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Aberta a sessão, às 16h20min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

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

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

RENATO SANTIAGO (PSDB), ROBERTO CHAGAS (PL), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), 

ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), JULIANA FRAGA (PT), MARCELO GARCIA (PTB), WALTER 

HAYASHI (PSC), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e FERNANDO PETITI 

(MDB). 

 

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

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h24min; DR. ELTON (MDB) – 16h24min; DULCE 

RITA (PSDB) – 16h24min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h27min; 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h27min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h29min; e 

LINO BISPO (PL) – 16h44min. 

 

 

Às 16h21min, 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, moções, 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. Peço ao vereador Marcão da Academia que assuma os trabalhos da Mesa 

Diretora.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador Marcão da Academia, que dá 
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continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Conforme Acordo de 

Lideranças, passaremos ao Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito, vereador Thomaz 

Henrique, com o tempo regimental de cinco minutos mais cinco minutos de Liderança 

assim que... solicitado.” 

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 Thomaz Henrique, pelo prazo 

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

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

Marcão da Academia. Boa tarde, vereadores, servidores da Casa, público que nos assiste 

e que nos assistirá! Hoje, eu trago a vocês, mais uma vez, alguns pedidos de informação, 

requerimentos que nós vamos encaminhar a esta Casa para ser apreciado pelos 

vereadores e para que seja votado por todos os vereadores. O primeiro requerimento, o 

Requerimento 862/2021, que a gente espera que possa ser votado, inclusive, sem o 

destaque do Líder do Governo, solicita à Prefeitura informações a respeito dos valores 

gastos com salários de funcionários cedidos a outros órgãos do setor público e sindicatos 

no ano de 2020. O Estatuto dos Servidores da nossa cidade ele permite que servidores 

públicos de diversas áreas eles sejam cedidos para outros órgãos e até mesmo para 

sindicatos e continuem recebendo do dinheiro público, do dinheiro do pagador de imposto 

joseense. Muitos desses sindicalistas, e a gente sabe, ele deixa o serviço público onde 

deveria estar trabalhando pelo joseense para ir para o sindicato fazer baderna, para jogar 

contra o poder público e contra a Casa Legislativa, a Prefeitura, para fazer manifestação e 

é pago com o dinheiro público sem produzir, muitas vezes, os professores que fazem 

parte do sindicato, sem dar aula, mas remunerados pelo Poder Público. Então, para que a 

gente reanalise essa situação desses sindicalistas que são pagos com o dinheiro do 

joseense para fazer baderna em nossa cidade é que a gente pede essa informação à 

Prefeitura. O segundo requerimento, o 863 de 2021, solicita à Prefeitura o envio da lista 

de vacinados no município à Câmara Municipal. Houve hoje entendimento da Justiça, né, 

saiu inclusive uma matéria tratando que, nas palavras da decisão do juiz, ‘a informação de 

quem já foi vacinado não traz prejuízo tanto à pessoa imunizada quanto ao interesse 

público, que, aliás, é prestigiado na medida em que é dado fiel cumprimento à lista dos 

prioritariamente imunizados’. Ou seja, aquela alegação já ultrapassada do governo que 

nós não podíamos dar publicidade à lista das vacinas... dos vacinados já caiu por terra. A 

Justiça já deixou bastante claro que esses nomes podem ser publicizados. No entanto, o 

requerimento foi feito por uma vereadora de oposição e, até então, apenas ela pode ter 

acesso a esse documento. O nosso requerimento é para que todos nós vereadores, até 

pela isonomia dessa Casa, tenhamos acesso a essa lista de vacinados, não só a 

vereadora que fez o pedido à Justiça. Até é justo, como a Justiça entende, né? – a 

Prefeitura pediu o sigilo quando protocolou o documento – que a Justiça entende que é 

aberto, que todos nós vereadores possamos ter acesso a essas informações, não só a 

vereadora de oposição, do PT, para que a gente também possa fazer os nossos 

apontamentos e fazer a nossa fiscalização. O terceiro requerimento, senhores, eu peço 
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atenção a ele porque se trata de um caso já discutido na sessão retrasada, né? Perdão! 

Na sessão passada, na terça-feira. E que diz respeito... solicita à Prefeitura informações 

acerca dos instrumentos e sistemas utilizados pela Prefeitura quanto à notificação de 

situações de abuso sexual de crianças na rede de ensino municipal. E por que eu insisto 

nesse pedido? Insisto nesse pedido, senhores, porque na última sessão quando nosso 

requerimento foi rejeitado, isso gerou uma insatisfação da sociedade joseense que tem 

questionado que a Câmara Municipal não tenha dado maior ênfase nesse tipo de caso e 

tem me cobrado para que eu dê maior ênfase nesse tipo de caso. O Líder do Governo... 

Pausa! Presidente, peço uma pausa no meu tempo para a gente poder cumprimentar o 

vereador.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Agora em homenagem ao 

nosso amigo, vereador Rafael Pascucci, retornando hoje para essa nobre sessão. Rafael, 

uma honra! E a gente agradece a Deus a sua volta, a sua presença aqui na nossa sessão 

mais uma vez, nosso nobre amigo vereador. Deus abençoe sempre a sua vida e da sua 

família. Agradeço a pausa, viu, vereador Thomaz? Obrigado pela pausa! É... precisava 

mesmo. Bem-vindo, vereador Rafael Pascucci! Guerreiro! Vereador Thomaz, eu vou pedir 

licença...” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Perfeito.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “...a todos, vou pedir uma 

suspensão breve da sessão para o nosso acolhimento aqui com o nosso vereador Rafael 

Pascucci. Antes disso, rapidinho... Pedir desculpa e uma licença ao nobre vereador 

Thomaz Henrique para continuar logo após. Só abrir uma palavra rapidinho para o 

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Pascucci, foi uma honra poder estar te ajudando naquele 

momento lá, mas eu queria relembrar um momento que a gente estava ali. Eu queria que 

os senhores soubessem das coisas que a gente passou junto ali. No dia que você estava 

muito ruim, as condições suas de gasometria, tudo estava indo de uma maneira muito 

rápida e desfavorável. E durante esse percurso todos os pacientes que têm covid eles 

mantêm a consciência. Eles sabem que a coisa não está bem. Você sentiu isso. E vendo 

toda aquela situação, com todo mundo em cima de você, tentando te ajudar, chegou num 

momento onde a gente precisava fazer uma escolha. E era escolha da intubação. E eu 

me lembro que naquele momento eu fui lá para conversar com você e expor a situação. 

Você estava muito cansado. E a gente teve uma experiência que eu queria contar para... 

Vem aqui! E eu queria contar para vocês uma experiência para vocês verem o quanto 
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Deus é fiel em cada uma dessas situações. A gente pegou ali... E nós fomos conversar 

um pouco com você. Eu expus isso... e você sabendo que estava muito cansado, 

precisava passar por aquele momento de intubação, explicando isso para você, eu propus 

que a gente orasse primeiro antes de passar pela intubação. E juntou então eu, você, 

uma fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem e uma enfermeira e a gente orou junto. 

Você estava com uma frequência de uns 120, uma saturação de 85... 83, por aí, muito 

cansado. E a gente orou. E eu me lembro da oração que eu fiz ali com você. Eu pedi para 

Deus que Deus desse um sinal de que Ele estaria ali com você e de que Ele iria cuidar de 

você. E quando terminou essa oração, a gente abriu os olhos e eu tomei um susto porque 

lá no monitor estava aparecendo 98 de saturação. A gente não entendeu nada. A 

fisioterapeuta começou a chorar, a enfermeira começou a chorar. E eu falei: ‘E agora, vou 

intubar, não vou intubar, vou intubar?’ Eu não sabia mais o que fazer. O paciente do lado 

estava também muito grave. Eu falei: ‘Bom, preparamos tudo isso para o outro paciente 

talvez’. E daí você simplesmente falou assim para mim: ‘Doutor, faça o que tiver que 

fazer. Agora estou tranquilo’. E daí, quando você falou isso, a saturação começou: 98, 97, 

96, 95, 90... e aí foi baixando até bater os 83. Quando aconteceu tudo isso, eu tive uma 

resposta bem clara de Deus de que Ele tinha mandado um sinal para dizer que te ama e 

que estaria ao seu lado. E a gente partiu para a intubação. Foi uma intubação tranquila, 

mesmo com todas as dificuldades ali. Peguei um acesso central em você, entramos com 

as medicações e incrivelmente, da maneira como você estava, eu posso dizer que você 

melhorou de maneira recorde. Eu não tenho visto isso na maioria dos pacientes. O seu 

açúcar estava descontrolado, o seu sobrepeso, você perdeu peso com tudo isso. E Ele 

conseguiu te melhorar em sete dias. E assim, alguma coisa que a gente só pode 

reconhecer como um cuidado de Deus sobre a sua vida. Então, eu estou contando isso 

exatamente para que você nunca mais se esqueça do amor que Deus tem para com a 

sua vida, certo, amigo?” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra o nosso 

amigo. Seja bem-vindo, vereador Rafael Pascucci!” 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Olha, difícil. Obrigado, Marcão! Obrigado a todos os 

vereadores! Eu não tenho palavras para agradecer. Tem poucos momentos que eu 

lembro de quando eu fui... que eu fui ao.... que eu fui internado e estive lá. Um dos 

momentos, Dr. Elton, é esse. Eu recordo da... eu não recordo dos outros. Eu realmente eu 

estava ali com a mão com o Dr. Elton e essa oração me deixou muito tranquilo. Eu falo 

para o pessoal. O pessoal me pergunta: ‘Na hora que você foi intubado, Pascucci, você 
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teve medo’? Eu falei: ‘Não, o Dr. Elton pegou na minha mão, nós rezamos e eu estava 

numa tranquilidade que tudo aquilo ia dar certo.’ Depois de acordado, dei um trabalho 

para o Dr. Elton lá, que chamava ele toda hora lá na UTI. Me amarram várias vezes lá na 

cama. Foi, foi, dei um trabalho lá, mas... Fiz várias coisas lá inconsciente. Para mim era 

um sonho aquilo, não era realidade. E o Dr. Elton chegava e me acalmava lá várias vezes 

nos seus plantões. Então, tenho que agradecer demais o Dr. Elton, demais o Dr. José 

Cláudio. A minha esposa pegou covid também. O Dr. José Cláudio fez uma assistência 

fenomenal para a Érika, para minha família. Sem palavras para agradecer o Dr. José 

Cláudio, o Dr. Elton. E até peço desculpas à emoção que eu digo que hoje estou mais 

emocionado de estar aqui do que no dia 1º, na posse, né? Que eu sinto... que eu sinto 

que aqui eu tenho bons amigos que torceram por mim e eu não tenho como agradecer: 

Petiti, Walter, Dulce, Zé, Roberto. Eu vi depois lá no quarto lá, a minha esposa me 

mostrou, a oração que o Marcelo Garcia e que o Dr. José Cláudio pediu para o Marcelo 

Garcia fazer. Renato Santiago, Milton Vieira Filho... todos, todos. A Juliana. O Dr. José 

Cláudio me passava tudo. O Roberto. Gente, eu não tenho... Fabião Zagueiro! Fabião, 

meu amigo, um grande parceiro que consegui aqui. Então tenho que agradecer muito, 

muito a vocês. Marcão, o Robertinho também. Eu tenho certeza que todo mundo fez uma 

corrente de oração. E aproveitar que estou aqui e agradecer que, teve lá no nosso bairro, 

eu tive tanta gente que orou por mim, tantas igrejas. Então, não tenho palavras para 

agradecer cada um e com certeza Deus tem uma missão para a gente e a gente vai 

seguir a missão que Deus nos colocou aqui. Bom, não vou me alongar mais não que eu 

estou quase derretendo aqui de suar e chorar. E agradeço demais a cada um de vocês. 

Muito obrigado! Muito obrigado! O José Cláudio cuidou da minha família de uma forma... 

eu sei que eu já falei, mas eu não tenho palavras para agradecê-lo. Dr. Elton que cuidou 

de mim lá na UTI e depois. Muito obrigado, gente! Muito, muito obrigado mesmo! 

Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Rafael, saiba que aqui nessa 

Casa todos nós, todos os dias de sessão, nós estávamos aqui, falávamos de você, 

orávamos por você, pela sua família. O Dr. Elton e o Dr. José Cláudio sempre traziam 

informações para gente aqui. Era uma preocupação muito grande nossa. O prefeito ontem 

mesmo falou muito sobre você e o seu exemplo. Você é um exemplo para todos nós, de 

vitória, de garra, de pessoa que realmente... temente a Deus e que acredita e que 

conseguiu. Então é uma vitória e você é exemplo para todos aqui, principalmente no 

combate a essa... esse vírus que tem causado aqui... é diariamente, toda sessão nós 
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temos trazido aqui tantos relatos positivos como negativos. Mas você aqui é um exemplo 

para todos nós. Muito obrigado pelas suas palavras! E saiba que aqui na Casa, como São 

José inteiro, estava torcendo por você e orando por você, viu, meu irmão? Com a palavra 

o vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, na verdade, eu só queria destacar duas coisas: 

disse primeiro o Elton, que é um exemplo de médico, de correção na profissão, e de 

colocar Deus na frente – por isso que o Pascucci está aqui com a gente hoje; e o 

Pascucci saber o quanto que essa Casa, os funcionários, todos os servidores, 

perguntavam e estavam preocupados com você, Pascucci. No sábado que o Elton me 

ligou dizendo que você ia ser entubado, eu consegui ligar para a Juliana, pedi para a 

Juliana ligar para a Amélia; liguei para o Marcelo, para o Renato, para o Petiti, para o 

Walter, para o Zé Luís; mandei mensagem para o Milton. Todos aqui... O Roberto, 

consegui ligar para o Roberto no dia que eu estava de plantão, também. O Lino. O Walter 

Hayashi, conversei com ele. Todos. A Dulce veio perguntar várias vezes. O Juninho ligava 

diariamente. Então, Pascucci, só para você saber... O Fabião. Todo o nosso time, né, 

Renato? Só para você saber que você é muito querido aqui porque você é um ser 

humano diferente, cara. Você é uma pessoa honesta. E eu fico tão contente de estar na 

política e ter pessoas como você aqui. E isso acho que só engrandece a Casa. E você 

tem tudo que você merece, meu irmão, tudo, que você é um ser humano bom, tá? Então, 

Deus abençoe você, a sua família, aquela criança linda que você tem, o teu filhinho, né? 

E Deus vai te dar tudo de bom nesta vida. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Vou suspender a sessão – tá? 

– por alguns minutos, para gente retomar com a fala do vereador Thomaz Henrique.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador MARCÃO DA ACADEMIA. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Reaberta a presente sessão, 

vamos dar continuidade ao Pinga-Fogo com o vereador Thomaz Henrique. Vereador, 

desculpe, mas... e também a gente agradece essa pausa que você teve aí para 

recebimento do nosso amigo, vereador Rafael Pascucci. Por favor, continue a sua fala! 

Retomando o tempo, tá? Voltando, retomando o tempo para a sua continuação da fala.” 

Deu-se continuidade ao horário do Pinga-Fogo, retornando à tribuna o vereador Thomaz 

Henrique. 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Agradeço ao vereador Marcão, né? Nós ficamos 

todos contentes e surpresos ali de receber o vereador Pascucci. O que a gente precisava 
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fazer era realmente parar esse momento de euforia, né? Porque realmente foi um... um 

período difícil. Ver um colega nosso, que nós convivíamos sempre aqui quase que 

diariamente, ter se recuperado desse terrível vírus aí... graças a Deus está conosco 

novamente, então é um momento de celebração. Com certeza a gente compreende e 

agradeço a restauração do tempo. Eu vou aproveitar a restauração só para... alguns 

vereadores que não estavam presentes no início da fala, para mencionar os 

requerimentos que eu coloquei na pauta hoje. É o Requerimento 862, que solicita à 

Prefeitura informações a respeito dos valores gastos com salários de funcionários 

públicos cedidos a outros órgãos do setor público e sindicatos no ano passado, em 2020. 

Isso porque a gente entende que muitos servidores públicos acabam deixando o serviço 

público para o que prestaram concurso para trabalhar em sindicato, fazer baderna, 

manifestação, recebendo o dinheiro público do joseense. A gente quer observar quem são 

esses servidores, a gente quer compreender quantos são esses servidores, para que a 

gente possa mudar essa cultura de servidor deixar o serviço público para o que foi 

concursado para fazer baderna, para jogar contra a administração, contra a cidade nos 

sindicatos. Outro requerimento é o Requerimento 863 de 2021, que solicita à Prefeitura o 

envio da lista de vacinados no município à Câmara Municipal. A vereadora da oposição 

entrou na Justiça para conseguir essa lista, foi autorizada essa lista, já foi protocolada. A 

Prefeitura a princípio pediu sigilo, mas a Justiça entende que não é necessário que haja 

sigilo. Eu fiz a leitura aqui do entendimento do juiz que ele aponta que não há nenhum 

problema em divulgar o nome das pessoas imunizadas e que isso, inclusive, é de 

interesse público para que a gente veja realmente que realmente as pessoas dos grupos 

prioritários estão sendo vacinadas. Então como essa vereadora, a vereadora do PT, irá 

receber essa listagem, eu acredito que, para preservar a isonomia desta Casa, que todos 

os vereadores devem também receber essa listagem para poder fazer a verificação para 

poder cumprir sua prerrogativa de fiscalizar. O terceiro requerimento, que eu peço uma 

maior atenção dos senhores, diz respeito... é o Requerimento 864/2021, que solicita à 

Prefeitura informações acerca dos instrumentos e sistemas utilizados pela Prefeitura 

quanto à notificação de situações de abusos de crianças na rede municipal. Nós estamos 

revisitando esse tema porque na última sessão infelizmente o nosso requerimento desta 

mesma natureza foi rejeitado por esta Casa. Mas novas informações foram trazidas pelo 

Líder do Governo: ‘que há uma equipe multidisciplinar para comunicar imediatamente 

Polícia Militar, Conselho Tutelar’. E é justamente essas informações, como isso se dá, 

que nós queremos passar às famílias de forma transparente para que elas se tranquilizem 
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e saibam que os procedimentos estão sendo tomados. As queixas dessas famílias é que 

houve um atraso na notificação para a Polícia Militar, para o Conselho Tutelar e para as 

próprias famílias, o que prejudica o acompanhamento psicossocial da criança e das 

famílias. E mesmo que tenha havido esse erro o nosso intuito é que não aconteça mais. 

Então a gente precisa entender como tem sido o procedimento da Prefeitura para 

colaborar com essas melhoras e mais do que isso, para dar transparência ao que 

realmente acontece. Os nossos três requerimentos hoje são requerimentos que nós 

pedimos transparência e dados públicos. Não é um requerimento... um pedido de 

informação de afrontamento. Eu não estou acusando a Prefeitura. Eu estou pedindo 

informações, eu estou pedindo abertura de dados para que a gente possa analisá-los. No 

que diz respeito a abuso sexual inclusive, eu fui procurado por pessoas, interlocutores da 

Prefeitura, que me falaram: ‘Thomaz, mas não precisa fazer o pedido de informação, você 

pode mandar um zap aqui, vir conversar que a gente explica a situação para você’. Mas o 

pedido não é somente do vereador Thomaz. É um pedido da sociedade que quer 

transparência no que tem acontecido nesses casos. As matérias, as publicações em 

redes sociais têm repercutido enormemente. Então, eu acho que se a Prefeitura tem feito 

um trabalho sério no combate à pedofilia na rede pública, como o Líder do Governo 

mencionou, é preciso que a gente tenha compromisso em dar transparência a esse 

trabalho e não omiti-lo. Então, portanto, quando nós fazemos os pedidos de informação, 

que tem prazo, que é uma ferramenta legislativa, é porque eu não quero saber essa 

informação para mim. Eu quero abrir essa informação para a sociedade joseense, eu 

quero que o joseense saiba. E nós precisamos respeitar e valorizar essa ferramenta 

legislativa do requerimento. Eu vejo com muita preocupação, e isso não é segredo para 

ninguém, desde que eu assumi esse mandato, esse hábito, que eu vejo como infeliz do 

governo de ocasião, seja do PSDB ou do PT, de rejeitar pedidos de informação e 

transparência dos vereadores. Eu acho que isso tem que mudar! Eu acho que o vereador 

tem que ter sua prerrogativa de fiscalizar. E se for pedido do PT, da oposição, eu voto a 

favor porque eles estão fazendo um pedido de transparência. E qualquer um de nós 

deveríamos ter essa prerrogativa garantida. Então peço aos senhores atenção até porque 

nessa semana a repercussão do requerimento rejeitado foi bastante negativa. E eu 

conversei com alguns colegas vereadores que falaram: ‘Bom, Thomaz, mas a gente não 

ficou sabendo do requerimento porque ele entrou muito tarde na pauta, não deu tempo’. 

Eu, claro, evidentemente, fui ao microfone de aparte, expliquei do que se tratava o 

requerimento, mas entendo que muitas vezes o Líder de Governo destaque e os 
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vereadores não tomem ciência e eles gostariam de votar favorável a isso e não... e foram 

impossibilitados justamente por essa prática que eu tenho combatido, que eu tenho 

demonstrado na prática que não funciona, que prejudica a gente tanto nas nossas 

ferramentas de fiscalização quanto essa repercussão externa, porque a gente precisa 

votar com a nossa consciência, e muitas vezes as práticas que acontecem de destaque o 

Líder de Governo apenas orienta e a gente não toma ciência porque o vereador não é da 

base e não vota. Isso acaba prejudicando a todos nós inclusive ao meu trabalho que 

tenho muito esse foco em fiscalizar. E quero sim ver requerimentos, pedidos de 

informação, de transparência importantes para a cidade, aprovados. E quero que sejam 

votados, claro, com a consciência e com a individualidade de cada um. E, portanto, para 

que não haja novamente esse tipo de desencontro, de vereadores que querem votar a 

favor dos nossos requerimentos, dos nossos pedidos de informação, que entendem a 

importância deles prosperarem, para o bem da cidade, para a transparência da coisa 

pública, eu peço hoje ao presidente que as votações dos nossos requerimentos sejam 

feitos em separado, caso haja destaque do Líder do Governo, né? Eventualmente ele 

destaca os requerimentos da oposição, do PT, junto aos meus. Que seja de ofício pelo 

presidente Marcão ou o presidente que estiver conduzindo a sessão, como é praxe da 

Mesa, que seja... haja um destaque do destaque para que os vereadores possam votar os 

meus requerimentos separadamente e assim a gente possa se posicionar de forma clara, 

não em bloco. Às vezes o vereador também quer votar contra um requerimento, um 

pedido de informação da oposição, do PT, e acaba votando contra os nossos porque 

estão no mesmo bloco. E por isso também eu peço esse destaque do destaque para que 

essa... esse contexto, essa formatação, não acabe prejudicando a todos nós, inclusive 

aos senhores. Portanto, é isso. Peço... Tem bastante tempo ali ainda porque o Marcão foi 

generoso. Mas peço aos senhores essa atenção para que a gente possa na sessão de 

hoje dar um grande exemplo para a sociedade joseense de uma mudança de mentalidade 

aqui na Câmara Municipal.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dando prosseguimento ao 

Pinga-Fogo, com a palavra o vereador Renato Santiago, tempo regimental de cinco 

minutos. Se por Liderança do Partido, mais cinco minutos. Antes só, com a palavra o 

vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, cumprindo a orientação regimental, em 

uso do microfone de aparte, eu peço então que os nossos requerimentos, caso 

destacados pelo Líder do Governo, que haja um destaque deles do bloco dos 
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requerimentos da oposição para que eles sejam votados separadamente e cada um do 

vereador possa votar de acordo com sua consciência.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Renato Santiago.” 

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

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Marcão! Presidente! Som... ah, já ajustou! 

Boa noite... boa tarde, presidente! Boa tarde, colegas vereadores, todos os funcionários 

da Casa, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara! Primeiro, né, não poderia 

deixar de registrar aqui a enorme felicidade de ter o vereador Rafael Pascucci de volta 

conosco aqui, forte, cansado, né, mais magro. Mas de estar aqui conosco é uma... é sem 

dúvida alguma uma... uma alegria gigantesca ter o Pascucci de volta conosco aqui no 

Plenário. Uma doença que tanto tem nos afligido aí, afligido a nossa cidade, o nosso 

estado, o nosso país. E a gente ter uma pessoa do lado que conseguiu se recuperar, que 

passou por toda a dificuldade, que nós tivemos dois médicos aqui dentro do Plenário que 

deram toda a assistência – o Dr. Elton, lá no hospital, junto com o Pascucci; e o Zé 

Cláudio, aqui do lado de fora, com a sua esposa, com a sua família, também dando toda a 

assistência quando a esposa dele foi contaminada – isso é muito bom saber que existem 

pessoas de bem, que têm empatia, que cuidam das pessoas. Então, Zé Cláudio, Elton, 

parabéns pelo trabalho, pela missão de vocês de salvar vidas! Vocês, todos os 

profissionais da área da saúde têm sido fundamental... Olha lá, ver o Pascucci saindo, 

caminhando é muito bom, né? E também gostaria de mencionar aqui, de fazer até uma 

homenagem a outro colega nosso vereador, ao presidente Robertinho da Padaria, por 

toda dedicação que ele tem ao São José Esporte Clube. Robertinho... eu tive uma ligação 

muito estreita com o Robertinho, pois, quando voltei como atleta profissional para atuar 

pelo São José, em 2008, Robertinho era o diretor de futebol, foi ele que fez a minha 

contratação, depois Robertinho assumiu como presidente e vivemos juntos grandes 

momentos dentro do São José Esporte Clube. É o Clube que eu mais tive o prazer de 

jogar como atleta e um clube que comigo cumpriu, né, e até por isso eu agradeço o 

Robertinho também, cumpriu tudo que devia comigo. Então, o Robertinho... ontem, nós 

estivemos juntos no estádio assistindo ao jogo, torcendo pelo nosso São José. O acesso 

não veio, mas isso não pode ser um motivo de desânimo. Conte comigo, com os 

vereadores da Casa aqui, o Fabião Zagueiro, ex-atleta do São José também, para ajudar 

o São José nessa reconstrução, nessa caminhada. Ano passado você, na direção do 

clube, conseguiu o acesso e o título da Série B. Esse ano, o acesso da Série A3 para 

Série A2 não veio, mas não desista, nós estamos com você, o São José é um patrimônio 

da nossa cidade e a gente precisa colocar o São José no trilho novamente, voltar aos 

grandes dias, aos dias de grandes títulos do São José na primeira divisão do campeonato 

paulista. Então, conte conosco! Falo em nome do Fabião também, que a gente já tem 

sempre conversado, os outros vereadores, que a gente está totalmente aberto a ajudar o 
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São José nessa caminhada, né? E gostaria, para encerrar aqui, mais uma vez nós temos 

que comentar sobre a pandemia. Infelizmente, perdi um grande amigo há dois dias, o 

Vandinho, proprietário do restaurante Jotabê, lá na zona Norte, um grande amigo que eu 

conquistei. Casado com a Fabiana há mais de 25 anos. Um amigo, um cara querido, 

empresário da cidade, empreendedor, gerador de empregos aqui na cidade. Infelizmente, 

mais uma vez, um amigo nosso é vítima do covid. O Vandinho, com 47 anos, sem 

comorbidade, infelizmente nos deixou. E que eu gostaria também, Marcão presidente, que 

a gente fizesse um minuto de silêncio ao final. E também para o Paulão, né? O Paulo 

Augusto. Nascido em São José, marido da Sueli, dois filhos, a Camila e o Bruno. Luís 

Felipe, Pedro, Joaquim e Otávio – os quatro netos. A Camila sempre falava: ‘o esposo 

maravilhoso para mãe dela, o paizão que ele era, o avô maravilhoso’. O Paulão um cara 

extremamente ativo e divertido na época do Luso, extremamente brincalhão com os 

netos, né? Enfim, o Paulão amava muito São José, a tudo o que ele fazia, a todos os 

familiares. Então fica aqui também o meu sentimento à família do Paulão e à família do 

Vandinho, que infelizmente nos deixaram, mais duas vítimas do covid. E mais uma vez 

registro aqui a alegria de ver o Pascucci neste Plenário novamente. Obrigado, presidente! 

Boa tarde!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “O próximo vereador inscrito 

para falar, vereador Dr. José Cláudio. Com a palavra, vereador Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Só reparando aqui, né? O pedido de um minuto de 

silêncio tem que ser feito aqui no Plenário, então... no aparte. Então, como eu já disse no 

púlpito, um minuto de silêncio ao Paulão (Paulo Augusto Pasquarelli) e o Vanderson 

Aparecido Vieira, mais duas vítimas falecidas pela covid.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Júnior da Farmácia.” 

O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde aos 

demais vereadores, a todos que nos assiste pela TV Câmara! Eu queria pedir um minuto 

de silêncio para a Dona Laurinda... Jacira Laurinda Alves, comerciante ali do Jardim 

Americano. Nascida em 18/08/1960. Faleceu agora dia 31. Casada com seu José 

Sebastião. Deixou duas filhas, a Darlene e a Juliana; quatro netos: César, Ana Júlia, 

Yasmin e Arthur. Trinta e seis anos trabalhando ali no comércio. Pessoa muito feliz, muito 

alegre. Muito devota, sempre falando de Deus para as pessoas. Infelizmente, nos deixou 

no dia 31.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 
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Marcelo Garcia.” 

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

minuto de silêncio, uma homenagem à Dona Lélia de Souza Melo, que faleceu no dia de 

ontem, uma senhora com 87 anos, uma mulher temente a Deus, muito ativa, moradora do 

bairro de Santana há mais de 50 anos, deixando dois filhos, Luís Fernando Silva e Juliano 

César da Silva, deixando também duas netas e noras. Que Deus abençoe e console o 

coração de toda a família. Mandando um abraço especial aqui para os filhos, Luís 

Fernando... Hoje mesmo eu estive no sepultamento, trazendo a palavra. Que Deus esteja 

confortando toda a família! Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Dulce Rita.” 

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

silêncio para a senhora Benedicta Maria Ribeiro, uma senhora de 104 anos que morreu 

ontem, moradora do Galo Branco. Uma família linda, maravilhosa, imensa. Queria falar 

para eles que eles podem ficar na paz que eles cuidaram muito bem dessa senhora. 

Também queria pedir um minuto de silêncio para o José Renato Fernandes, esposo da 

minha querida amiga Deborah Sundfeld, pessoa que eu tive um prazer, a felicidade de ter 

bastante contato, de ter muita conversa, e que infelizmente foi embora também, mais uma 

vítima do covid. E também o Paulo Augusto Pasquarelli, nosso grande amigo. Acho que 

não tem... todos conhecem o Pasquarelli, que também foi embora ontem. E eu não tenho 

nem o que falar, porque sempre foi um grande amigo da... a família Pasquarelli sempre foi 

uma grande amiga da nossa família. Então são pessoas muito próximas. E toda vez que 

eu posso, eu tenho que dar o meu testemunho de gratidão por essa família, e hoje de 

pesar, porque o Paulo Pasquarelli era uma pessoa de uma inteligência rara, de uma 

cultura rara, de um humor raro e tudo nele era raro. Tudo dele era raro e do melhor que 

se pode esperar de um ser humano. Então queria deixar aqui a minha condolência para a 

família. E mais uma vítima do covid, dessa irresponsabilidade desse desmandado 

governo federal.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Também, senhor presidente, um minuto de silêncio, 

homenagem ao Jameson Duarte, vereador em Caraguatatuba, falecido no dia 29, 32 

anos. Esse foi de câncer. Vereador de Caraguatatuba. E também, senhor presidente, para 

uma pessoa extraordinária, que vossa excelência deve ter conhecido, porque você é do 
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esporte: a Jaú – Benedita Vicentina Miragaia. A Jaú foi uma das precursoras do esporte 

amador aqui em São José dos Campos. Ela veio de Jaú, por isso que o apelido dela era 

Jaú. Ela foi diretora do Instituto de Educação João Cursino. O João Cursino teve várias 

denominações, uma delas foi Instituto de Educação João Cursino. Recebi das mãos dela 

o meu diploma do curso de... Curso Científico na área de Exatas, em 1969. A Jaú foi... 

nessa época, ela era diretora do João Cursino. O João Cursino era na antiga Câmara, 

Praça Afonso Pena. Em 67, mudou lá para a José Longo. A José Longo era de terra 

ainda, não tinha pavimentação asfáltica. E presença de Laudo Natel e outras autoridades. 

Mas a Jaú, ela foi uma excelente atleta no vôlei feminino, no basquete feminino e toda a 

história do esporte amador ela estava presente. Por isso aqui a nossa sincera 

homenagem e que Deus conforte os seus familiares! Também, senhor presidente, é um... 

Eu era fã desse cara, o B. J. Thomas, o artista, grande cantor inglês, que fez muito 

sucesso. Falecido também no domingo, se eu não me engano. Muito obrigado!”  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Fabião Zagueiro.” 

O vereador FABIÃO ZAGUEIRO:- “Senhor presidente, gostaria também de pedir um 

minuto de silêncio ao Oswaldo Noda, que foi candidato também pelo PRB, comerciante 

aqui do Jardim Paulista, né? E mais uma vítima do covid. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dando continuidade ao Pinga-

Fogo, né, vereador Dr. José Cláudio.” 

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, senhor presidente! A primeira 

imagem, por favor!” 

Neste momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Hoje, nós vamos falar um pouquinho aí de como foi a 

nossa segunda-feira e falar um pouquinho também dos últimos acontecimentos aí do 

país. Próximo! Nessa segunda-feira, eu estive com a minha equipe na UPA Bosque dos 

Eucaliptos. Estivemos fazendo uma visita para a Sandra e avaliando o trabalho da... da 

UBS – perdão! – do Bosque dos Eucaliptos, com a Sandra e com toda a equipe na 

questão da vacinação e do atendimento e podemos ver que o trabalho da região Sul lá, 

no Bosque dos Eucaliptos, está muito bem feito, o pessoal sendo atendido direitinho, todo 

mundo que está sendo atendido pelas comorbidades com o atestado, com a declaração. 

Então parabéns à Sandra e a toda equipe da UBS do Bosque dos Eucaliptos! Próximo! 

Também, gente, uma coisa importante que nós colocamos na rede social nessa semana, 

que ‘é chocante receber vídeos de bares e baladas lotados em São José dos Campos 

com pessoas aglomerando e sem máscara. O momento é delicadíssimo. Estamos às 

portas de uma terceira onda de Covid-19 e com o sistema hospitalar pressionado. 

Resultado: continuamos sem vacina para todos. O comércio provavelmente vai ter 

problemas, talvez fechar. Quem paga o pato? O comerciante que faz tudo certo e a 

própria população de bem.’ Então esse vídeo que rolou nas redes sociais aí de um bar 

aqui de São José dos Campos, lotado, com balada, as pessoas em pé, aglomerando, é 

uma total falta de respeito para esse momento que nós estamos passando. Próximo! 

Também eu não poderia deixar de destacar senão eu estaria sendo incoerente, que 

quando o nosso presidente Bolsonaro fez aquela aglomeração, eu critiquei. Eu gostaria 

que todos olhassem para a tela, porque essa aglomeração de domingo também feita por 

quem é oposicionista ao Bolsonaro também não é certo. Não é certo a gente criticar o que 

ele faz, aglomerando. E quem vai à rua também para criticá-lo, aglomerar, está tão errado 

quando ele. Nada justifica essa imagem. Há aqueles que digam: ‘quando o povo se 

arrisca de ser contaminado pelo vírus e vai para a rua, é sinal de que as coisas precisam 

mudar. Isso não é justificativa. Por mais que o presidente nosso seja um incompetente, 

precisamos arrumar outras alternativas para protestar.’ Se a gente falar que o que ele faz 

é errado e fizer igual ao que ele faz, aí nós estamos errando que nem ele. Então essas 

aglomerações de domingo e essas manifestações de domingo eu achei errado. Manifesta 

de uma forma inteligente: sai na varanda, faz um panelaço, vai na rede social! Então isso 

daí realmente, quase um milhão de pessoas ali na avenida Paulista, eu sou totalmente 
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contrário. Próximo! As pessoas ainda não entenderam ainda que o ato de se cuidar e se 

resguardar do coronavírus é o ato coletivo mais importante que precisamos oferecer para 

a sociedade. Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem que eu protejo você e 

você me protege, não vai melhorar essa situação. Eu acho que a população tem que se 

engajar nessa pandemia também e fazer a parte dela. Próximo! Venho destacar aqui, 

como eu falei no começo de maio, da variante da Índia, mais duas variantes chegando aí 

para nos ameaçar: a variante de Mococa, que é a P.4, e a variante do Vietnã. São duas 

novas mutações aí do coronavírus que provavelmente vai estar chegando. Uma já está 

aqui dentro do nosso país e a do Vietnã vai chegar, porque as coisas acontecem lá fora e 

o nosso país não fecha as fronteiras, não fecha os aeroportos. Depois que chega, alastra, 

aí tenta fechar a porteira. Aí não tem mais o que fazer. Próximo! Então, senhor 

presidente, era isso que a gente tinha que falar: falar coisas boas da semana, do trabalho 

de ontem, que nós estivemos numa UBS; falar coisas tristes, de novo de aglomeração. E 

chamar a atenção das pessoas, da população: enquanto nós não nos unirmos para 

vencer essa pandemia e deixar de politicagem com a pandemia, isso não vai passar e 

muitos outros minutos vão estar sendo pedidos pelos vereadores aqui na Câmara por 

mortes pelo coronavírus. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Rafael Pascucci.” 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Obrigado, senhor presidente! Eu venho ao microfone 

pedir um minuto de silêncio para a professora Sueli Ferrari. A professora Sueli trabalhou 

por décadas na Escola Miguel Naked, ali no Jardim Morumbi, foi minha colega, que eu fui 

servidor lá também. Ela ficou por dias internada e infelizmente, com covid, e no último dia 

28 de maio agora veio a falecer. A professora Sueli deixou um legado lá na Escola Miguel 

Naked. Ela organizou uma biblioteca lá na escola que até hoje é uma das melhores 

bibliotecas de escolas públicas organizadas com mais de dez mil livros. A professora 

Sueli teve um papel importante lá na Escola Miguel Naked. Criou os filhos sozinha, era 

um exemplo. Eu, quando servidor da escola, às vezes, nos intervalos, brincava com o 

filho dela na quadra do poliesportivo. Então a professora Sueli era muito especial, não só 

para mim, mas para toda a comunidade lá do Jardim Morumbi, da Escola Miguel Naked. 

Não teve a mesma sorte que eu e por isso que eu queria registrar: professora Sueli 

Ferrari. O legado dela nunca será apagado, tá joia? Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Roberto Chagas.” 
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O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, deixar registrado também aqui a 

minha fala sobre a alegria de ter o vereador Rafael Pascucci de volta aqui conosco. Uma 

pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E é importante ter o Rafael aqui 

conosco. Pegando mais uma vez, infelizmente, em cima da fala do senhor vereador Dr. 

José Cláudio, a situação da pandemia em São José dos Campos, no país, mas em São 

José, a gente mora aqui... Na semana passada, eu contei a história de uma família, 

presidente, vizinho lá de casa, na Vila Sinhá, e da família de cinco, quatro estavam com 

covid, dois faleceram e agora, vereador Petiti, mais outros dois... mais outras duas 

também faleceram. Então, de uma família de cinco, o pai e as três filhas perderam a vida 

para essa doença. Então, sempre que possível, a gente vem aqui ao microfone pedir para 

todos que nos acompanham, seja pela rede social, seja pela TV Câmara, seja no dia a dia 

– né, Dulce? –, conversando com as pessoas, para realmente, presidente, se cuidar 

porque a situação ela é bem complicada.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente! Boa tarde a todos os 

vereadores, aos presentes na Casa e aos telespectadores! Pedir um minuto de silêncio 

para o seu Nilton Pinheiro da Silva, que faleceu no final de semana. Deixou filhos, né? Um 

chefe de família, também morador da zona Sul de São José dos Campos. Deixar o abraço 

para os familiares. Também aproveitar esse momento aqui... Vi o Dr. José Cláudio 

falando, Roberto Chagas também falou. É um momento que todo mundo tem que se 

proteger. A gente vem aqui e acaba sendo repetitivo, mas é o uso de máscara, álcool-gel. 

Está chegando a vacinação, né? A gente encontra um ou outro que é contra, mas tem 

que ter a mentalidade que se protege, protege as pessoas. A gente tem que pensar 

coletivamente, né? E é o momento. A gente viu o prefeito Felício restringindo horários de 

comércio porque a situação ela está assustando, não só em São José, como no Brasil 

todo. E a gente ainda tem um longo caminho, né? Assim que começou a pandemia todo 

mundo falava: ‘Ah, daqui a um ano, daqui a dez meses’. Mas a gente não vê o final, não 

é? Todo mundo sabe que o final é a vacinação em massa, imunização de todos. Que a 

gente possa o quanto antes acabar com tudo isso e que a gente... todo mundo respeite, 

respeite ao próximo, se cuide, porque a gente tem muito o que fazer ainda aí em vida. E 

também mais um assunto aqui, presidente Marcão da Academia. Ontem, a gente viu 

aquela imagem do professor que colocou um adesivo contra o Bolsonaro e foi preso. Aí 

eu me lembrei quando eu fui para a rua aqui em São José dos Campos, que São José 
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dos Campos reuniu 45 mil pessoas, ainda no protesto contra a Dilma. E eu estava lá e 

muitas pessoas com família estavam lá e, lógico, tinha policial ali e transcorreu tudo com 

tranquilidade. Eu acho que o cidadão brasileiro ele tem que ter a sua prerrogativa, a sua 

liberdade de manifestar contra quem ele imaginar, né? Contra o João, contra o José, né? 

Às vezes tem manifestação contra a gente aqui. Essa é a liberdade que o Brasil não pode 

perder, independente de quem o cidadão reclama, e aqui eu não estou colocando 

nenhum ponto favorável ou contrário a nenhum político. Mas eu já estive nas ruas, fui com 

a minha família e foi um momento pacífico, né? Pude expressar minha indignação à 

época. Eu acho que o Brasil, os brasileiros não podem perder essa prerrogativa de 

colocar o contrário. E, remetendo aqui, lembrando o que o Zé Cláudio falou, ele mostrou 

ali: manifestação com aglomeração está totalmente errado, não pode acontecer, né? Use 

a criatividade e faça de quem você é contra assim com segurança. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra a vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para registrar e pedir um minuto de 

silêncio para Antônio Geraldo Maria da Silva, ali da região do Americano, era um... aliás, 

66 anos, veio a falecer, marido da Rita. Sempre lutaram ali pela região do Jardim 

Americano. Então quero registrar. Infelizmente, mais uma vítima do covid. Posso pedir 

aqui para...?” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Pode, pode.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Queria também, falando no que o Petiti comentou, do 

direito constitucional, do direito de ir e vir, lamentar também não só o problema da polícia 

que foi desse professor dirigente do Partido dos Trabalhadores que esteve preso por 

conta do carro adesivado, mas também da violência da polícia de Recife. Infelizmente, 

duas pessoas estão... foram vítimas e estão cegas em função da violência que a polícia 

atuou nas manifestações. Aqui em São José dos Campos tiveram muitas pessoas nas 

manifestações. Jovens, os jovens das universidades, pedindo o ‘Fora Bolsonaro!’, mas 

mais do que isso, pedindo ‘Vacina para todos!’. Essa é a grande luta do povo brasileiro, 

que é ter vacina no braço e comida no prato. E nesse sentido também quero repudiar todo 

tipo de violência que foi registrada nesses dois episódio.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Dr. 

José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Marcão, queria pedir um minuto de silêncio 

e me sensibilizar à dor da família do ex-prefeito de Jambeiro, Altemar. Ontem, faleceu o 
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filho dele de 26 anos, Altemar Machado Mendes Júnior. Então uma morte de um jovem. 

Jambeiro está de luto. Então pedir um minuto de silêncio para Altemar Machado Mendes 

Júnior e me sensibilizar a toda a família. Que Deus conforte em sua misericórdia toda a 

família! Amém!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite... boa tarde a todos! Eu quero pedir um minuto 

de silêncio para a professora Patrícia Figueira, 46 anos, que faleceu também de covid. E 

para a senhora Maria Filomena, ela é moradora do Santa Inês, esposa do seu Laércio. 

Uma amiga, uma pessoa que nos acolheu sempre muito bem e também faleceu de covid.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Marcão, a todos, ainda falando sobre as 

manifestações do último final de semana contra o presidente Jair Bolsonaro e também as 

do dia 15 a favor do presidente. Claro, somos contrários a esse posicionamento da 

população. Não é momento de se aglomerar, não é momento de fazer manifestação. Mas 

eu acredito que a melhor manifestação que a população pode fazer é quando chegar a 

eleição, se manifestar da forma certa, da forma correta. E aí cada um vai sim poder se 

expressar em quem acredita, em qual governo é o certo e qual é o errado. Então, só para 

deixar registrado aqui que a melhor manifestação do eleitor é nas urnas. Obrigado, 

Marcão!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Dr. 

Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu queria fazer um comentário. 

Que hoje eu estive ali no CSI, no Centro de Segurança de Inteligência, que fica ali no 

Parque Tecnológico, visitando toda a estrutura e vendo os trabalhos que estão sendo 

realizados ali. A minha via de avaliação ali sobre o trabalho que está sendo feito é 

principalmente em virtude da pandemia. Eles realizam todo um trabalho, que é importante 

que todos os vereadores tenham oportunidade de conhecer, né? Eu fui lá num primeiro 

momento junto com outros amigos aqui da Casa que viram durante a construção, a 

instalação de todo o projeto, que atualmente já está em pleno funcionamento. Então, a 

gente nota ali, são cerca de mil câmeras de monitoramento e o sistema também tem sido 

um forte aliado na... no combate às aglomerações em vias públicas e em locais além das 

questões relacionadas à segurança pública. E eu queria comentar com vocês: por muitas 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350037003500360035003A00540052004100, 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)                                      21 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 01.06.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  01.06.2021 

vezes eu fui... as pessoas tentam falar comigo dizendo que tem dificuldade inclusive de 

receberem retorno em relação às queixas de problemas relacionados a barulhos e outras 

questões também na nossa cidade. Só que eles têm recebido na Secretaria cerca de 200 

reclamações por noite. Ou seja, entre as 22 e às 6 horas da manhã, em média, 200 

reclamações de perturbação do sossego. E isso gerou... gera em cada uma dessas 

autuações às vezes multas em torno de três mil... duzentas e oitenta mil reais foram 

colocados em multas para essas pessoas. Foram três mil multas e mesmo assim as 

pessoas continuam realizando essas perturbações do sossego e também aglomerações, 

aumentando o risco. Nas redes sociais, eu tenho falado sobre alguns locais da nossa 

cidade que de maneira desordenada e irresponsável têm realizado contatos e 

disseminado inclusive o vírus. Todos nós estamos vendo a demanda hoje da saúde. E eu 

quero alertá-los, né? O hospital está com cerca de cento... entre 190 e 200 casos de covid 

internados. E isso já está beirando a possibilidade – e esse é o meu medo – de que 

pacientes que cheguem na porta com condições já entendidas como desfavoráveis 

acabam por ser liberados em virtude de que o hospital pode em algum momento não ter 

as condições se a população não fizer a sua parte. A gente sabe que os números hoje 

acontecem por quê? No dia 1º, do feriado, houve então esse... essa disseminação muito 

maior do que o esperado e depois a mesma coisa. Por mais que esta Casa, que a gente 

falasse nas redes sociais, que o Poder Público se manifestasse, as pessoas acabaram 

por realizar aglomerações inclusive nos seus ambientes de segurança, que foi no Dia das 

Mães. Resultado: os números cresceram de maneira muito importante. Então é 

necessário que a gente tenha um ponto de mudança nas nossas atitudes para que a 

gente reduza e para que o comércio e as nossas vidas não sejam paradas pela 

irresponsabilidade de algumas pessoas. Mas aqui eu queria agradecer pelo secretário de 

Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, por nos receber, por nos mostrar ali o 

funcionamento da CSI, que o nome ficou muito legal porque tem a ver com o controle de 

segurança na nossa cidade e que vai repercutir em todo país uma vez que é um exemplo 

o que está sendo feito aqui na nossa cidade. Então, parabéns, Bruno e a toda equipe, tá 

bom? Ao Peter também que nos recebeu lá. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra a vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria também fazer algumas 

colocações. Eu pedi aí meu tempo, mas eu vou fazer aqui e peço para cancelar aí a 

minha inscrição. Primeiro, eu queria parabenizar a TV Band pela campanha em prol de 
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arrecadação de alimentos que ela está fazendo aí na cidade e na região. Está 

conseguindo pegar bastante alimentos, estão bem engajados, estão mandando para o 

Fundo Social de Solidariedade dos diversos municípios. E mais uma vez, então, parabéns 

para os vicentinos que estão aí na rua, sempre que possível, que dá uma flexibilizada 

aqui na pandemia, eles estão indo na rua para fazer arrecadação também de alimentos 

para suprir essa grande demanda de pessoas que estão passando fome, não só em São 

José dos Campos, como toda região, como todo Brasil. Também queria falar da Dona 

Luíza, do Galo Branco, que pegou a varanda da sua casa, está fazendo varal solidário, 

está conseguindo arrecadação de roupas e alimentos para dar para as pessoas carentes 

lá do bairro do Galo Branco. Uma iniciativa que ela começou sozinha e agora tem 

algumas pessoas que está ajudando ela. Um trabalho que saiu do fundo do seu coração, 

sem nenhuma pretensão política, sem nenhum... nenhuma outra conotação além de ser 

da generosidade do coração dela, que sempre foi uma pessoa muito boa. Então queria 

deixar aqui meu parabéns para Dona Luíza. E que se alguém quiser dar alimento ou 

roupa para ela nessa campanha, é na rua Airto Pelógia, nº 580, no Galo Branco. Também 

queria falar rapidamente do projeto aí da cidade de Serrana, que o Dória fez numa cidade 

aqui no Estado de São Paulo e mostrando que o remédio é a vacina. Conseguiu vacinar 

95% da população, já conseguiu o resultado de 95% de diminuição de óbitos e 86% de 

diminuição de internações. Então, se teve alguma dúvida lá no Planalto, nós... o Dória 

está mostrando aqui que é a vacina mesmo. E se tivesse tido um esforço concentrado de 

fabricar essas vacinas e de não interpelar o governo chinês com tantas blasfêmias, nós já 

estaríamos, com certeza, com 70% da nossa população vacinada. Porque por incrível que 

pareça – foi feita uma pesquisa – 93% dos brasileiros querem ser vacinados. Então nós 

não temos o problema da população querer ser vacinada. Nós temos o problema ‘Cadê a 

vacina, senhor Bolsonaro?’ Enquanto está todo mundo aí fazendo as suas campanhas 

para arrecadar alimento, para correr atrás de cesta básica para ajudar a população que 

está com corte de água, de luz, sem gás, com o aluguel atrasado, que nós estamos vendo 

que as pessoas estão aí se cotizando, se dando a mão para ajudar todos que estão 

precisando. A Caixa Econômica Federal, em vez de estar somando como vários bancos, 

que estão na campanha também de arrecadação de dar fundos... para os fundos sociais 

dos seus municípios, a Caixa Econômica Federal está aqui querendo comprar a dívida da 

Copa América para fazer o Bolsonaro aí, que é uma outra infeliz ideia. E a Caixa 

Econômica... Com tanta necessidade que nós estamos no país, com tanta gente na 

miséria, além do limite da.. passou já o limite da miséria, nós estamos aí com uma Caixa 
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Econômica Federal usando recurso que é do próprio.... da cooperação de todos, está 

usando para bancar a Copa América nesse momento que nós estamos vivendo de pleno 

luto na nação. Nesse momento... Que não sou contra futebol, não sou contra esporte, 

mas não é para agora. Se num... todo... o país inteiro está se manifestando contra essa 

Copa América. Só tem dois... o ministério dele, o presidente com essa ideia divino, o 

ministério dele. E agora, para sustentar esse sonho... Não, isso não é sonho para mim, 

isso é um delírio. É mais um delírio do presidente. Para sustentar esse delírio, estão aí 

pegando recurso da Caixa Econômica Federal. Lastimável!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra o Líder de 

Governo, vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, dos temas já bem falados aqui, eu 

queria só partilhar com os colegas... Nesse final de semana, vendo as redes sociais, 

encontrei dois posts que é aquilo que a gente está falando aqui diariamente, né? Um 

deles aparece alguém com... dizendo assim: ‘Eu voto na manifestação da direita’. Aí o 

outro fala: ‘Eu vou na manifestação da esquerda’. Aí vem o vírus: ‘Oba! Eu vou nas duas!’ 

Então, o vírus ele é democrático para caramba: ele participa de todas as manifestações, 

de todas. Não precisa nem convidar, viu? Ele vai, ele infecta e ele desgraça a vida 

daquela pessoa e da família para que ele vai levar. E um outro post também... Esse é 

pesado, mas tem que ser dito porque parece que é só quando afeta... Eu falava agora 

com o Pascucci. Uma alegria imensa, Pascucci, ter você aqui de novo! Você, meu, é um 

exemplo para todos nós aqui, cara. Fala assim, oh: ‘Enquanto o caixão lacrado não for 

alguém que você ame tudo é mentira, invenção e politicagem’. Então, se as pessoas não 

tomarem consciência do seu papel... E eu vi muita gente discutindo esse assunto, muita 

gente defendendo, e fala para cá, e fala para lá. Meu, tudo bem, cara. Pensa o que você 

quiser, mas faça a sua parte, meu! Não fica proliferando essas coisas, não fica 

negligenciando. Tem muita gente que você... que precisa que seja cuidado. Mas, um 

outro tema, senhor presidente. Foi dito aqui no começo, né, na tribuna, algumas situações 

que afetam principalmente algumas situações lá na Secretaria de Educação, levantado já 

nesse tema. É revisitado novamente no Plenário, já aconteceu outras vezes, já houve 

manifestações aqui e de novo vem à baila essa situação. Dos casos... São dois casos. 

Dos casos solicitados como informação... Estão todos, todos, com segredo de justiça. 

Existe o processo administrativo afastando a pessoa, existe disciplinarmente as formas 

que a Prefeitura está adotando para poder então cuidar desse assunto com muita... com 

muito cuidado, porque não é uma coisa simples. Trata-se de criança, trata-se na família. 
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Então toda proteção, tudo aquilo que é de preservação da família, tudo aquilo que é de 

não exposição da família e principalmente da criança a Secretaria de Educação junto com 

seus profissionais estão muito, mas muito sabiamente cuidando disso, né? E isso é 

importante, nos dá segurança no processo. E além de ser uma questão que se trata em 

segredo de justiça, porque uma vez passado a questão judicial, uma vez apurados os 

fatos, tem-se o que se vai fazer com a pessoa sendo condenada ou não condenada, não 

é? Então é importante nós termos isso muito em mente que tem certas situações que vale 

a pena nós termos um pouco de reflexão, um pouco de tranquilidade, não expor famílias, 

não expor as crianças, tomar cuidado, porque tem certos temas que são muito 

nevrálgicos e que é melhor que os profissionais – pedagogos, assistente social e outros 

ligados aí à área de educação, principalmente de apoio às famílias – possam trabalhar. 

Conselho Tutelar também está no caso. Todos eles. Polícia Civil, Conselho Tutelar, ação 

da Secretaria de Educação, ou seja, todos estão muito empenhados nesse assunto. E, é 

claro, sempre, com toda certeza, preservando a criança, preservando a família, 

preservando aquilo que é mais importante, que é aquela unidade, porque, conforme você 

leva o processo, pode destruir uma família. Não é isso que a gente quer, não. Nós 

queremos que seja tudo resolvido, seja tudo averiguado, culpados que paguem pela culpa 

e que a criança... principalmente a criança e a família sejam preservadas nesse processo, 

que é horrível, mas tem que tomar muito cuidado com isso.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Para esclarecimento acerca do tema, já que nós 

trazemos novamente um pedido de informação, é bom frisar que nós não pedimos 

informações acerca do caso que é investigado pela polícia. O que nós queremos saber 

são os procedimentos da Secretaria da Educação, as orientações para os funcionários, 

enfim, como se dá o procedimento quando são notificados casos como esse para que a 

gente comunique isto às famílias não só que foram possíveis vítimas, mas as famílias que 

têm crianças na rede pública para que elas tenham tranquilidade que existe um 

procedimento formal na Prefeitura para lidar com casos como este. Então, nosso pedido 

não confronta nem viola o segredo de justiça da Polícia Civil e da investigação, mas traz à 

luz quais são os procedimentos que a Prefeitura tem feito quando há esses casos. Na 

sessão passada, inclusive, o próprio Líder de Governo afirmou que há procedimentos a 

esse respeito. Eu gostaria que o joseense pudesse escutar a fala do Líder do Governo na 

sessão passada.” 
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Nesse momento, passou-se à execução de um áudio. 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “O Líder do Governo aponta que já há um 

procedimento estabelecido pela Secretaria de Educação, multidisciplinar, com o Conselho 

Tutelar, com a Polícia Civil. Infelizmente, eu convido os vereadores – as famílias têm 

interesse nisso – de que nós nos reunamos com essas mães e essas famílias aqui na 

Câmara Municipal para escutar delas o depoimento delas, que falam que o procedimento, 

pelo menos na visão dessas famílias, não foi o mais adequado. Houve um atraso na 

notificação, houve um atraso nos procedimentos e da orientação da Secretaria de 

Educação. Então também já faço esse convite para os vereadores que estiverem 

interessados em conhecer essas famílias e o relato dessas famílias. Então, o nosso 

requerimento vem para mostrar que este pronunciamento do Líder do Governo dizendo 

que existe já esse conselho multidisciplinar para cuidar desses casos... que ele exista... 

Então, se ele existe, é um ponto positivo para a administração e nós queremos mostrar 

através desse requerimento, dessa notificação, como ele se dá para dar uma satisfação 

para as famílias e para tranquilizar o joseense e as famílias joseenses que dependem da 

nossa rede pública. Por isso, mais uma vez, peço o voto dos senhores a favor do nosso 

pedido de informação.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu, na primeira vez aí que estava com 

esse requerimento aí, foi feito o destaque, até votei a favor, mas depois eu achei também 

que isso daqui poderia ser conduzido de uma outra forma, quando se diz que teve um 

atraso. O atraso, primeiro, que não foi da Secretaria de Educação. O atraso foi da pessoa 

que viu... a outra funcionária que viu os fatos e ficou em muita dúvida se denunciaria ou 

não. Aí ela pegou... pediu um... ela teve um tempo para pensar se levaria à frente ou não. 

Assim que a Prefeitura ficou sabendo dos fatos imediatamente pediu que se fizesse o 

B.O., chamou o Conselho Tutelar. E foi Polícia Civil, foi tudo. Tomaram todas as medidas. 

Foi para o Ministério Público, que está sendo conduzido pelo juiz da Vara da Infância. E 

foi para o Prossed também. Mas o Prossed teve muitas tratativas: primeiro, o rapaz 

pediu... acho que pediu um atestado. Por conta do atestado ele não podia fazer os 

depoimentos. Isso foi atrasando. Depois chegou a pandemia, não podia fazer as oitivas. 

Teve os atrasos normais, não por conta da omissão da Prefeitura, mas pelas 

intercorrências dos fatos. E queria também falar que a mãe muitas vezes não está 

sabendo de tudo que está acontecendo, o que ocorreu, das atitudes que a Prefeitura 
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tomou por... pelo o que o Juvenil já falou, que não poderia até... por se tratar de menor, 

então, era caso muito delicado, tinha que ser... tudo correr em segredo de justiça. Estive 

lá no Prossed para saber onde que está enroscando, falou: ‘oh, não está enroscando em 

lugar nenhum. Primeiro foi por causa do afastamento do funcionário e, segundo, por conta 

da pandemia, que quando a pandemia se agravou, nós não pudemos fazer mais as 

reuniões’. Então o que está acontecendo foi isso, não teve maldade, não teve conivência 

da Prefeitura em ficar escondendo delinquentes, não foi nada disso. Votei na... no 

primeiro... a primeira vez achando que as... que os procedimentos seriam... seriam esses 

mesmos: é fazer o B. O. na polícia, ir lá para Conselho Tutelar, a Polícia manda para o 

Ministério, o Ministério já faz as oitivas, o juiz da Infância já entra. Então tudo isso está 

acontecendo. Só que infelizmente é Brasil, né, meu nego? Então, aguardemos. Mas tudo 

que dependeu da Prefeitura foi feito. Assim que chegou a denúncia, já foi tomada todas 

as providências. Então eu queria... que se você quisesse... Tem até um ofício que foi 

respondido para mim, que eu andei investigando isso tudo. Quiser este, te vou uma cópia. 

Só que não pode pedir para ser divulgado, não pode porque está envolvendo menor. 

Então eu queria só avisar a você do que a gente já fez e não vejo mal nenhum de você 

pedir essas informações, só que tem coisas aí que fica difícil, entendeu? Não é por falta 

de transparência, não é por conivência ou para proteger quem quer que fosse. É por se 

tratar de menor mesmo.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Dr. 

José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Vereador... Presidente... Bom, esse assunto... 

vereador Thomaz, o senhor tem todo o direito de pedir os seus requerimentos, é a tua 

função de vereador, né? E nós temos o direito de ter a nossa opinião de negar ou 

aprovar, sem querer estar sendo favorável com a atitude de molestar ou não molestar 

crianças. Eu acho que isso daí é uma coisa de justiça... segredo de justiça. E assim: todas 

as áreas da Prefeitura – Saúde, Educação, Obras, Manutenção – todas, com certeza, têm 

um protocolo para problemas sociais, de assédio, de problemas em todas as áreas. Eu 

acho que não cabe a essa Casa entrar em mérito policial. E se a família quiser alguma 

orientação desse caso, vai na diretora, na diretora da escola. Eu votei com muita 

tranquilidade contra o requerimento e vou votar de novo, já deixo o meu voto aqui 

expressado, porque eu acho que é uma questão de segredo de justiça isso daí, não é o 

meu caráter nem a minha pessoa estar ao lado de pessoas que molestam crianças. Eu 

acho que a pessoa tem que ser afastada e punida, de acordo com o protocolo da 
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Prefeitura que existe aqui em São José há muitos anos, em vários prefeitos, seja o 

Felício, o Cury, o Emanuel, o Carlinhos. É o protocolo da Secretaria de Saúde... de 

Educação. E também não duvido em nenhum momento da integridade do Jhonis, ou do 

secretário da Educação que era do governo do Carlinhos, que, se ocorresse o fato lá, eles 

iriam apurar e punir. E daí também já é a gente desconfiar da idoneidade das pessoas e a 

população vai ter o seu entendimento nisso, achar que nós vereadores votamos errado, 

de acordo com o que é levado para ela. De acordo com a retórica que se coloca, nós 

ficamos parecendo um monstro. E eu não sou um monstro. Eu sou a favor da coisa certa. 

Então a polícia vai cuidar disso, a Prefeitura... Agora, se nós tivermos que passar todos os 

protocolos da Prefeitura para população, não tem como. Aí... não dá para jogar para a 

torcida. Eu não gosto disso, entendeu? Eu não jogo mesmo! Não tem essa. Eu sou 

contra. Se a população não gostar, não me eleja mais. Mas a gente tem que fazer a coisa 

um pouco mais séria. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para dizer também que eu vou votar 

contra o Requerimento 862, do vereador Thomaz, até porque é um direito constitucional o 

reconhecimento do Sindicato dos Trabalhadores, Servidores Públicos. Está na 

Constituição de 88 os sindicatos. E, aliás, aqui em São José o Sindicato dos Metalúrgicos, 

toda vez que demite um trabalhador sindica... um diretor do Sindicato, consegue na 

Justiça e eles são retornados. O seu direito está na Constituição e é um direito legítimo. 

Então, aqui nesse requerimento, o vereador quer saber quanto que a Prefeitura está 

gastando. Bom, que ótimo! Tomara que os sindicalistas que estejam aqui sejam os da 

linha... que estão na linha de frente, afastados, tenham um salário digno, que não seja 

aquele da categoria, do piso salarial, inicial. Então eu acho que o direito e aí... de quem é 

o diretor do sindicato que será afastado é uma negociação entre a empresa e a diretoria 

do Sindicato – por um acaso, servidores públicos. Mas que não fosse – que fosse da GM, 

que fosse da Petrobras – é um direito. A diretoria decide na diretoria quem afasta e leva 

para as empresas. E é assim que funciona. Não é com a empresa é que define. Muitas 

vezes são judicializados. Então quero aqui respeitar o direito legítimo da representação 

dos trabalhadores, e nesse caso os trabalhadores, servidores públicos, que têm uma 

diretoria combativa de luta e que não têm que passar por essa chantagem que está sendo 

proposta aqui.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 
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Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Bom. Caros vereadores, mais uma vez para frisar 

que o pedido que nós fazemos não é simplesmente do vereador Thomaz Henrique. São 

mães e famílias que vêm preocupado conosco, para conhecer esses procedimentos para 

que evitem casos futuros. A nossa preocupação é, sim, preservar essas famílias e essas 

crianças. Mas, para isso, a gente acredita que é importante que haja transparência nestes 

procedimentos. No que diz respeito à fala da colega vereadora, do PT, é natural do 

petismo defender o sindicalismo em nossa cidade até porque eles se valem dessas 

benesses do sindicalismo para atazanar o trabalho do Poder Público, para atrapalhar 

políticas boas para São José dos Campos. Muitos desses afastados do setor público, que 

foram concursados para prestar um serviço, são filiados do partido da vereadora e de 

outros partidos de esquerda e por isso ela quer proteger esses funcionários que estão lá 

na mamata do sindicato atrapalhando o bom andamento da cidade. Por isso, a gente quer 

essa informação para que a gente possa também pautar, junto com os senhores, políticas 

públicas que a gente realmente combata esses sindicalistas que querem usar do dinheiro 

do joseense para fazer um trabalho sindical que não representa a maioria dos joseenses.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Líder de Governo, Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos a 

vossa excelência: votação em bloco e inclusão de diversos documentos: Requerimento 

872, Indicação 4104, Moção 191. E ainda, senhor presidente, destaque aos seguintes 

documentos: Requerimentos 858, 862, 863 e 864, presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o pedido verbal 

do vereador Thomaz Henrique. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários se manifestem.” 

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

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com 03 (três) votos 

favoráveis, está rejeitado.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Thomaz Henrique, o Plenário, consultado, 

rejeitou com 03 (três) votos favoráveis o pedido para que os requerimentos de nos 

862/2021, 863/2021 e 864/2021, de sua autoria, sejam votados separadamente. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Thomaz Henrique.” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350037003500360035003A00540052004100, 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)                                      29 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 01.06.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  01.06.2021 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, foi rejeitado o nosso pedido para que 

fosse destacados os nossos requerimentos do requerimento da vereadora do PT, o que 

infelizmente gera aquilo o que nós apontávamos: os vereadores eventualmente que se 

opõem ao requerimento da vereadora da oposição acabam tendo que votar também 

contra os nossos requerimentos que são importantes para que a gente continue lutando 

pela transparência nos dados em São José dos Campos, como nós vamos continuar 

fazendo, e, claro, mostrando para os joseenses como vota cada um dos vereadores. Que 

é importante que cada um... assim como o Dr. José Cláudio se posicionou, assumindo a 

responsabilidade, acreditando convicto de que o melhor voto é rejeitar o requerimento, 

que todos os vereadores também possam fazê-lo com convicção. A votação em bloco 

prejudica isso, prejudica a transparência, prejudica que os vereadores tenham autonomia, 

independência. E o governo faz isso justamente para sequestrar a autonomia de cada um 

dos vereadores, o voto de cada um dos vereadores. Isso a gente não pode permitir. Por 

mais que o vereador seja da base, ele não pode ter seu voto sequestrado pela liderança 

do governo e pelo governo em si, ele tem que ter autonomia. Por isso, senhor presidente, 

eu peço votação nominal para os requerimentos.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Vereador Thomaz, você já fez 

essa solicitação, já foi votada agora, o pedido foi rejeitado. E eu passo a palavra à 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu acabei de falar ao Líder do Governo que na votação 

do Requerimento 862 eu e a vereadora Juliana Fraga vamos votar com a bancada da 

maioria. Então esse requerimento terá um voto, que é do vereador Thomaz. O restante 

dos requerimentos a nossa opinião é que ele tem que ser separado para que a gente 

tenha aqui uma leitura real, né? Porque essa leitura do blocão de fato gera essa 

confusão. Então, registrando aqui: o requerimento sobre informação dos sindicatos eu e a 

vereadora Juliana Fraga estamos contra. O registro da nossa opinião é que terá um voto 

só.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “É, o presidente me esclareceu, eu ia pedir uma 

Questão de Ordem a respeito disso, que eu... no meu pedido de votação nominal, o novo 

pedido, não é o pedido que foi feito em Plenário. Inclusive, quero aproveitar a 

oportunidade para fazer como a vereadora do PT e registar o meu voto contrário desde já 

a uma moção que não foi destacada, viu, gente? A Moção 189 de 2021, que registra e 
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apoia as manifestações contra o governo do presidente Jair Bolsonaro que ocorreram no 

dia 26 de maio de 2021 em todo o Brasil. Essa moção, que apoia as manifestações de 

domingo que o vereador José Cláudio reprovou em microfone, que o vereador Petiti 

reprovou em microfone, não foi destacada. Nós íamos votar, ou nós vamos votar, a favor 

de uma moção de repúdio do PT... uma moção de apoio do PT a uma manifestação que 

nós, a maioria de nós, reprovamos até por conta da aglomeração. Então, inclusive, esses 

procedimentos do Líder do Governo têm nos prejudicado aqui porque depois o vereador 

desavisado vota a favor de um documento desse e é cobrado por suas bases e redes. Por 

que não foi destacado isso? Eu tinha alertado a alguns colegas acerca dessa moção. 

Então já registro o meu voto contrário à Moção 189 de 2021. E no que diz respeito ao que 

o presidente falou, eu peço que os senhores votem a favor da votação nominal para que a 

gente mostre que essa Casa tem compromisso com a transparência e convicção do seu 

voto.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Então eu abro a votação do 

pedido verbal do vereador Thomaz Henrique sobre a votação nominal. Mas espera só um 

pouco! Mais uma vez... Então, mais uma vez, votação... Em votação o pedido verbal do 

vereador Thomaz Henrique sobre a votação nominal. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Três votos favoráveis.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com 03 (três) votos 

favoráveis, está rejeitado o pedido.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Thomaz Henrique, o Plenário, consultado, 

rejeitou com 03 (três) votos favoráveis o pedido para que seja nominal a votação dos 

Requerimentos de nos 862/2021, 863/2021 e 864/2021, de sua autoria. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Dr. 

José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “A respeito das manifestações faladas pelo vereador, 

realmente eu sou contra. E o fato de passar o voto da moção favorável ou não, eu não ter 

visto, é uma questão de regimento da Casa, mas não muda a minha opinião, eu sou 

contra. E não é uma moção que... uma moção a mais, uma moção a menos que vai 

mudar a história do país ou a minha indignação ao que aconteceu no dia 26 pelo... não 

pelo fato político, mas pelo fato de risco de contaminação das pessoas. E do mesmo jeito 

que o vereador tem o direito de colocar o requerimento, a gente tem o direito de votar 

contra ou a favor. E ninguém... eu manifestei o meu voto, mas, pelo placar, nós vamos 
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saber muito bem quem votou a favor e contra, porque nem o vereador Marcão, nem o 

vereador Renato, nem o vereador Juvenil, nenhum deles vai esconder a sua posição, tá? 

Então eu acho que do mesmo jeito que um vereador coloca um requerimento, o outro tem 

o direito de votar a favor ou não. É livre, tá?” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, como foi rejeitado, infelizmente, a 

votação nominal, eu peço que ao menos, ou somente, o Requerimento 864, por se tratar 

do requerimento sobre o abuso de crianças na rede pública de ensino, que já há alguns 

vereadores que demonstraram interesse em votar favoráveis a ele, que o Requerimento 

864 tenha votação nominal.”  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Dr. 

José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Pera lá! O requerimento, Thomaz, é sobre o protocolo 

de atendimento da Prefeitura e não sobre o fato do abuso. Vamos deixar isso bem claro 

senão você joga para a plateia e vai parecer que a gente está votando a favor de abuso 

sexual em criança. E não é isso. Então o protocolo é sobre qual... o requerimento, quais 

as medidas, os protocolos, o que são tomadas pela secretaria. Eu acho que é isso que vai 

ser votado. Não é se é certo ou não abusar criança em escola. ” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Então só para... Eu vou pedir 

um... Eu vou suspender a sessão por um momento para organização da pauta para gente 

retomar. Só... Com a palavra, vereador.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Eu jamais falei, e inclusive nas minhas publicações, 

que quem votou contrário ao requerimento é a favor de abuso. E nem falaria isso dos 

senhores e da Prefeitura. Nós sabemos que ninguém é a favor desse tipo de atrocidade 

na rede pública, não tenho dúvidas disso. O que eu me preocupo é que muitas vezes a 

gente coloca o interesse político, o interesse partidário acima do interesse público. Às 

vezes, a gente não dá transparência a determinados procedimentos porque isso vai 

arranhar a imagem de a, b ou c ou algum político. Isso não pode acontecer! Então, falar 

que eu estou jogando para torcida? Não. Os senhores que ficam falando ‘ah, porque está 

em segredo de justiça’. Justamente! Eu não estou pedindo o que está em segredo de 

justiça. Porque se os senhores quiserem saber o que acontece em segredo e se houve 

atraso, ou não, perguntem ao Conselho Tutelar. Eu não posso falar porque está em 

segredo de justiça, mas perguntem ao Conselho Tutelar como eles estão apontando 
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como houve esse caso, se houve erro ou não. Agora, o que eu estou pedindo, como o 

senhor mesmo afirmou, são os processos da Prefeitura, e isso está bastante claro, ainda 

que a base tenha tentado distorcer como eu estivesse pedindo algo em segredo de 

justiça, que não é o caso, e isso sim é jogar para torcida e desinformar, eu estou pedindo 

os procedimentos e é isso que eu quero que seja votado em requerimento 

separadamente e nominal.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Dr. 

José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “É que você mesmo falou ali para a Dulce: ‘é sobre o 

abuso’. Então define o que você quer. Se é os protocolos, é os protocolos que nós vamos 

votar. Mas você falou ali ‘sobre o abuso’. Então assim... Tenha uma postura, caramba! 

Não muda cada hora de postura, entendeu? Nós não estamos defendendo político 

nenhum até porque nós temos certeza que o secretário fez as coisas direitinho, o 

Conselho Tutelar... A polícia está lá para isso, tá? Nós não queremos pegar um tema tão 

triste para a família e abrir dessa maneira. É só isso.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Presidente, nós já tivemos várias discussões, aqui 

em Plenário, sobre esse... um tema que aconteceu novamente na sessão de terça-feira, 

que foi a inclusão desse Requerimento 840 fora do prazo. Então eu me posiciono aqui 

que temas polêmicos como este eu estarei, ainda que... é um tema que precisa ser 

abordado, é um tema que a gente precisa discutir muito sobre isso, mas que quando for 

colocado fora do prazo da Casa, do Regimento, eu estarei votando contrário. E estando 

em segredo de justiça esse assunto, também me manifesto contrário ao requerimento de 

hoje porque aqui nós estamos votando em nominal como o vereador pediu, então estou 

expressando aqui já o voto contrário a este requerimento também. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Vou passar para votação do 

Requerimento nº 863... Desculpa! Em votação o pedido verbal do vereador Thomaz 

Henrique sobre a votação em separada do Requerimento 863, de autoria... 864, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Três votos favoráveis.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com 03 (três) votos 

favoráveis, está rejeitada a solicitação, o pedido verbal do vereador Thomaz Henrique.” 
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A requerimento verbal formulado pelo vereador Thomaz Henrique, o Plenário, consultado, 

rejeitou com 03 (três) votos favoráveis o pedido para que seja nominal a votação do 

Requerimento nº 864/2021 constante do Processo nº 6819/2021, de sua autoria. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Líder de Governo, Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, algumas Lideranças Partidárias me 

procurou para conversar um pouco sobre a forma de votação desses requerimentos e eu 

achei bastante interessante as solicitações. Portanto, senhor presidente, gostaria de pedir 

individualmente essas moções no 181... me desculpa! 191, 190, 189 e 188. Pediria à 

Mesa, por gentileza, a leitura da ementa e a votação individual dessas moções. Aí eu 

acredito, senhor presidente, que vá dirimir toda a polêmica, todo o problema. E quem que 

é a favor, vota a favor. Quem é contra, vota contra. E vida que segue!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o pedido verbal 

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

contrários se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “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 da Indicação no 4104/2021 

constante do Processo nº 6943/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que 

solicita à Sabesp a realização do conserto do vazamento de água localizado na avenida 

Cidade Jardim, defronte ao nº 2.381, no bairro Bosque dos Eucaliptos; do Requerimento 

no 872/2021 constante do Processo nº 6939/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que parabeniza a emissora de TV Band pela campanha em prol de arrecadação de 

alimentos através do Programa Band Contra Fome; e da Moção no 191/2021 constante do 

Processo nº 6944/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que manifesta repúdio 

pela realização da Copa América no Brasil diante do quadro de pandemia, inclusive 

fomentando as aglomerações contrariando as recomendações de especialistas da saúde; 

e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 858/2021 constante 

do Processo nº 6776/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações a respeito da falta de 

medicamentos Novocilin e Domperidona na UBS do Alto da Ponte; 862/2021 constante do 

Processo nº 6814/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura 
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informações a respeito dos valores gastos com salários de funcionários cedidos a outros 

órgãos do setor público e sindicatos no ano de 2020; 863/2021 constante do Processo nº 

6818/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura o envio da 

lista de vacinados no município à Câmara Municipal; e 864/2021 constante do Processo nº 

6819/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura 

informações acerca dos instrumentos e sistemas utilizados pela Prefeitura quanto à 

notificação de situações de abusos de crianças na rede de ensino municipal; e o pedido 

de destaque na votação, em separado, e respectiva leitura, das Moções de nos 188/2021, 

189/2021, 190/2021 e 191/2021. 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Marcão, você tem crédito, você está perdoado. Fica 

tranquilo! Só corroborando aqui com a fala do vereador José Cláudio. A gente tem que 

tomar muito cuidado... e eu peço atenção aqui. O vereador José Cláudio agora há pouco 

falou, né, que o vereador Thomaz, né... estou até citando o nome, se ele quiser 

responder, ele... Tivemos uma conversa, né, e vamos ser muito claros aqui. O vereador 

Thomaz diz que pede que os procedimentos da Prefeitura sejam respondidos através do 

requerimento, né? Só que não é isto que está na rede social do vereador Thomaz. Está 

aqui: ‘Inacreditável! Vereadores governistas rejeitam pedido de informação sobre abusos 

sexuais na rede pública’. Então o abuso sexual está em segredo de justiça. E o 

requerimento... até acredito, o requerimento está diferente do que essa postagem. Só que 

eu estou dizendo: nesta postagem aqui ele pede informações sobre os abusos sexuais. E 

o requerimento... as informações sobre os protocolos, averiguação preliminar, o Prossed, 

como a Dulce falou muito bem aqui, são os procedimentos que a Prefeitura ela exige e 

cumpre, sempre com a mesma lisura.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Presidente, só para registrar também voto contrário 

à Moção 189 de apoio às manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que 

nós temos que votar contrários a todas essas... tipo de manifestação. Eu acho que não é 

para haver aglomeração. Quem promove isso está promovendo a proliferação do vírus e 

não está ajudando nada na pandemia. Então eu voto aqui, eu registro contrário o voto à 

Moção 189. Obrigado!”  
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O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, eu... como profissional de comunicação, 

de jornalismo, nós aprendemos na faculdade algo que se chama manchete. Existe a 

manchete. E existe o conteúdo, a matéria, onde você especifica com mais detalhe, com 

maior detalhamento, do que se trata aquela manchete. A arte de nossas redes sociais ela 

não pode ser vista isoladamente e nem é assim que a gente as trata. A gente coloca a 

arte, a manchete e coloca o texto explicando perfeitamente o que foi votado, por que foi 

votado, os procedimentos etc. Qual foi o pedido. Até por que foi rejeitado a gente explica. 

E a minha atribuição aqui é justamente esta. E eu fui eleito justamente para isso, para dar 

transparência aos procedimentos da Casa. Então nós vamos fazer a nossa manchete 

para que as pessoas tenham atenção ao que acontece aqui e nós vamos fazer sempre 

com a mesma lisura, com a mesma... compromisso com a verdade o texto que mostra 

exatamente como aconteceu. Esse é o nosso compromisso com o joseense.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também quero declarar meu 

voto aqui na Moção 189. Não por ser contra o Jair Bolsonaro. É por conta de ser um... 

manifesto ser de... não é hora de manifesto, não é hora de festas. Então o meu voto é 

contrário. Enquanto os comerciantes precisam fechar para não dar aglomeração, fazem 

aglomeração para manifestar política. Então eu sou totalmente contra a qualquer tipo de 

manifestação neste momento de pandemia. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, é, realmente a gente precisa estar 

prestando bastante atenção em relação aqui à votação para gente não cair em algumas 

pegadinhas, né? Em relação a essa Moção 189, eu também sou contra, tá? Eu voto 

contra, seguindo aqui a fala do nobre vereador, meu xará, Roberto do Eleven, porque eu 

também sou contra a todas as manifestações neste momento. Todo e qualquer tipo de 

aglomeração eu sou contra. Então, por isso, também registrando aqui o meu voto contra.”  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Passaremos... Com a palavra, 

vereador Júnior da Farmácia.” 

O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Eu também queria registra minha votação contrária 

à Moção 189. E, para ficar nominal, vereador Thomaz, eu votarei contra também ao seu 
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Requerimento 862, 863 e 864. Eu peço para o senhor tomar cuidado quando o senhor 

coloca em redes sociais – de repente, como jornalista, como o senhor diz aqui, que 

aprendeu na faculdade – e lembrar que todos aqui têm família. E isso nos traz uma 

repercussão lá fora: ‘ah, o Júnior é a favor do abuso sexual na rede pública’. Não! Eu 

tenho duas filhas, uma de 3 anos e uma de 9 anos. Isso reflete nas nossas vidas também. 

E quem enxerga isso, a sua publicação, nesse jogo político, ele vai julgar a gente. Então 

toma um cuidado aí, por favor, tá? Aqui a gente tem esse convívio e a gente precisa... tem 

um tempo maior pela frente aí. Obrigado!” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Passaremos ao processo de 

votação dos requerimentos desta... das moções destacadas pelo líder. Peço ao senhor 

secretário que leia a ementa da Moção nº 188, de autoria da vereadora Amélia Naomi.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Moção 188 – Manifesta repúdio à 

ação violenta da Polícia Militar do Estado de Pernambuco que reprimiu de forma 

truculenta a manifestação contra o Governo Bolsonaro na cidade do Recife, no dia 29 de 

maio de 2021.”  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação a Moção nº 188. 

Vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. Mais uma vez, pessoal. Vereadores favoráveis à moção permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem. Moção 188. Mais uma vez: vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários à moção se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Dez votos favoráveis... contrários.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Oh, conforme solicitação, 

fazer novamente a leitura da Moção 188. Senhor secretário.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Moção 188 – Manifesta repúdio à 

ação violenta da Polícia Militar do Estado de Pernambuco que reprimiu de forma 

truculenta a manifestação contra o Governo Bolsonaro na cidade do Recife, no dia 29 de 

maio de 2021.”  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Mais uma vez, vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Sete votos contrários.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com 07 (sete) votos 

contrários está aprovada a moção.” 

Às 18h19min iniciou-se o processo de votação. 
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Em destaque a votação da Moção nº 188/2021 constante do Processo nº 6910/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que manifesta repúdio à ação violenta da Polícia 

Militar do Estado de Pernambuco que reprimiu de forma truculenta a manifestação contra 

o Governo Bolsonaro na cidade do Recife, no dia 29 de maio de 2021. Aprovada com 7 

(sete) votos contrários  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu acho que alguns vereadores não 

entenderam, porque nesse caso não foi... quem foi atingido foram dois trabalhadores que 

não estavam na manifestação, que levaram bala de borracha, que teve os olhos tendo 

que fazer cirurgia, perdeu a visão até, sem ter assim... nem participando da manifestação 

estava. Então assim, no caso a polícia foi... teve falha sim. Foi reprimir uma manifestação 

onde nem os... não era nem manifestante que foi atingido. Então é por causa disso a 

moção.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, como eu disse anteriormente, 

o meu voto foi contrário porque eu sou contra a qualquer tipo de manifesto.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Eu votei contrário, presidente, justamente por conta 

disso, porque não é momento de manifestação. E normalmente as manifestações 

promovidas contra o presidente Jair Bolsonaro... nós temos visto aí, na televisão, nas 

redes sociais, imagens de uma mulher seminua posta em frente a uma Igreja Católica, no 

Pernambuco, se não me falha a memória, no Recife. Isso é manifestação da esquerda. E 

as manifestações do presidente Jair Bolsonaro, que dizem que é a favor, então a gente vê 

a família, vê a Bandeira do nosso país sendo erguida, diferente das manifestações da 

esquerda, que é só bagunça. Então, eu acredito que deva ter ocorrido algum fato, meio 

que normal para a esquerda, que acabou ocorrendo este fato. Mas eu me manifesto 

contrário por conta das manifestações também.”  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu vou votar nessa manifestação – viu, 

Amélia? – contra o Bolsonaro não pelo... pelo objetivo, que eu sou contra o Bolsonaro 
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também. Vou ter que votar por causa da aglomeração, mas que eu sou ‘Fora Bolsonaro!’ 

eu sou ‘Fora Bolsonaro’ mesmo, que ele não passa de um genocida. Ele não passa de 

um genocida, um irresponsável. Que esse problema nosso já era para ter sido resolvido 

há muito tempo se ele tivesse parado com a politicagem que ele sempre faz em tudo e se 

tivesse se juntado com o Doria lá para fazer a vacina lá no Butantan, que inclusive nós 

estamos aí com um monte de gente querendo ser vacinada e não tem vacina por causa 

das carteiradas que ele dá na vida e no governo. Ele pensa que o governo é a casa dele. 

O governo é a casa do povo, até segunda ordem.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sobre o Requerimento 188, que foi aprovado. Esse 

Requerimento 188, que foi aprovado com sete votos contrários, eu queria aqui só registrar 

que a vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, do PCdoB, afirmou que a 

ordem da ação da PM não partiu do Governo do Estado. ‘Acabo de saber do episódio na 

Dantas Barreto, da violência praticada contra os manifestantes e gostaria de dizer que 

isso não foi autorizado pelo Governo do Estado. O governador Paulo Câmara tem se 

pautado pela democracia, pelo diálogo. Falo aqui também como militante que sou 

acostumada a estar nas manifestações populares do nosso estado, nós condenamos 

esse tipo de atitude e vamos tirar as consequências do acontecido’, disse a vice-

governadora. Então quero registrar que infelizmente nós sabemos que em vários 

momentos, mesmo aqui em São Paulo, eu sei de episódios de que o Comando da Polícia 

nem sempre segue a ordem do governador. Então esse episódio de Pernambuco é um 

deles. Em São Paulo, nós sabemos que isso também aconteceu por diversas vezes em 

manifestações e tinha uma divisão no Comando da Polícia. Foi por isso inclusive que há 

seis meses atrás teve uma mudança geral em São Paulo, por conta da insubordinação.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Peço ao senhor secretário 

que leia a ementa da Moção 189, de autoria da vereadora Amélia Naomi.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Moção 189 – Registra e apoia as 

manifestações contra o Governo do Presidente Jair Bolsonaro que ocorreram no dia 26 de 

maio de 2021 em todo o Brasil e teve como tema ‘Vacina no Braço e Comida no Prato’.”  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, como o Parlamento é uma instância 

democrática e é um... é um... é um momento das negociações e do diálogo, eu estou 
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retirando essa por conta de que eu fiz várias outras... outras... os registros em relação à 

manifestação. Então eu estou retirando.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Moção retirada, pedido pela 

autora.” 

A Moção nº 189/2021 constante do Processo nº 6913/2021, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, foi retirada pela autora. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Passamos para a próxima 

moção... votação. Com a palavra, vereador Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Vereadora Amélia, parabéns pela atitude, pela 

remoção desta moção, tá bom? Porque vai de encontro ao que a gente está exatamente 

brigando aqui, contrário às manifestações. Então, parabéns!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Dr. 

José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Né? É que a moção não tinha nem sido votada e já 

tinham dito que eu tinha votado a favor de uma moção que eu critiquei lá em cima. Então 

fica difícil, né? Nem votada foi, só para deixar isso colocado aqui.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, o Parlamento é para conversar e 

dialogar. Mas quero registrar aqui que as manifestações foram legítimas, importante para 

esse país, apesar da imprensa não ter dado o mesmo destaque que dão para as 

manifestações do presidente. Mas queria dizer que nem por isso, que nós estamos 

retirando esse requerimento, nós estamos mudando a nossa posição até porque as 

manifestações aí em São José foi belíssima. Mas tenho certeza que esse Parlamento vai 

votar várias moções contra o Bolsonaro, dialogada com todas as forças políticas. Eu acho 

que a construção para tirar o Bolsonaro não é de um partido, é de uma frente de oposição 

a esse governo. E eu quero construir essa frente nesse Parlamento, com a vereadora 

Dulce Rita, com a vereadora Juliana Fraga, com o vereador Santiago, para que a gente 

tire o Bolsonaro. Então, vereadores, estou retirando para gente construir a frente fora 

Bolsonaro.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Aproveitando esse momento de diálogo e 

sensibilidade, eu digo que componho a frente fora Bolsonaro, a frente ampla aqui na 
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Casa. E quero aproveitar também... Eu fiquei sensibilizado com a fala do vereador Júnior. 

Eu sou um vereador jovem, tenho muita energia para defender as coisas que eu acredito, 

mas, definitivamente, não é minha intenção invadir a esfera pessoal e, enfim, prejudicar a 

família de alguém, de forma alguma. Então, claro, eu vou manter os meus 

posicionamentos, mas... vou – eu falei que eu era jornalista – vou rever a minha linha 

editorial e determinadas maneiras. E também deixar claro que rejeitar requerimento, esse 

debate, faz parte. Eu também estou aberto a críticas, a pessoas que venham ‘ah, 

Thomaz, você pegou pesado aqui, exagerou, etc....’ Como a Amélia disse, a gente 

aprende também. E a ideia é realmente defender o que a gente acredita, mas, claro, com 

respeito às outras diferentes opiniões. Então, se eu exagerei, realmente nós vamos 

repensar isso.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Peço ao senhor secretário 

que leia a ementa do requerimento... da Moção nº 190, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Moção 190 – Manifesta apoio e 

solidariedade pela proteção imediata para o povo Yanomami e para que o Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro determine o cumprimento 

urgente das medidas administrativas em conformidade com a Nota Pública expedida pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação a Moção nº 190. 

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

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com 03 (três) votos 

contrários, está aprovada a moção.” 

Em destaque a votação da Moção nº 190/2021 constante do Processo nº 6922/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que manifesta apoio e solidariedade pela proteção 

imediata para o povo Yanomami e para que o Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República Jair Messias Bolsonaro determine o cumprimento urgente das medidas 

administrativas em conformidade com a Nota Pública expedida pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Aprovada com 03 (três) votos contrários 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Peço ao senhor secretário 

que leia a ementa da Moção nº 191, de autoria da vereadora Amélia Naomi.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Moção 191 – Manifesta repúdio pela 

realização da Copa América no Brasil diante do quadro de pandemia, inclusive 
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fomentando as aglomerações, contrariando as recomendações de especialistas da 

saúde.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação a Moção nº 191. 

Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aprovado por unanimidade. 

Com a palavra, vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Quero aqui agradecer a votação. É importante que o 

Brasil diga para o Bolsonaro: ‘Nós não queremos. Nós precisamos de vacina’. Então esta 

é a grande questão. Nós precisamos ter saúde pública e o futebol pode esperar.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhores vereadores, é só 

para retificar. Em votação a Moção nº 191. Então, vereadores favoráveis à moção 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Então, aprovada por 

unanimidade.” 

Em destaque a votação da Moção nº 191/2021 constante do Processo nº 6944/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, inclusa na pauta, já citada. Aprovada por 

unanimidade 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra o vereador 

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Parabéns, colega vereadora! Eu acredito que 

deveria ser suspenso todos os jogos, né? Como está tendo... começou agora o 

Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que... O São José Esporte Clube infelizmente foi 

eliminado antem. Então, eu acho que deveria se encerrar, pausar aí por um período, 

porque o momento que a gente está vivendo é grave. E, em cima dessa Moção de 

Repúdio contra a Copa América, então eu acho que fica válido que os órgãos 

competentes possam reavaliar isso daí e suspender esse tipo de atividade. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, quero deixar bem claro aqui 

que eu não votei contra o presidente. Eu votei contra a aglomeração. Como disse antes, a 

vereadora agora comemorou, agora tem que comemorar e pedir para os seus 
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companheiros não fazer manifestos, porque é isso que eu estou votando, contra o 

manifesto. Então, a Copa vai gerar aglomeração, muita gente, mas quero deixar bem 

claro que não votei contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu votei contra o manifesto.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, só para deixar clara a minha posição 

aqui. Eu também como ex-atleta, profissional de futebol, né? Mas sou contra a Copa 

América, né? É um movimento que vai trazer aglomeração, que vai trazer mais 

contaminação. Não é o momento, não é o momento de se ter eventos desse tipo até 

porque a população ela não respeita, ela vai para a porta do estádio, ela junta, ela 

aglomera. Nós teremos aqui Messi, Neymar, pessoas que atraem muitas pessoas, muitas 

multidões. Então, eu sou contra a realização da Copa América, porque não é o momento. 

O momento é de cuidarmos da nossa saúde.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador Zé 

Luís.” 

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

Cumprimentar os vereadores nessa boa noite de debate, de temas importantes que nós 

estamos discutindo. Senhor presidente, eu adoro futebol. Gosto mais... O esporte que eu 

mais gosto é o futebol. Estou bastante chateado hoje com a eliminação da Águia do Vale 

na A3. Gostaria, inclusive, de cumprimentar o Robertinho da Padaria pelo excelente 

trabalho de novo. Agora, a Copa América, senhor presidente, foi decidido em dez 

minutos, se deram o OK para Copa América. Para assinar um contrato de vacina 

demorou nove meses. Então, a população não aceita, senhor presidente, não aceita a 

Copa América nesse momento. E os nossos esforços precisam para duas coisas: vacina 

em massa e, como diz a vereadora Dulce Rita, comida para o povo, que está faltando. 

Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra a vereadora 

Dulce Rita.” 

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

silêncio – uma notícia que acabou de chegar aqui – para senhor Jair Pelógia, pessoa... 

parente da nossa amiga Madalena Gil, pessoa que mora em Jacareí, muito querido lá na 

cidade dele. Então, Madalena, meus pêsames aí, que eu sei que você tinha adoração por 

esse sobrinho seu.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Passaremos ao processo de 
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votação das atas e das proposituras constantes do Expediente. Em votação as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias: 25 de maio de 2021 – 35ª Sessão Ordinária; 27 

de maio de 2021 – 36ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem.”  

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aprovado por unanimidade.” 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 25 e 27 de maio de 2021. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação os requerimentos 

que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis aos 

documentos permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Três votos favoráveis.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com 03 (três) votos 

favoráveis está rejeitado os requerimentos que sofreram destaque.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 858/2021 constante do Processo no 

6776/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, e 862/2021 constante do Processo no 

6814/2021, 863/2021 constante do Processo no 6818/2021 e 864/2021 constante do 

Processo no 6819/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, já citados. Rejeitados 

com 03 (três) votos favoráveis 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação os requerimentos 

e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 1º de junho de 2021, bem como os 

documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários que se manifestem.”  

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com nenhum voto contrário, 

aprovado por unanimidade.” 

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

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

A Indicação no 4013/2021 constante do Processo no 6800/2021, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, foi retirada pela autora. 

Às 18h38min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Passaremos... Retornaremos 

agora ao horário do Pinga-fogo. Vereador inscrito para falar, vereador Marcelo Garcia.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 
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do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcelo Garcia, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, quero aqui agradecer a 

Deus pela vida do vereador Pascucci, que está conosco aqui. Nós oramos muito, 

intercedemos pela sua vida. É uma satisfação tê-lo aqui, meu amigo de Bancada, ali do 

meu lado. Que o Senhor te dê muita saúde, muita graça e muita paz. Venho falar de um 

importante tema aqui também da nossa cidade, que é o ciclismo. São José dos Campos é 

um celeiro de ciclistas, com diversas participações em eventos de nível estadual e 

nacional.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Nas diversas modalidades do ciclismo também 

podemos destacar o paraciclismo, onde portadores de limitações físicas, assistidos por 

um guia, ou não, praticam tal atividade. Se pudermos darmos um passeio pela região 

Oeste de nossa cidade, facilmente podemos verificar um grande número de ciclistas que 

utilizam as vias expressas para treinamento. A via Oeste, principalmente no trecho entre a 

nova arena multiuso e a rotatória do Jardim Pôr do Sol/Limoeiro, é um dos trechos mais 

utilizados e preferidos pelos ciclistas. No entanto, chegou até nós uma reivindicação dos 

atletas e munícipes, que relataram estar havendo problemas de drenagem em alguns 

pontos da via, onde águas oriundas de nascentes estão se sobrepondo ao sistema de 

escoamento e invadindo a via, causando acidentes e riscos de novas intercorrências, 

além de questões relacionadas à saúde, pois há cheiro de esgoto nas águas. Estivemos 

no local e realmente o problema existe. Entramos em contato com a Secretaria de Obras 

– quero agradecer aqui o secretário Minoru e também o Ademir, que esteve comigo lá no 

local – que se comprometeu de que na próxima sexta-feira será deslocada uma equipe 

para resolver o problema. Segue o vídeo do local detalhando a situação da via e a 

atuação dos atletas Rogério Ognibene Celestino, que é um guia piloto, e Marcelo 

Andrade, que ele é um deficiente visual, a bordo da Tandem, que é uma bike de dois 

lugares. Essa dupla encara o triátlon. Eles nadam, pedalam e correm juntos. Parabéns 

para essa dupla! Segue um vídeo aí do local que eu estive lá com o Ademir, e depois o 

ciclismo.” 

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

O vereador MARCELO GARCIA:- “Muito obrigado por essa oportunidade! Esperamos que 

seja realmente corrigido esse problema até na sexta-feira. Mandando um abraço aqui 

para todos os atletas dessa modalidade!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Passaremos a um minuto de 

silêncio, a pedido dos vereadores Renato Santiago, Júnior da Farmácia, Dulce Rita, 
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Walter Hayashi, Fabião Zagueiro, Rafael Pascucci, Fernando Petiti, Amélia Naomi, Dr. 

José Cláudio, Juliana Fraga e Marcelo Garcia, pelo passamento dos senhores Paulo 

Augusto Pasquarelli, Vanderson Aparecido Vieira, Jacira Laurindo Alves, Lélia de Souza 

Melo, Benedicta Maria Ribeiro, José Renato Fernandes, Jameson Duarte, Benedita 

Vicentina Miragaia, B. J. Thomas, Oswaldo Noda, Sueli Ferrari, Nilton Pinheiro da Silva, 

Antônio Geraldo Maria da Silva, Altemar Machado Mendes Júnior, Patrícia Figueira, Maria 

Filomena e Jair Pelógia. 

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

póstuma à memória do cantor B. J. Thomas, das senhoras Jacira Laurindo Alves, Lélia de 

Souza Melo, Benedicta Maria Ribeiro, Benedita Vicentina Miragaia (a Jaú), Sueli Ferrari, 

Patrícia Figueira e Maria Filomena e dos senhores Paulo Augusto Pasquarelli, Vanderson 

Aparecido Vieira, José Renato Fernandes, Jameson Duarte, Oswaldo Noda, Nilton 

Pinheiro da Silva, Antônio Geraldo Maria da Silva, Altemar Machado Mendes Júnior e Jair 

Pelógia. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nada mais havendo a tratar, 

está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador MARCÃO DA 

ACADEMIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h45min.-

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