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Aberta a sessão, às 16h21min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

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

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), ROBERTO CHAGAS (PL), DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB), LINO BISPO (PL), MARCELO GARCIA (PTB), THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), ZÉ 

LUÍS (PSD), AMÉLIA NAOMI (PT) e JUVENIL SILVÉRIO (PSDB). 

 

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

PETITI (MDB) – 16h23min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h24min; 

JULIANA FRAGA (PT) – 16h25min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 

16h25min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h26min; DR. ELTON (MDB) – 16h30min; 

WALTER HAYASHI (PSC) – 16h33min; e RENATO SANTIAGO (PSDB) – 17h01min. 

 

 

Às 16h21min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, 

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

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

rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes que, 

nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a 

palavra, nobre vereador Zé Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente em exercício Juvenil Silvério, boa tarde! Boa 

tarde a todos os vereadores presentes! Boa tarde a quem nos acompanha pela sessão, 

pela TV Câmara, também pelas redes sociais! Senhor presidente, solicito a supressão de 

leitura de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de todos nós 
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vereadores. Solicito, ainda, o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: 

Processo nº 732/2021 – Projeto de Lei nº 33, de autoria do vereador Fernando Petiti; o 

Processo nº 1766/2021 – Projeto de Lei nº 84/2021, de autoria do vereador Fabião 

Zagueiro; também o Processo nº 2726/2021 – Projeto de Lei 132/2021, de autoria da 

vereadora Dulce Rita; o Processo nº 2974/2021 – Projeto de Lei nº 142/2021, de autoria do 

vereador Zé Luís; o Processo nº 3072/2021 – Projeto de Lei nº 161/2021, de autoria do 

vereador Fabião Zagueiro; o Processo nº 3539/2021 – Projeto de Lei 184/2021, de autoria 

do vereador Fernando Petiti, Dulce Rita e Marcão da Academia; o Processo 4272/2021 – 

Projeto de Lei nº 210/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita; e também o Processo nº 

4331/2021 – Projeto de Lei nº 211/2021, de autoria dos vereadores Milton Vieira Filho, Dr. 

José Cláudio e Júnior da Farmácia. Solicito, senhor presidente em exercício, a inclusão 

para leitura do Processo nº 6383/2021 – Projeto de Lei nº 324/2021, de autoria do 

vereador Marcelo Garcia. Precisa ler a ementa? Não precisa. Também do Processo nº 

6390/2021 – Projeto de Lei nº 325/2021, de autoria do vereador Zé Luís. Solicito a votação 

da tramitação, também, da emenda protocolada fora do prazo e leitura: da Emenda nº 1, 

de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo 4105/2021 – Projeto de Lei nº 

205/2021, de autoria dos vereadores Júnior da Farmácia, Dr. José Cláudio e Milton Vieira 

Filho. São estes os pedidos, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação... Solicito ao vereador 

Marcelo Garcia... Conforme orientação da assessoria da Mesa, votaremos então o pedido 

verbal do vereador José Luís Nunes. Em votação o pedido verbal do vereador José Luís 

Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifeste.” 

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

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das matérias 

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

do Projeto de Lei nº 33/2021 constante do Processo nº 732/2021, de autoria do vereador 

Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa Vida Longa do 

Governo do Estado de São Paulo, através das Secretarias Estaduais da Habitação e 

Desenvolvimento Social; do Projeto de Lei nº 84/2021 constante do Processo nº 

1766/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que institui a criação dos Jardins de 

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

nº 132/2021 constante do Processo nº 2726/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 
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autoriza o Poder Público a conceder às doadoras de leite materno isenção de pagamento 

de taxa de inscrição em concurso ou processo seletivo para provimento de cargo ou 

emprego na administração pública municipal; do Projeto de Lei nº 142/2021 constante do 

Processo nº 2974/2021, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 

Programa de Fomento de Startups no âmbito do Município de São José dos Campos; do 

Projeto de Lei nº 161/2021 constante do Processo nº 3072/2021, de autoria do vereador 

Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo municipal na distribuição gratuita de 

álcool-gel, sabonete líquido e demais materiais básicos de higiene para a população em 

situação de rua visando inibir a proliferação do surto de vírus em situações de pandemias; 

do Projeto de Lei nº 184/2021 constante do Processo nº 3539/2021, de autoria do vereador 

Fernando Petiti, da vereadora Dulce Rita e do vereador Marcão da Academia, que 

autoriza o Poder Executivo a instituir a Semana Municipal de Conscientização sobre o 

Autismo; do Projeto de Lei nº 210/2021 constante do Processo nº 4272/2021, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e 

Comemorações do Município de São José dos Campos o ato da caminhada em 

conscientização ao mês do Autismo, a ser realizado, anualmente, na primeira semana de 

abril; e do Projeto de Lei nº 211/2021 constante do Processo nº 4331/2021, de autoria do 

vereador Milton Vieira Filho, do vereador Dr. José Cláudio e do vereador Júnior da 

Farmácia, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do 

Município de São José dos Campos o Dia de Ação de Graças e da Virada Social, a ser 

comemorado no último domingo de novembro; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura 

do Projeto de Lei nº 324/2021 constante do Processo nº 6383/2021, de autoria do vereador 

Marcelo Garcia, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Mães Especiais, e 

dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 325/2021 constante do Processo nº 

6390/2021, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a incluir todas as pessoas com 

deficiência permanente no grupo prioritário do Plano de Vacinação contra a Covid-19 

adotado pelo município; e o pedido de inclusão para votação da tramitação da emenda 

protocolada fora do prazo e leitura – Emenda nº 1, de autoria do vereador Renato 

Santiago, ao Projeto de Lei nº 205/2021 constante do Processo nº 4105/2021, de autoria 

do vereador Júnior da Farmácia, do vereador Dr. José Cláudio e do vereador Milton Vieira 

Filho, que autoriza o Poder Executivo a criar o CTD – Centro de Tratamento do Diabetes, 

e dá outras providências na forma da lei. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Dr. José 

Cláudio.” 
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O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Senhor presidente Juvenil, gostaria só de usar alguns 

minutinhos para fazer uma homenagem, colocar no telão aí.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Hoje é o dia do... Pode passar o próximo! O próximo. 

Hoje é o Dia do Técnico de Enfermagem e do Auxiliar de Enfermagem. Então a gente faz 

uma homenagem aqui a todos esses profissionais que estão aí na linha de frente – né? –, 

cuidando dos nossos amigos joseenses, de todas as famílias. Então, essa classe de 

técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem é extremamente importante. São heróis 

da nossa linha de frente. Parabéns a todos os técnicos e auxiliares de enfermagem! O 

próximo. E aproveito para reafirmar o meu apoio ao piso salarial da Enfermagem. O Brasil 

conta atualmente com 2,4 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Um projeto de lei em análise no Senado, o PL 2.564/2020, busca instituir o piso salarial e 

a jornada de trabalho desses profissionais. A proposta, de autoria de Fabiano Contarato, 

aguarda a inclusão na pauta de votações no Senado. A relatoria, ainda, está a cargo de 

Zenaide Maia, do Pros. Então, a gente dá esse apoio. Lógico, isso não é uma... não cabe 

a um vereador criar essa lei, nem aprovar, mas a gente pode pedir apoio aos nossos 

amigos em Brasília para que possam olhar com carinho e dar essa digna valorização para 

a Enfermagem do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente! Era isso daí.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Marcelo Garcia 

que faça a leitura dos processos novos para ciência dos senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à leitura do Item I 

da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões Permanentes – 

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

leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 6383/2021 – Projeto de Lei nº 

324/2021, autoria do vereador Marcelo Garcia, autoriza o Poder Executivo a instituir o 

Programa Mães Especiais, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e 

Educação – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 07/06/2021. Processo nº 

6390/2021 – Projeto de Lei nº 325/2021, da autoria do vereador Zé Luís, autoriza o Poder 

Executivo a incluir todas as pessoas com deficiência permanente no grupo prioritário do 

Plano de Vacinação contra o Covid-19 adotado pelo município. Comissões: Justiça e 

Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 07/06/2021.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José Luís 

Nunes.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente Juvenil Silvério, o Plano Nacional de 
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Imunização, ele começou agora vacinar o que estão chamando de trabalhadores do 

transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos, ou seja, todos esses trabalhadores 

devem ser priorizados nessa fase. Então, senhor presidente, eu creio... aqui em São José 

dos Campos, nós temos o transporte alternativo. Vossa excelência conhece bem a 

história do transporte alternativo, participou da elaboração da legislação do transporte 

alternativo. Nós temos aqui cerca de 73 permissionários em São José dos Campos. Eles 

diariamente carregam muitos passageiros, senhor presidente. E inclusive nós já tivemos 

casos de motoristas que vieram a falecer por conta do Covid-19. Então, eu creio que essa 

categoria que presta esse serviço diariamente também em São José dos Campos... eles 

fazem parte sim do sistema de transporte público de São José dos Campos, eles devem... 

eles deveriam participar também dessa fase do plano de imunização. Então estou 

fazendo uma indicação à Prefeitura, ao prefeito, para que possa, dentro da legislação, 

incluir esses trabalhadores também, senhor presidente. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador Marcelo 

Garcia.” 

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

silêncio em memória do irmão Emerson de Morais, que agora à tarde muito nos 

entristeceu com a notícia que ele veio falecer hoje pela manhã. Um jovem, rapaz muito 

responsável com a sua família. Eu mesmo pastoreei essa vida por muitos anos, e hoje 

veio a notícia do seu falecimento, deixando a esposa Jiany de Morais e seus filhos Abner, 

André, Ana Luíza, que nesse momento sofrem e choram pela dor da separação. Fica aqui 

a minha palavra de conforto a toda a família. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nossos sentimentos a toda a 

família. Com a palavra, vereador Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente! Boa tarde aos vereadores e 

também aos funcionários e telespectadores da TV Câmara! Queria pedir um minuto de 

silêncio também para o senhor João Vantin, cidadão de Leme que veio para São José há 

mais de 30 anos. Faleceu na última semana. Deixar aqui um abraço para todos os 

familiares!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Sentimento à família! 

Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização de pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que 

dá continuidade aos trabalhos, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da 
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Academia. 

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

sessão. Passaremos à votação dos processos constantes da Ordem do Dia. Com a 

palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero aqui falar, para os cobradores e 

motoristas, da vacina. Eu falei agora com o diretor, com o Ripa, que fez um áudio 

inclusive para os membros da diretoria, porque tem muitos motoristas e cobradores que 

estão com dificuldade de fazer o QR Code. Então, tem o endereço, que é o novo link, que 

ele está sugerindo que todo mundo tente entrar lá, que é o 

portal.vacina.saopaulogovbr.covid1920%vacinas. Então estou colocando esse endereço, 

mas vou fazer um postzinho seguindo aí o que os companheiros do sindicato 

conquistaram na luta a vacina para os cobradores e motoristas. Nós sabemos que o 

pessoal da Saens Peña também estava com problema, mas não só eles... mas esse QR 

Code. Então, entra neste novo link, que não precisa ser... vai sair antes que o QR Code. 

Então, para todos que estão aí na luta pela vacina, fazer esse registro importante no 

encaminhamento da vacinação para todos eles, tá? E a semana... terça-feira, Robertinho, 

eu só falei dos motoristas e esqueci de cobrador. Então estou aqui: a luta dos motoristas 

e cobradores que conquistaram a vacina.” 

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

o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o prefeito 

Felício Ramuth por a gente ter chegado agora... amanhã, à vacinação para quem tem 

comorbidade acima de 45 anos. Dizer que nossa cidade está realmente caminhando de 

uma forma muito eficaz no combate aí ao coronavírus. Parabéns, então, à Secretaria de 

Saúde, à Margarete (secretária) e ao prefeito Felício Ramuth por esse empenho 

grandioso que têm feito. Também, presidente, eu quero aqui cumprimentar vossa 

excelência: o São José ganhando mais uma partida hoje. Parabéns pelo excelente 

trabalho que vossa senhoria tem feito frente à equipe do São José Esporte Clube! 

Parabéns!” 

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

vereador Lino Bispo! É verdade. O São José está crescendo no momento certo dentro da 

competição.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único. 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2021 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 5825/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 

nº 272, de 18 de dezembro de 2003, que “Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN” e dá outras providências. 

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

5825/2021 – Projeto de Lei Complementar 9/2021, de autoria do Poder Executivo. Informo 

aos senhores vereadores que o processo possui duas emendas. A Emenda nº 1 foi 

rejeitada pelas Comissões e, de acordo com o Regimento Interno, está arquivada. 

Passaremos à votação do processo. Em votação a Emenda nº 2. 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:- “Emenda nº 2 aprovada por 

unanimidade.” 

Às 17h13min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por unanimidade 

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

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

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com uma manifestação 

contrária, o projeto está aprovado.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com 01 (um) voto contrário 

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

vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE, J. V.:- “Presidente, o Partido NOVO votou contra o 

projeto seguindo o entendimento, a orientação da assessoria técnico-jurídica da Casa, 

que aponta que... no que diz respeito aos... – para a gente não se expressar 

incorretamente, né? – aos tomadores e intermediadores dos serviços que vão recolher o 

ISS na cidade, a assessoria técnica aponta que esse projeto deveria vir através de um 

projeto de lei e não de um decreto. E nos pareceres das Comissões, preocupou-nos muito 

que através desse decreto vá designar as empresas que terão que abarcar este imposto 

através de seus CNPJs. A gente acredita que isso compromete a isonomia do critério 

estabelecido para cobrar essas empresas. Nós deveríamos avaliar se são empresas de 

grande porte. E todos as empresas de grande porte.... todas – né? –, no caso, que 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350033003500340039003A00540052004100, 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)                                     8 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 20.05.2021 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  20.05.2021 

fossem tomadoras ou intermediários desses serviços contratados de empresas de fora 

deveriam ser abarcados. A gente fica receoso e nós vamos continuar fiscalizando e 

observando esse processo para que esse critério muito aberto, que especifica apenas 

CNPJ, não venha favorecer ou prejudicar empresas que possam ser relacionadas. Então 

a gente vai continuar, ainda que o projeto tenha sido aprovado, defendendo que neste 

decreto, que, na verdade, a gente acredita que deveria ser através de um projeto de lei, 

não haja nenhuma empresa que seja excluída ou incluída de forma injusta dentro do que 

diz respeito às tomadoras de serviço e intermediárias.” 

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

que as tramitações das emendas com o rito prioritário serão votadas primeiramente.” 

Votação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito 

Prioritário. 

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

da Emenda nº 15, de autoria do vereador Thomaz Henrique, ao Processo 5616/2021 – 

Projeto de Lei 266/2021, de autoria do Poder Executivo. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

presidente.” 

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

favoráveis a tramitação está rejeitada.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi rejeitada com 03 (três) votos favoráveis a 

tramitação da Emenda nº 15, de autoria do vereador Thomaz Henrique, ao Projeto de Lei 

nº 266/2021 constante do Processo nº 5616/2021, de autoria do Poder Executivo, que 

estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras 

providências. 

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

da Emenda nº 16, de autoria do verea... Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu queria... Eu, nesse... faz cinco 

minutos que eu estava discutindo com a Comissão de Educação – vereadora Juliana e o 

vereador Santiago – a possibilidade de uma reunião para a gente discutir o aumento da 

verba que vai ter agora no orçamento da educação. Com isso, teve a votação do projeto 

do ISS. Então gostaria aqui de registrar o meu voto e da Juliana contrário a esse projeto. 

Já teve o vereador... o voto do vereador Thomaz, mas... Estou aqui registrando em ata e 

dizer ao vereador que na hora que estava votando o projeto eu estava discutindo a 
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audiência. Então quero aqui registrar essa questão. E até dizer para os vereadores que 

nesse projeto do ISS tem um parecer muito importante da assessoria dessa Casa que 

tem que ser considerado, porque nós não podemos deixar que o Poder Executivo faça as 

definições inclusive do ISS. É prerrogativa desta Casa definir. E a isenção, que não diz lá, 

que a nossa avaliação, do nosso gabinete, é que deve ser a isenção do aeroporto, não 

tem problema. Tem que só colocar claramente para onde são as isenções que está vindo 

do ISS.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, só para deixar 

registrado, vereadora, já foi votado, tá? Então fica registrado aí a sua manifestação, até 

mesmo porque, né, a senhora estava aqui no Plenário, como todos estão, então tem que 

estar de fato atento também ao que está sendo votado. Em votação a tramitação da 

Emenda nº 16, de autoria do vereador Thomaz Henrique, ao Processo 5616/2021 – 

Projeto de Lei 266/2021, de autoria do Poder Executivo. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

requerimento, senhor presidente.” 

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

favoráveis a tramitação está rejeitada.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi rejeitada com 03 (três) votos favoráveis a 

tramitação da Emenda nº 16, de autoria do vereador Thomaz Henrique, ao Projeto de Lei 

nº 266/2021 constante do Processo nº 5616/2021, de autoria do Poder Executivo, que 

estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras 

providências. 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, comentar, para ciência das pessoas que 

nos assistem, quais são as duas emendas que nós apresentamos à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). A primeira diz respeito... veda a tramitação – vedaria, né, se fosse 

aprovada a tramitação dela – a tramitação em regime de urgência da legislação tributária, 

isto é, quando o governo tenta... apresenta um projeto de lei para aumentar impostos. 

Então, para que evite-se que venham projetos de lei de aumento de impostos de forma 

açodada, acelerada, sem discussão com a sociedade, sem audiências públicas, sem que 

essa Casa tome ciência do projeto, a gente tinha feito essa emenda. Infelizmente, foi 

rejeitada. A segunda emenda dizia respeito... acerca de atribuir a responsabilidade da 
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administração municipal de fazer uma reforma administrativa que reduza os privilégios do 

serviço público e enxugue a máquina do Estado. A gente acredita que há ainda muita 

gordura, a gente precisa aproveitar as discussões do orçamento para colocar o dedo na 

ferida e lutar sempre pela diminuição da máquina pública e pelo combate aos privilégios 

do setor público, que são muito caros para o contribuinte joseense. Afinal, nós estamos 

num momento de pandemia em que o setor produtivo, que paga a conta, tem sofrido cada 

vez mais.” 

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

da Emenda nº 17, de autoria das vereadoras Juliana Fraga, Amélia Naomi, ao Processo 

5616/2021 – Projeto de Lei 266/2021, de autoria do Poder Executivo. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

requerimento... à emenda.” 

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

tramitação está rejeitada.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi rejeitada com 03 (três) votos favoráveis a 

tramitação da Emenda nº 17, de autoria da vereadora Juliana Fraga e da vereadora 

Amélia Naomi, ao Projeto de Lei nº 266/2021 constante do Processo nº 5616/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2022 e dá outras providências. 

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

da Emenda nº 18, de autoria das vereadoras Juliana Fraga e Amélia Naomi, ao Processo 

5616/2021 – Projeto de Lei 266/2021, de autoria do Poder Executivo. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

emenda.” 

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

favoráveis a tramitação está rejeitada.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi rejeitada com 03 (três) votos favoráveis a 

tramitação da Emenda nº 18, de autoria da vereadora Juliana Fraga e da vereadora 

Amélia Naomi, ao Projeto de Lei nº 266/2021 constante do Processo nº 5616/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2022 e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação 
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da Emenda nº 19, de autoria das vereadoras Juliana Fraga e Amélia Naomi, ao Processo 

5616/2021 – Projeto de Lei 266/2021, de autoria do Poder Executivo. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

emenda.” 

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

emenda a tramitação está rejeitada.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi rejeitada com 03 (três) votos favoráveis a 

tramitação da Emenda nº 19, de autoria da vereadora Juliana Fraga e da vereadora 

Amélia Naomi, ao Projeto de Lei nº 266/2021 constante do Processo nº 5616/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2022 e dá outras providências. 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Questão de Ordem, presidente. Fui informado pela 

minha assessoria que a Emenda nº 2 do processo que foi votado e aprovado pela Casa, 

Processo 5825, a Emenda nº 2 ela não consta o parecer das Comissões. Se isso não 

prejudica a votação e a tramitação delas. No sistema da Casa pelo menos não consta o 

parecer das Comissões. Então não precisa ter o parecer.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Respondido, né, 

vereador?” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Perfeito. Obrigado!” 

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

votação a tramitação da Emenda nº 20, de autoria das vereadoras Juliana Fraga e Amélia 

Naomi, ao Processo 5616/2021 – Projeto de Lei 266/2021, de autoria do Poder Executivo. 

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

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

emenda.” 

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

tramitação está rejeitada.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi rejeitada com 03 (três) votos favoráveis a 

tramitação da Emenda nº 20, de autoria da vereadora Juliana Fraga e da vereadora 

Amélia Naomi, ao Projeto de Lei nº 266/2021 constante do Processo nº 5616/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
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de 2022 e dá outras providências. 

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

da Emenda 21, de autoria das vereadoras Juliana Fraga e Amélia Naomi, ao Processo 

5616/2021 – Projeto de Lei 266/2021, de autoria do Poder Executivo. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

emenda.” 

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

emenda a tramitação está rejeitada.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi rejeitada com 03 (três) votos favoráveis a 

tramitação da Emenda nº 21, de autoria da vereadora Juliana Fraga e da vereadora 

Amélia Naomi, ao Projeto de Lei nº 266/2021 constante do Processo nº 5616/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2022 e dá outras providências. 

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

Ordinário. 

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

da Emenda 1, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, ao Processo 1765/2021 – Projeto 

de Lei 83/2021, de sua autoria. 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:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, ao Projeto de Lei nº 83/2021 

constante do Processo nº 1765/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que 

autoriza o Poder Público municipal a instituir o programa Lacre Solidário, que consiste em 

receber e fomentar doações de lacres de latinhas de alumínio, e dá outras providências. 

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

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo 4105/2021 – 

Projeto de Lei 205/2021, de autoria dos vereadores Júnior da Farmácia, Dr. José Cláudio, 

Milton Vieira Filho. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350033003500340039003A00540052004100, 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)                                     13 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 20.05.2021 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  20.05.2021 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Projeto de Lei nº 205/2021 

constante do Processo nº 4105/2021, de autoria dos vereadores Júnior da Farmácia, Dr. 

José Cláudio e Milton Vieira Filho, que autoriza o Poder Executivo a criar o CTD – Centro 

de Tratamento do Diabetes, e dá outras providências na forma da lei. 

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

da Academia que faça a leitura das novas proposituras para ciência dos vereadores.” 

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

vereador Fabião Zagueiro, ao Processo nº 1765/2021 – Projeto de Lei nº 83/2021, de 

autoria do vereador Fabião Zagueiro, autoriza o Poder Público municipal a instituir o 

programa Lacre Solidário, que consiste em receber e fomentar doações de lacres de 

latinhas de alumínio, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e 

Promoção Social. O rito é Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do vereador Renato 

Santiago, ao Processo nº 4105/2021 – Projeto de Lei nº 205/2021, de autoria dos 

vereadores Júnior da Farmácia, Dr. José Cláudio e Milton Vieira Filho, autoriza o Poder 

Executivo a criar o CTD – Centro de Tratamento do Diabetes, e dá outras providências na 

forma da lei. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. O rito é Ordinário.’ Senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Questão de Ordem a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Senhor presidente, as nossas emendas, da 

vereadora Juliana Fraga e do Thomaz, nós vamos reapre... eu pelo menos, do Partido 

dos Trabalhadores, nós vamos reapresentá-las na audiência pública que vai acontecer dia 

7/06. A Câmara Municipal vai fazer uma audiência pública da LDO. Então, essas 

emendas serão reapresentadas nesta audiência pública.” 

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

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 196/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3780/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que denomina a rua 10 (dez), do 

Loteamento Jardim dos Coqueiros II, de rua Gabriella Trasatti Nunes. 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350033003500340039003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                   (ANAIS)                                     14 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 20.05.2021 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  20.05.2021 

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

3780/2021 – Projeto de Lei 196/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

inscrito para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350033003500340039003A00540052004100, 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)                                     15 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 20.05.2021 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  20.05.2021 

Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, 

vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da 

página do Facebook! Esse processo consiste na denominação da rua 10, no Loteamento 

Jardim dos Coqueiros II, de rua Gabriella Trasatti Nunes.” 

Nesse momento, passou à apresentação de slides. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “A Gabriella, ela é irmã também de um grande 

amigo nosso, pastor Bruno, presidente da Fapc, que é a Família Assistencial a Portadores 

com Câncer, que é um projeto social muito importante, que fica lá no Jardim Satélite. E a 

Gabriella, como irmã, foi uma pessoa de enorme coração, uma amiga, uma pessoa que 

trouxe muito afeto para àquelas que estavam em torno dela. Ela nasceu dia 13/02/1951 e 

faleceu dia 21/02/2021, agora, com 70 anos. Nasceu na Itália e ainda pequena veio para 

o Brasil com os seus pais atrás de um sonho de uma vida melhor. Casou-se aos 24 anos 

de idade com Antônio Correia Nunes e neste ano comemorariam 46 anos de casados. 

Tiveram dois filhos, o Marcelo Antônio e Maurício, e três netos, Kauã, Letícia e Luísa. 

Mulher guerreira e valorosa, se dedicou integralmente para sua família. Como mulher, 

deixou no mundo a sua marca, que ajudar o próximo com um sorriso no rosto é um dever, 

independente do credo e da religião. Seu sorriso fácil e sincero que disseminava a alegria 

a todos ao seu redor, geralmente por sua inocência diante os atos da vida. A fé que a fez 

ser uma parte ativa na comunidade católica, servindo na Igreja Santa Terezinha, ajudando 

as pessoas que ela nunca conheceu. Como guerreira, lutou batalhas diárias. À família e 

os amigos o que conforta é manter o seu sorriso em suas memórias, lembrando de como 

ela os fez feliz. Então eu quero aqui mandar um abraço para a família da Gabriella, ao 

meu amigo Bruno, aos familiares, que aqui um reconhecimento dessa Casa, uma 

homenagem dessa Casa, eternizando o nome da Gabriella numa via da nossa cidade, de 

uma pessoa que fez muito pela comunidade também, pela família e pela comunidade. 

Então Deus sempre conforte o coração de todos eles e aqui uma homenagem nossa à 

senhora Gabriella. Agradeço, senhor presidente.” 

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

processo. Em votação o projeto. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 
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Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 212/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4354/2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que denomina a rua 9, do 

Loteamento Fazenda Ronda, de rua Aleandro do Nascimento Ferreira. 

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

4354/2021 – Projeto de Lei 212/2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho. 

Passaremos à votação do processo. Em votação o projeto. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2021 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 4944/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que concede o 

Título de Cidadão Joseense ao Dr. Carlos Alberto Maganha. 

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

4944/2021 – Projeto de Decreto Legislativo 13 de 2021, de autoria do vereador Dr. José 

Cláudio, inscrito para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Oi? É o do Maganha. Obrigado, senhor 

presidente! Bom, muito prazer que eu venho aqui hoje. Pela primeira vez que eu concedo 

um Título de Cidadão a uma pessoa e eu tive o prazer de poder estar homenageando o 

doutor Carlos Maganha, que é superintendente do Hospital Municipal José de Carvalho 

Florence. Doutor Maganha, conhecido por todos. Então nada mais justo de que 

homenagear esse médico, esse doutor que está na linha de frente, conduzindo o maior 

hospital da cidade, com 240 leitos aí, de uma maneira tão brilhante agora nessa época 

covid. E o Maganha é uma pessoa boa, acessível, sempre nos atende, sempre colabora 

com a cidade. Então, para mim, foi um prazer – meu amigo pessoal – para poder... 

homenageando ele com esse título. O próximo!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Doutor Carlos Alberto Maganha tem 50 anos, nasceu 

em São Paulo, vive desde 2006 em São José dos Campos. Ele é casado, pai de três 

filhos. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, em 1995. 

Especializou-se em Ginecologia e Obstetrícia pela USP. Mestre em Obstetrícia pela USP. 

Especializado em Administração Hospitalar pela Universidade São Camilo. E é diretor do 

Hospital Municipal desde 2008, onde desempenha um grande trabalho. Nós estivemos lá 

com o nosso grupo de vereadores fazendo uma visita, né, Marcão? Estivemos lá o 

Renato Santiago, o Thomaz, o Fabião, o Juninho. O Pascucci estava naquele dia 

conosco, o Marcelo e o Roberto Chagas. Então nós estivemos lá e pudemos verificar o 

trabalho do doutor Carlos Alberto Maganha. Então que Deus abençoe ele, sua família! E 

que ele ainda tenha muito tempo aqui em São José conosco e continue engrandecendo a 

medicina de São José dos Campos. O próximo! Acho que é o último. Então é isso daí, 

presidente. Muito obrigado! É um prazer. E peço a todos para participarem comigo. Muito 

obrigado!” 

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

processo. Em votação o projeto. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 17h32min encerrou-se o processo de votação. 
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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 quero aqui parabenizar o Dr. José 

Cláudio por essa honraria ao doutor Maganha, um cara 100%, um cara gente boa, um 

profissional realmente de muita competência. Então, Dr. José Cláudio, parabéns aí pela 

sua iniciativa! E doutor Maganha, com muito merecimento, será então homenageado 

nesta Casa. Meu voto foi favorável porque realmente ele merece essa honraria. 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Também quero 

parabenizar o vereador Dr. José Cláudio por essa homenagem ao doutor Maganha. De 

fato, uma grande pessoa. Eu costumo sempre dizer: não é fácil, né, doutor? Um hospital 

daquele tamanho que nós temos na nossa cidade. Desde quando então o doutor 

Maganha, lógico, em parceria com a Prefeitura, assumiu o comando do Hospital Municipal 

realmente... dificilmente... eu não acredito, tá, que... pode trocar aí prefeito que ninguém 

venha a querer mexer, porque não é fácil. Ele tem conduzido muito bem. O Hospital 

Municipal, todos sabem, atende gente de várias regiões da cidade. Então você imagina o 

dia a dia de uma pessoa como o doutor Maganha, como deve ser difícil o dia a dia, o 

telefone não para de tocar, a responsabilidade que é no caso do doutor Maganha, que é 

aí o grande gestor do Hospital Municipal da Vila. Parabéns aí, Dr. José Cláudio! Muito 

merecido essa homenagem. Com a palavra o vereador Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Parabenizar o Dr. José Cláudio, né? Acertou em cheio! 

O doutor Maganha vem dirigindo o Hospital Municipal há muito tempo. E antes da 

pandemia já era um hospital que tinha virado referência para outras cidades, sempre com 

elogios, e agora também no meio da pandemia. A gente segue alguns casos de perto, 

com familiares que nos pedem o socorro, e eles só têm elogio. É raro quando a saúde 

tem mais elogio do que crítica, né? Sempre a saúde, o hospital municipal de uma cidade é 

um gargalo de uma administração. O doutor Maganha veio, comandou e deixou o Hospital 

Municipal como a gente conhece. Merecidíssimo esse título aí. Até falei com o Dr. José 

Cláudio, quando eu vi essa ideia aí, se eu pudesse assinar junto. Ele até deixou, mas eu 

falei: não, esse mérito é seu. Estarei presente no dia da cerimônia aí para parabenizar o 

doutor Maganha.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Também quero aqui parabenizar o vereador Dr. 
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José Cláudio. É isso mesmo que o vereador Fernando Petiti falou. A gente tinha até 

comentado antes: vamos assinar? Não. Isso aí é um mérito do Dr. José Cláudio. E a 

gente também vai estar aqui presente homenageando o doutor Maganhas não só pela 

pessoa que ele é realmente, mas pelo grande administrador, pelo como ele conseguiu 

realmente transformar o Hospital Municipal nosso num hospital de referência em várias 

situações, principalmente agora no Covid – né? –, que ficou mais recente. Eu, minha 

família, nós... eu, por exemplo, não tenho convênio. Eu estive ontem lá, fui muito bem 

atendido pelo Hospital Municipal. O Maganha, sempre que precisei, ele deu o suporte 

para a gente. Minha mãe, uma vez, no ano retrasado, teve que passar por uma internação 

lá, ficou internada. O Hospital Municipal deu todo o suporte. O meu pai, quando faleceu, 

foi até o hospital... estava no Hospital Municipal. Deu todo o suporte toda a equipe. A 

gente entende que a saúde da nossa cidade, principalmente no Hospital Municipal, é uma 

saúde de primeiro mundo. Eu... hoje, eu não tenho convênio, eu vou no hospital porque 

acredito na saúde do nosso município e na administração daquele municipal... do Hospital 

Municipal. E graças sim – tá? – a uma grande parte... de todos os funcionários, mas 

também da administração na mão do nosso doutor Maganha. Então, quero agradecer, 

Maganhas. É realmente um título que realmente... merecidíssimo. Estaremos junto aqui 

nessa honraria.” 

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

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Isso. Obrigado! Obrigado, senhor presidente! Queria também 

parabenizar o Dr. José Cláudio pela propositura e também parabenizar o doutor 

Maganha, um amigo de muitos anos com quem eu pude trabalhar muito perto e tenho 

acompanhado exatamente o trabalho que tem sido feito no Hospital Municipal, né? Para 

quem não sabe, a situação hoje é uma situação de controle, mas de muito cuidado, que 

está sendo feito em virtude da pandemia. Recentemente estive falando com ele, essa 

semana, exatamente sobre os casos de covid que estão sendo acompanhados ali no 

hospital. Nós temos, como já é aberto a todos, o entendimento de que hoje... eu não sei o 

dado exato de hoje, mas durante a semana, segunda-feira, nós tínhamos em torno de 80 

pacientes/Covid internados em enfermaria, 60 pacientes internados com covid na UTI. 

Então como é feito um trabalho como esse? Somente com muita seriedade, com equipes 

muito coesas. Então a gente tem que saudar e reconhecer o trabalho dele que é feito. 

Então por isso eu parabenizo também o Dr. José Cláudio pela propositura. E temos que 

relembrar do quanto... isso é uma homenagem a ele, mas uma homenagem que tem um 
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peso muito grande, um peso da responsabilidade de servir toda uma cidade por meio da 

saúde, uma vez que é o nosso maior instrumento de saúde do município. Então temos 

que relembrar e sempre estarmos juntos na tentativa de ajudar para que os trabalhos que 

estão sendo realizados ali sejam realiza... continuem a ser realizados de maneira 

primorosa. Nós, hoje, somos referência em saúde em muitos locais. Não é à toa que o 

estado também utilizou os instrumentos dessa cidade inclusive para o atendimento de 

covid, todos sabem disso. Exatamente por quê? Porque a saúde aqui tem sido feita de 

maneira diferente. Por exemplo, uma coisa muito bem realizada aqui foi a parceria dos 

pacientes que são... e o acompanhamento realizado com o oxímetro em casa. Quem que 

ia pensar que ia ser feita uma coisa como essa? Um hospital para atendimento... que 

inclusive está sob a gerência do doutor Maganha, que é o Hospital de Retaguarda, um 

hospital que é definitivo, não é temporário para o atendimento de covid. Então tantas 

coisas boas foram construídas em relação à saúde e nós temos que relembrar o papel do 

doutor Carlos Maganha, parabenizando ele e também dizendo a ele que pode contar 

conosco, porque defendendo todo esse trabalho que está sendo feito, nós estamos 

defendendo São José dos Campos. Muito obrigado!” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, 

público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, quero parabenizar você – 

viu, José Cláudio? – por essa excelente homenagem que presta para uma das pessoas 

mais importantes que já passou e passa pela nossa cidade. Me lembro muito bem, no 

governo ainda do Cury, acho que no segundo mandato, quando foi terceirizado o serviço 

de saúde do Hospital Municipal José Florence. Era até uma situação nova, pelo volume 

do contrato, e aí despertou em nós a curiosidade de como seria a gestão... o 

gerenciamento desse hospital. Olha, fazem... Quantos anos? Fazem mais de dez anos, 

com certeza. Quinze anos! E parabenizo você, vereador José Cláudio, porque você é da 

área. Você, Dr. Elton, que são da área, que têm um conhecimento muito maior no dia a 

dia do que nós. E quando você presta, você propõe uma homenagem desta envergadura, 

um título, a maior honraria que a Casa dá, de cidadão joseense... Aliás, joseense ele já é. 

Ele se incorporou na nossa vida, na vida de São José. Fazendo essa homenagem ao 

doutor Maganha, você está contemplando o agradecimento da cidade de São José dos 

Campos. E eu quero também fazer o agradecimento. Graças a Deus eu nunca precisei, 

mas aquelas pessoas que precisaram (amigos, parentes) do Hospital Municipal, sob o 
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comando do Maganha, né? Eu quero agradecer em nome dessas pessoas, em meu nome 

também. E fico muito feliz que essa homenagem será prestada pela nossa Casa para 

essa pessoa que muito contribuiu, está contribuindo e vai contribuir muitos anos ainda 

pela frente. Parabéns, José Cláudio! E parabéns, doutor Maganha!” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, primeiro agradecer a todos os meus pares pelas 

palavras. Tem mais uma, duas imagens que eu queria mostrar só, do Maganha.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Primeiro, agradecer a todos que votaram. Acho que a 

Amélia vai dar uma palavra também – né, Amélia? – ao doutor Carlos Maganha. Entre os 

projetos que ele já desenvolveu em nosso município, ele implantou: o Ambulatório Médico 

de Especialidades São José dos Campos; implantou o centro de Reabilitação Lucy 

Montoro; participou do projeto de implantação do Samu em 2014; implantação do Hospital 

de Retaguarda, do Hospital Municipal, estrutura construída e implantada em tempo 

recorde, lidera o HM, que é referência SUS. E junto com... E o próximo! Liderar em tempo 

de pandemia não é uma tarefa para poucos, então aproveito para ressaltar essa enorme 

qualidade desse grande gestor de equipes, de pessoas, para este grande ser humano, 

que tanto serviço prestou para essa cidade e merece o reconhecimento dessa Casa. Eu 

tive o prazer de trabalhar com ele, presidente Robertinho, 2007 até 2011, quando eu 

passei lá pelo Hospital Municipal. E aproveito também, Dr. Elton, para homenagear todo o 

corpo clínico do Hospital Municipal, ao qual o senhor faz parte, e o senhor que é um 

médico na palavra mesmo, viu? O senhor é um médico que realmente exerce a profissão 

como ela deve ser exercida, visto como o senhor tratou o nosso parceiro Pascucci. Então 

eu sou um fã do seu trabalho, da maneira pela qual o senhor segue. Então, a gente 

homenageia todo o corpo clínico do Hospital Municipal e toda a enfermagem do Hospital 

Municipal, todos os funcionários do Hospital Municipal, que têm passado tempos muito 

difíceis. Então eu agradeço demais as palavras de todos, todos os meus amigos, todos os 

pares, do senhor, presidente, me dar essa oportunidade desse ser meu primeiro título que 

eu cedo para alguém, tá bom? Muito obrigado! Fica com Deus!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Também quero cumprimentar o vereador por essa 

propositura tão importante. Doutor Maganha fez o ambulatório das mulheres. Ele tratou 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350033003500340039003A00540052004100, 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)                                     22 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 20.05.2021 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  20.05.2021 

com muito carinho. Fez inclusive as cores do ambulatório com a cor das mulheres. Então 

assim, queria dizer que votei favorável. Os governos passam e o Maganha continua lá 

porque ele é um ótimo gestor e tem um compromisso público. Eu queria registrar que... 

em relação a essa questão do gestor público e da coisa pública. Na nossa... no nosso 

governo, quando a gente... no último mês de dezembro, no governo do Carlinhos, o 

governo federal não fez o repasse que deveria ter feito do dinheiro na área da saúde. O 

que aconteceu? Precisava pagar três milhões e setecentos para o Hospital Municipal e 

não tinha a verba do governo federal, não veio para esse fins, mas tinha vindo a verba do 

governo federal para outra rubrica que foi para o setor de... para o setor de saúde, mas 

para um outro setor. Tanto o Carlinhos como o secretário de Finanças, o Josmar, 

definiram que eles iriam sim, no final do ano, fazer o repasse para não deixar os 

trabalhadores do Hospital Municipal. E o fizeram, né? Depois de cinco dias, com outro 

governo, já inclusive agora do atual prefeito, foi feito o repasse do Ministério da Saúde. 

Mas qual não foi a nossa surpresa que esta Câmara fez uma comissão de éti... comissão 

de investigação para discutir essa questão. Tanto o Ministério Público e agora o Tribunal 

de Justiça deu essa definição a semana passada, de que foi correto, porque o dinheiro foi 

da própria saúde, do próprio Ministério, mas não era a rubrica, né? Mas o compromisso 

que tanto o prefeito Carlinhos, como o Josmar e o secretário de Saúde, doutor Paulo, era 

fazer sim o pagamento para os trabalhadores da saú... do Hospital Municipal. Estou 

registrando isso porque essa foi uma decisão que saiu a semana passada. E como essa 

Casa fez a comissão de investigação, uma CEI, então eu quero aqui registrar. Mas 

quero... nesse processo todo, inclusive na própria CEI da Saúde, a gente registrou 

todos... a importância que foi para cidade de pagar todos esses funcionários que fazem 

um belíssimo trabalho, que é reconhecido. Então passa governo, mas está lá o gestor 

doutor Maganha.” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, presidente, todos os colegas, vereadores, 

aqueles que nos assistem pela TV Câmara! Parabenizar meu querido amigo vereador Dr. 

José Cláudio pela honraria concedida ao doutor Maganha, que é sem dúvida alguma 

unanimidade na nossa cidade, no corpo médico, dentro dos seus pares, da sua profissão. 

Tanto é que, entra governo, sai governo, doutor Maganha continua lá, porque é uma 

pessoa de extrema competência, de muito caráter e que se sobressai a isso tudo. É meu 

vizinho, não sabia, mas é meu vizinho, né? Um cara muito legal, muito disponível a todos, 
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faz um grande trabalho junto ao Hospital Municipal nesse enfrentamento da covid. Essa é 

uma grande honraria para aquelas pessoas não nascidas em São José que têm a 

possibilidade de ser homenageada. Eu recebi esse título do meu querido amigo vereador 

Juvenil Silvério em 2015 e eu sei o quanto isso foi importante para mim, para minha 

caminhada, para minha valorização aqui dentro da cidade. Então, Zé, tenha certeza que 

você está fazendo uma grande homenagem e o doutor Maganha vai ficar extremamente 

honrado, porque realmente é uma pessoa que merece. Parabéns, Zé Cláudio!” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde a todos! A 

gente não poderia deixar passar em branco e também parabenizar o vereador José 

Cláudio por essa honraria. O doutor Maganha que tem apoiado não só os vereadores, 

mas as lideranças também. Como liderança, quando Câmara Comunitária, muitas 

demandas relacionadas à saúde que nos chegavam e com portas sempre abertas no 

Hospital Municipal através aí do doutor Maganha. Então parabéns por essa honraria e 

parabéns ao doutor vereador José Cláudio por essa lembrança! Queria aproveitar e dizer 

que hoje nós estivemos na Secretaria de Saúde, porque desde a semana passada, 

diariamente visitando a UPA do Alto da Ponte, a gente notou que a UPA – viu, doutor? – 

está muito lotada. Lotada mesmo! E a gente sabe que isto é... em relação à pandemia, 

que os números também aumentaram bastante. Então, falando com a população, deram 

algumas sugestões. E, hoje, eu estive protocolando um documento na Secretaria de 

Saúde, buscando aí essas melhorias para UPA do Alto da Ponte, que pode, lógico, e 

deve, se estender a todas as outras unidades. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero deixar registrado 

que abriu mão do Grande Expediente, de sua fala, o vereador Dr. José Cláudio e também 

o vereador Roberto Chagas. Passaremos então a um minuto de silêncio, a pedido do 

vereador Marcelo Garcia e do vereador Fernando Petiti, pelo passamentos do senhor 

Emerson de Morais e João Vantin.” 

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

póstuma à memória dos senhores Emerson de Morais e João Vantin. 

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 17h52min.- 
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