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

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

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), ROBERTO CHAGAS (PL), MARCELO GARCIA (PTB), ZÉ 

LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS), RENATO SANTIAGO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), FERNANDO PETITI (MDB), DR. ELTON (MDB) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

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

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h25min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h25min; 

RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h26min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 16h30min; MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS) – 16h31min; DULCE RITA (PSDB) – 16h36min; e LINO 

BISPO (PL) – 17h34min.  

 

 

Às 16h22min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

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

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta 

de indicações, moção, requerimentos e documentos diversos 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. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para fazer aqui uma 

homenagem ao senhor Francisco José Malvazzo. Por favor!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Querido por amigos e familiares, era dos dirigentes do 

BSGI no Vale do Paraíba. Obrigado, Francisco! Francisco deixou os filhos Luciano, Lucas 

e a neta Nádia e também a sua esposa Elizeth. E minha solidariedade a amigos e 

familiares. Pode passar! Vamos ver esse vídeo, por favor!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Pode passar o próximo!”  

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “No Vale do Paraíba, ele era um dos dirigentes do BSGI 

(Brasil Soka Gakkai Internacional). Presente em mais de 192 países e territórios, o termo 

Soka Gakkai significa sociedade de criação de valores humanísticos. Em sua missa de 

sétimo dia, foi homenageado com o título... pelo presidente Ikeda com o cargo honorário, 

em reconhecimento ao seu trabalho. Peço um minuto de silêncio como homenagem desta 

Casa. Obrigada!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLI NAOMI:- “Senhor presidente, então para pedir que esta Casa faça 

homenagem ao senhor Francisco José Malvazzo.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do 

Facebook. Venho também nesse microfone fazer uma homenagem à senhora Maria Nilza 

Inácio, a sogra do meu amigo Ricardo Aparecido, que a tinha como mãe. Nasceu em 17 

de outubro de 1949, na cidade de São José dos Campos, igreja... Desculpe! na cidade... 

em Alagoas, na Igreja Nova. E faleceu dia 6 de junho de 2021, com 69 anos. Veio para 

São José dos Campos há 50 anos e há 40 anos era moradora do Jardim Morumbi. 

Casada por 43 anos com Francisco Roberto Inácio. Tiveram dois filhos, o Flávio Inácio e 

Fabiana Daniela, cinco netos e dois bisnetos. Frequentava a igreja, ajudava a quem 

precisava, com medicamentos e com cestas básicas, a todos sempre solicita. Vai deixar 

muitos ensinamentos e saudade em todos que a conheciam. Então quero aqui fazer uma 

homenagem à Maria Nilza Inácio com esse um minuto de silêncio nessa Câmara e que 
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Deus conforte o coração de todos os familiares. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Queria pedir a 

imagem para fazer uma homenagem póstuma à mãe de um grande amigo.” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Eu queria pedir um minuto de silêncio para os meus 

pares, para os amigos em virtude do falecimento da Dona Sebastiana Rezende, mãe de 

um grande amigo meu, do Carlos, um amigo que estudou comigo na Escola João 

Cursino. Eu frequentava a casa da Dona Sebastiana quando eu era criança, eu tentava 

aprender a tocar violão com o filho dela, ela servia café com bolo para a gente lá. Então 

uma pessoa do bem. A Dona Sebastiana Rezende ela congregou na Congregação Cristã 

Evangélica, depois Assembleia de Deus, frequentou as igrejas do bairro do Campo dos 

Alemães até seus últimos dias. Faleceu ontem, no dia 7 de junho. Nos deixa um enorme 

legado e herança de dignidade, honestidade e humildade. Em nome de Jesus Cristo. 

Então, ao Carlos, meu amigo de escola da época do João Cursino, que a mãe dele esteja 

com Deus! Peço que Deus acolha toda a família e, em especial, o Carlos. Então peço um 

minuto de silêncio para todos vocês para Dona Sebastiana Rezende. Muito obrigado, 

presidente.” 

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

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também queria fazer uma 

homenagem dessa Casa ao Vicente Silvério Filho. Veio a falecer nesse sábado, dia 5, 

vítima do Covid-19, aos 58 anos. O Vicente... sem palavras para dizer o que ele era. Um 

amigo, um parceiro, um irmão. Deixou um legado nessa cidade, ele que nasceu na cidade 

de Sapucaí-Mirim. Vicente era uma pessoa sempre pronta a ajudar as pessoas. Peço que 

Deus conforte o coração dos seus familiares, dos seus amigos. E ele vai deixar muita 

saudade. Quero deixar para os seus familiares que as nossas orações não parou por 

aqui. O Vicente hoje está junto de Deus, olhando tudo isso aqui. E ele deixou vários 

amigos. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

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

José Geraldo de Araújo Ribeiro. Faleceu dia 05/06. Foi fiscal de renda do antigo Posto 
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Fiscal aqui da Praça Afonso Pena. Mais uma vítima do covid. Fica aqui a nossa 

homenagem desta Casa.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, fazer uma homenagem à 

senhora Laura Caltabiano Lopes. Ela nascida em 1o de maio de 2004. Faleceu agora no 

dia 6 de junho de 2021, com apenas 17 anos, por infecção pulmonar. Neta do nosso 

amigo Francisco Lopes, o Chicão da Urbam. Filha de Fernando Nunes e Miceli 

Caltabiano. Então deixa saudade a todos que a conheceram. Uma menina... uma nova 

menina que tinha muito aí que viver, mas assim Deus quis que tomasse aos seus braços. 

Então a gente manda aqui um abraço para todos os familiares. Que Deus conforte o 

coração de cada um de vocês aí! E essa homenagem nossa é de um minuto de silêncio, 

tá, senhor presidente?” 

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

Júnior da Farmácia.” 

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

demais vereadores! Também quero deixar aqui um minuto de silêncio ao meu querido 

amigo, que se foi, Sandro Rodolfo Alves dos Santos. Infelizmente uma tragédia que 

ocorreu na família num período de quatorze dias três irmãos. Morador lá do Novo 

Horizonte. Deixo aqui meus sentimentos à família.”  

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria... tem algumas pessoas que eu 

queria fazer um minuto de silêncio, mas também queria parabenizar a Vanessa, esposa 

do Felício, que hoje esteve no Galo Branco entregando as roupas, fazendo a loja do 

desapego lá, pela campanha do inverno. Tinha muita gente lá procurando roupas de 

qualidade. Muito bem organizado. Então eu queria parabenizar a Vanessa e a sua equipe 

por essa ação, dando o de bom, dando para as pessoas coisas de qualidade, sempre 

triadas, sempre em boas condições de uso e não o que sobrou do armário. É o que 

sobrou do armário com qualidade. Então parabéns à Vanessa e à sua equipe lá do Fundo 

Social de Solidariedade! Senhor presidente, também agora, passando aí para vida terrível 

que nós estamos vivendo, queria deixar um minuto de silêncio para Ione Xavier, uma 

grande amiga nossa lá do Galo Branco, uma moça de grande coragem, de muita 

liberdade, de muita... sabia usar o verdadeiro sentido da palavra espiritualidade e dava 
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muita coragem para todos que passavam na casa dela. À professora Ana Maria Pansardis 

França, também de covid. A Ione foi de covid. A professora Ana Maria Pansardis também, 

uma aposentada da Prefeitura, outra vítima do covid. E também a moça Izilda Leite, que 

era uma grande amiga nossa também lá do Galo Branco, covid também. E, para variar 

um pouco, o senhor Saturnino Paulo, que foi vítima de um acidente lá na Dutra, em frente 

ao Ceasa. Uma coisa que nós estamos pedindo a passarela lá para o Ceasa faz tempo. 

Infelizmente, ele sofreu o acidente e veio a falecer.” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a todos os 

colegas vereadores presentes! Bom, eu estou aqui para registrar uma situação que 

aconteceu ontem na minha querida zona Norte e é uma situação que algum tempo atrás, 

alguns anos atrás iria causar repulsa em algum vereador, mas não aqui no Roberto 

Chagas. Ontem, um colega vereador esteve na minha querida zona Norte, na nossa 

querida zona Norte, doutor vereador José Cláudio. Quero agradecer, José Cláudio, não 

só pela visita, mas pelo trabalho que você tem feito na região, junto com o Ademir, 

estiveram presentes lá e é importante. E eu quero agora aqui estender esse convite aos 

meus outros amigos e amigas vereadores aqui da Câmara porque é importante. Quando 

eu ganhei essa eleição para ser o vereador da zona Norte, eu não quero ser sozinho, viu, 

Marcão? Eu preciso da ajuda de todos vocês. Então eu fiquei muito feliz. Renato, você 

que fez uma campanha muito importante na nossa região, o Fabião também encontrei por 

diversas vezes, o Marcão, gostaria muito de poder contar com vocês. Quem tem sempre 

ido para lá também é o Petiti; agradecer também. Porque a gente representa uma região 

que é diferente das outras regiões e com o apoio de todos vocês eu tenho certeza que 

essa mudança que a gente precisava na região vai acontecer muito rápido.” 

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

Marcão da Academia.” 

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

uma homenagem também ao nosso amigo Newton Vinicius Iriê, mais conhecido como 

Newton Tchê (48 anos). Faleceu.... Não tinha filhos, solteiro. Faleceu ontem. Nasceu dia 

3/07/1972. O Newton Tchê era uma pessoa do bem, professor de educação física, dava 

aulas de musculação na academia da família, Academia Clara Iriê. Todos que o 

conheciam gostavam muito dele. Às vezes, quem não o conhecia podia ter uma 

impressão errada, pois ele era tímido e seu porte físico... por ser forte realmente o 
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pessoal tinha até um pouquinho de receio. Mas quando o conhecia era inacreditável a 

pessoa que ele realmente era. Faixa marrom de jiu-jitsu, vice-campeão mundial da 

categoria absoluto, atleta da equipe Careca Jiu-Jitsu. Atualmente, o seu esporte mais 

praticado era a corrida de aventura, esporte este que engloba mountain bike, corrida, 

canoagem, orientação com mapa e bússola. Um amigo particular fez um relato dele, um 

amigo falando sobre ele: ‘um amigo espetacular, nunca falaram com tom de tristeza no 

nome de Newton Tchê, mas sim com saudades. Não tem como não sentir saudades de 

um cara desse. Que foi bom do início ao fim! Orgulho de ter sido amigo dele e seu 

também, Léo Nengail. Você mostrou e serve de exemplo a muitos o real significado da 

palavra irmão. Vocês se completavam muito. Vocês se puxavam, empurravam e 

cuidavam um do outro. Isso... era de coração! Do seu amigo Clauser Tonon.’ Então, 

senhor presidente, quero aqui fazer uma homenagem ao Newton Tchê, um amigo, um 

profissional da área de educação física, um esportista, um cara que representou muito 

nossa cidade, um cara de família. E fazer essa homenagem para ele pedindo um minuto 

de silêncio na sessão de hoje. Muito obrigado, senhor presidente! Que Deus conforte 

todos os amigos e familiares do Tchê!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero aqui deixar meu 

abraço ao Ademir, Ademir, secretário adjunto da Manutenção da Cidade. Seja bem-vindo, 

Ademir! Quero deixar aqui também o meu... quero aqui deixar o meu pedido de um minuto 

de silêncio também para o Leandro Braga dos Santos. Ele faleceu no dia 30 agora de 

maio, tinha apenas 40 anos de idade, também através... por causa aí do covid, né? 

Leandro Braga era filho de um amigo da gente, da família também, de um policial militar, 

Braga, um policial amigo da família. E o filho dele também cheio de saúde veio a falecer, 

porque também foi aí contraído pelo vírus do covid. Então deixo aqui meu sentimento a 

todos os familiares. Um rapaz novo, cheio de saúde, forte, acabou também indo embora 

por causa desse vírus. Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, fazer uma homenagem 

também a senhora Claudenice Ribeiro Braz da Silva. Nascida dia 18/12/1967. Moradora 

da Vila Guarani. Faleceu ontem, dia 07/06, de covid. Tinha 53 anos. Era casada com o 

senhor Dirceu. Deixa quatro filhos e um neto, Davi Gabriel, de seis anos. Então, tenho 

certeza que ela deixa saudades a todos que a conheceram. E aqui também eu peço uma 

homenagem a essa grande mulher pedindo um minuto de silêncio na sessão de hoje, 

senhor presidente. E que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Juvenil Silvério.” 

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

pedidos: votação em bloco... votação em bloco, então, da pauta; a inclusão de diversos 

documentos: Moção 193, 194 e 195. Destaque, senhor presidente, no Requerimento 882 

e votação em separado da Moção 192.” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério , o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Moções de nos 193/2021 

constante do Processo no 7038/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que registra 

congratulações ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, comemorado em 7 de junho 

de 2021; 194/2021 constante do Processo no 7040/2021, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que parabeniza a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, na pessoa de sua 

presidenta Nísia Trindade Lima, pela dedicação de seu corpo técnico que graças ao 

esforço empreendido produzirá vacina contra a Covid-19 incluindo a produção do 

imunizante 100% nacional; e 195/2021 constante do Processo no 7046/2021, de autoria 

do vereador Dr. José Cláudio, que manifesta voto de pesar pelo falecimento de 

Sebastiana Rezende, estimada mulher de fé, evangélica e exemplo de dignidade, 

honestidade, humildade e atitude cristã; e, ainda, o pedido de destaque na votação do 

Requerimento no 882/2021 constante do Processo no 7017/2021, de autoria da vereadora 

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

sobre planos de compensação realizados pela retirada de 14 árvores no bairro Vila 

Tatetuba; e o pedido de votação em separado da Moção no 192/2021 constante do 

Processo no 7019/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que encaminha Moção de 

Repúdio ao Excelentíssimo Presidente da República Senhor Jair Bolsonaro pela sua 

decisão de não fazer opção de compra das vacinas da Pfizer contra a Covid-19 no ano 

passado. 

Passou-se ao processo de votação. 
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Às 17h24min iniciou-se o processo de votação.  

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

requerimento que sofreu destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis 

ao documento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

requerimento, senhor presidente.” 

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

então, o requerimento está rejeitado.” 

Em destaque a votação do Requerimento nº 882/2021 constante do Processo nº 

7017/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citado. Rejeitado com 03 (três) 

votos favoráveis 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, este requerimento que eu solicitei foi a 

pedido dos moradores do entorno, dos pais da creche ali da Vila Tatetuba, porque foram 

14 árvores, e foi no final de semana, foi no sábado, Dia do Meio Ambiente. A Prefeitura foi 

lá e cortou todas essas árvores. Vários moradores do prédio que moram lá embaixo 

ligaram, ligaram para fiscalização, pediram documentação, mas infelizmente esse corte foi 

feito no Dia do Meio Ambiente. Então, é por isso que a gente pediu para ver qual é a 

compensação ambiental, que é um direito. Já que cortou 14 árvores na praça ali, na 

calçada da escola, então podia fazer pelo menos... os vereadores ter aprovado para a 

gente saber qual é a compensação.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria informar à vereadora que me 

antecedeu que na quarta-feira várias pessoas ligaram para o meu gabinete para saber a 

remoção, a supressão dessas árvores. Eu liguei lá para a Prefeitura porque não dava 

tempo de oficializar e pegar a resposta. Teve mesmo que cortar essas 14 árvores, porque 

elas estavam com... é árvore Ficus, que realmente são lindas, maravilhosas, mas são 

muito inadequadas em espaços exíguos. E o enraizamento dela estava entrando por 

baixo de uma escola, debaixo do solo, e afetando as paredes da escola. Então, por força 

disso que teve que ser cortado, removidas essas árvores. E a compensação foram 140 

árvores. A cada árvore removida a Prefeitura se comprometeu em plantar dez árvores, 

então vai ter uma compensação de 140 árvores, que vai ser plantada no entorno para não 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350037003500360036003A00540052004100, 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)                                       10 

CMSJC-001 – 38ª Sessão Ordinária – 08.06.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  08.06.2021 

ter o desequilíbrio ambiental do entorno. Porque não adianta eu tirar árvore lá da Praça 

das Gaivotas, como é o caso lá no Tatetuba, e plantar lá em Santana. Então vai ser feito 

no mesmo perímetro aonde foram removidas essas árvores.” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Eu escutei acerca do pedido da vereadora Amélia, 

inclusive votei a favor dele, mas muito importante a informação que logo em seguida a 

vereadora Dulce trouxe. Mas a vereadora Dulce é uma vereadora da base, uma 

vereadora do PSDB, que pode passar a mão no telefone e ligar para a Secretaria e ter 

essas informações. Infelizmente a vereadora Amélia, do PT, da oposição, não consegue 

fazer isso. Eu, como vereador independente, também não consigo. Por isso, a gente faz 

uso da ferramenta do requerimento e por isso eu votei favorável ao requerimento da 

vereadora. Ainda que eu tenha votado a favor desse requerimento que foi rejeitado, eu 

quero registrar o meu voto contrário ao Requerimento 881 de 2021, que parabeniza o 

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região pelo lançamento do livro 

‘Metalúrgicos de São José dos Campos e região – 65 anos de história e luta’. Eu acredito 

que não tem nada a se comemorar do trabalho que o sindicato fez para espantar os 

empregos e as indústrias da nossa cidade. E a moção eu voto depois.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu queria aqui repudiar a atitude do 

vereador que acabou de falar, que deveria respeitar uma entidade que entregou para 

todos os vereadores o convite. Além disso, é um registro importante, porque esta cidade 

tem um sindicato de luta. Concordamos ou não, mas é um sindicato que estão para 

defender os empregos. Se não fosse a representação desses trabalhadores, nós já 

teríamos a GM fora de São José dos Campos, como também várias demissões na 

Embraer. Então, quero aqui dizer ao vereador que ele está equivocado, foi deselegante. 

Então, eu quero dizer ao senhor que me orgulho de ter recebido esse convite. E é a 

primeira vez que essa Casa tem um vereador que vira às costas e, mais ainda, tem um 

gesto bem anti... deselegante, né? Amassar o convite e ainda colocar na sua rede social. 

Lamento muito essa postura.” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Só para esclarecer. Nós, vereadores, recebemos um 
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convite aí para o evento do Sindicato dos Metalúrgicos e eu agradeci ao convite no vídeo 

e fiz o descarte correto, que eu imagino que é o que todos os vereadores fazem: a gente 

agradece e faz o descarte correto do material no lixo. Acho muito difícil que algum 

vereador pegue esse convite e emoldure e coloque numa parede. A única coisa que eu fiz 

foi gravar o gesto do descarte para conscientizar as pessoas de que lixo se joga no lixo.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, é um absurdo, porque nós sabemos 

que infelizmente nas crises é fundamental a gente ter organização e aqueles que nos 

defendem. E o sindicato, independente de corrente política, ele nos defende. Não só dos 

metalúrgicos, como dos servidores, como da saúde, e é uma luta constante para que a 

gente tenha sindicatos para representar e defender os trabalhadores. Lamento essa 

posição e essa postura de alguém que não reconhece uma entidade tão importante como 

é o sindicato para os trabalhadores. Agora, aqueles que vieram de berço esplêndido, tudo 

bem. Mas não é isso que a gente vê na classe trabalhadora. Nós sabemos das 

dificuldades e da dureza que é os ataques dos empresários a todos e qualquer 

trabalhador. Na hora da demissão precisa sim de um advogado para fazer as contas, para 

entrar na justiça, a falta das horas-extras e tudo mais. Mas infelizmente quem tem berço 

esplêndido não precisa disso.” 

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

vereadora Juliana Carvalho.... Juliana Fraga. Desculpa!” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Opa! Saudosa Flávia Carvalho. Um abraço para a 

colega vereadora... ex-vereadora! Na verdade, eu não vim fazer a defesa do sindicato, 

porque... e nem... não vou nem contrapor o que o vereador disse, porque eu acho que ele 

nunca precisou realmente do sindicato, do trabalho do sindicato. Quem precisou e quem 

trabalha, quem acompanha sabe da importância dessa classe, sabe a importância do 

trabalho do sindicato para os trabalhadores. Então, no meu caso, por exemplo, que sou 

servidora, sou professora, sempre foi fundamental o trabalho do sindicato para defender 

nossos direitos e para ampliar os direitos... os nossos direitos enquanto trabalhadores. 

Mas, o colega não precisa, nunca precisou, então o desdém, a falta de respeito e lixo no 

lixo aí é... é uma fala até engraçada, é uma fala assim simplória. Então eu não vou nem 

entrar no debate muito, porque não precisa. Então fazer o quê?” 

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

Thomaz Henrique, e depois já vamos passar para a votação, né? Já teve réplica, tréplica, 
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tá bom já. Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Vou ser breve, presidente. Só para esclarecer que o 

trabalhador que precisa do sindicato, seja dos metalúrgicos ou muitos outros sindicatos da 

CUT ligado ao PT etc., muitas vezes encontra portas fechadas. Sindicalistas que nem 

estão lá, mas que, como a gente se refere muitas vezes, estão recebendo do dinheiro 

público muitas vezes para trabalhar para prestar um serviço, mas não estão lá porque 

estão na rua protestando contra o governo federal, contra o Bolsonaro, fazendo algazarra. 

Então, se o sindicato é para representar o trabalhador, que represente de fato o 

trabalhador, ao contrário do que tem feito em nossa cidade.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu venho a esse microfone de uma 

maneira muito especial no dia de hoje para comemorar e cumprimentar aqui o prefeito 

Felício Ramuth pela entrega da tão esperada obra de ligação do União com o Jardim 

Morumbi, que aconteceu a semana passada. Aquelas comunidades esperavam há muito 

tempo, essa obra ficou parada por doze anos, e a gente teve então a retomada desta luta 

lá em 2017. Logo que eu assumi o mandato, eu retomei esta luta em defesa dos 

moradores do Residencial União e também do Jardim Morumbi. Foram quatro anos de 

muita batalha, e esse ano então tudo aquilo que emperrava, tudo aquilo que dificultava a 

obra se realizar, graças a Deus deixou de existir, aquelas complicações de 

desapropriações, de doações. Enfim, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Felício e 

também o então, na época, secretário de Governo, hoje vice-prefeito, o Anderson Faria, 

que foi quem lutou muito para que a gente pudesse ter aquela obra concluída. De maneira 

também particular, o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade na nossa cidade. Então, 

parabéns à comunidade do Residencial União e também do Jardim Morumbi pela longa 

espera e por essa comemoração daquela ligação tão importante para os dois bairros! 

Obrigado!” 

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

que leia a ementa da Moção nº 192, de autoria da vereadora Amélia Naomi.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo 7019 – Moção 

192/2021 – Encaminha Moção de Repúdio ao Excelentíssimo Presidente da República 

Senhor Jair Bolsonaro pela sua decisão de não fazer opção de compra das vacinas da 

Pfizer contra a Covid-19 no ano passado.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção no 
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192. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

Quatro. Tá! Três votos contrários... Desculpa! Três votos favoráveis à moção.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção no 

192. Vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Seis... seis votos favoráveis à 

moção.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com seis votos favoráveis 

então a moção está rejeitada.” 

Em destaque a votação da Moção no 192/2021 constante do Processo no 7019/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi. Rejeitada com 06 (seis) votos favoráveis 

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

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de voto, senhor presidente. Senhor 

presidente, eu votei contrário a essa moção, porque está estampado em tudo quanto é 

jornal a CPI do Covid. O presidente Jair Bolsonaro na época não poderia ter comprado a 

vacina. Bem diz o diretor da Anvisa, falou que ‘se ele tivesse comprado a vacina na 

época, ele teria cometido crime’. E assim que foi liberada a vacina, o presidente tomou a 

iniciativa de comprar as vacinas. E por isso o meu voto foi contrário a essa moção.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, justificativa de voto. Eu votei favorável à moção 

– respeito o Eleven, respeito os colegas que votaram contra – porque eu acho que a 

Anvisa é um órgão governamental. O chefe-mor da nação, o rei dos neurônios, ele 

poderia ter conversado com o pessoal da Anvisa e ter colocado a Pfizer, que é a melhor, 

que tem a melhor eficácia desde dezembro. Com certeza nós teríamos muito menos 

mortes no país. Eu fiz uma fala, aqui um dia, que o senhor presidente Bolsonaro não 

acredita na doença. E um dia eu e o Marcão estávamos lá embaixo e tinha um bando de 

bolsonarista me criticando. Eu falei: ‘vamos até a UTI comigo para ver um plantão, para 

ver como que é lá dentro da UTI’. Então, o meu voto favorável a esse requerimento da 

Amélia é porque eu vivo isso daí todos os dias da minha vida na minha profissão, vendo o 

sofrimento das pessoas com covid. Então, é por isso que eu votei contra. Porque o 

Bolsonaro poderia sim ter autorizado a compra da Pfizer, da Astrazeneca, ter dado uma 
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força para o desenvolvimento da Coronavac. Goste ou não goste do Dória, seja calcinha 

apertada, seja antipático, seja o que for, mas ele tem gestão, ele tem uma boa gestão em 

saúde e se não fosse ele, não teria vacina nesse país.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Também votei a favor dessa moção porque eu acho que 

umas coisas podem ser partidárias, outras coisas não podem ser partidárias. 

Quatrocentos e setenta e cinco mil mortes não é partidário. Isso é crime. Esse atraso nas 

vacinas realmente aconteceu. Esse atraso... esse armazenamento que aconteceu 

também com relação aos testes, que depois resolveram prorrogar os testes, a validade 

dos testes para que não perdesse tudo o que foi comprado, isso tudo é crime. Então, votei 

e votarei todas as moções que tiver contra o Bolsonaro nessa Casa.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Eu vejo que nós estamos vivendo nesse tempo agora já 2022, 

né? Nós temos que ficar muito atento a isso, porque é um discurso que a rede Globo já 

está fazendo há muito tempo, e que algumas outras correntes políticas têm feito no 

sentido de estar com palanque aí. Eu vejo que tem que ter responsabilidade. É muito fácil 

você dizer ‘olha, devia ter comprado, devia ter dado’. Exemplo: nós tivemos aqui em 

nossa cidade, lá no início, cobravam do prefeito fazer doação de cesta básica para as 

pessoas. Era uma necessidade? Era. Mas estava na época de calendário eleitoral que ele 

não podia fazer. Então, é muito fácil você de repente fazer um discurso no sentido de que 

você... é lógico que, quanto mais antes a gente tivesse essa vacina, era melhor. Mas você 

tem que ter responsabilidade. Você não pode ir dando uma vacina nas pessoas sem 

ainda estar o teste aprovado, sem ter todos os protocolos, porque é uma responsabilidade 

pública com a saúde das pessoas. Então, eu votei contra a moção, por entender que... 

respeito o posicionamento dos outros, mas eu entendo que o discurso político tem que 

dar, vamos dizer, espaço para a razoabilidade daquilo que a gente tem defendido. E eu 

vejo que existe toda uma situação contra o presidente nessa direção, mas vejo que ele 

agiu – acredito eu, na minha maneira de pensar –, que ele agiu corretamente, no tempo 

certo, na minha opinião.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Presidente, não é agenda eleitoral. Eu fiz um outro 
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requerimento que foi aprovado por todos, que parabeniza a Fundação Oswaldo Cruz, a 

Fiocruz, na pessoa da presidente Nísia Trindade Lima, pela dedicação de seu corpo 

técnico e que graças ao esforço empreendido está apta a produzir mais vacina contra o 

covid. Isso é o Governo do Estado. E nós fizemos aqui porque nós queremos e devemos 

batalhar para que tenha vacina para todos. Os governadores estão batalhando e ainda 

infelizmente o governo Bolsonaro... fizeram lá, a Anvisa, limitaram o número de vacinas. 

Não era a vacina que eles... o número total que eles queriam, fizeram um limite. Então 

assim, quem está fazendo agenda política é o governo genocida, porque todo dia, toda a 

hora, tem uma pessoa que está infelizmente precisando de uma UTI, está na fila, e nós 

estamos vendo a falta que faz a vacina. Então, por isso nós estamos aqui sim toda a 

semana fazendo o nosso posicionamento no que é positivo, como foi a Fiocruz, agora que 

vai produzir, mas também cobrando a posição do governo federal, que é o que nós 

devemos fazer sim todo dia e toda a hora.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Eu respeito a posição do Lino demais. Mas, nos 

Estados Unidos da América, a ameba-mor que saiu, perdeu a eleição para o Biden... a 

ameba rica. Aquilo é uma ameba milionária. Ele falou contra a vacina e o Biden mostrou 

para ele o que é uma gestão em saúde. Quase 200 milhões de pessoas vacinadas, tirou-

se a máscara, os eventos lá abertos para a população, basquete... todos eles abertos 

para a população. Então, quem é a Anvisa para discutir com a agência farmacêutica dos 

Estados Unidos, ou da Europa, se as vacinas já tinham sido autorizadas nos Estados 

Unidos, na Europa, em Israel. Só aqui que o nosso amigo, o neurônio, não aceitava 

colocar a vacina. Então, se ele usasse o exemplo dos Estados Unidos... é só olhar os 

Estados Unidos, gente. Então, infelizmente, eu acho que o Bolsonaro errou. Errou, porque 

ele poderia sim ter comprado essa vacina, colocado a vacina na rua para vacinar os 

brasileiros, porque no mundo já estava provado que a única saída é a vacina e que a 

hidroxicloroquina, ivermectina só servia para fritar fígado e mandar pessoas para 

transplante de fígado. Essa que é a verdade.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu... sinceramente era um assunto que eu não queria 

nem falar mais, senhor presidente, porque é impressionante, um ano depois, a gente 

estar discutindo o que esse presidente veio fazendo 2020 inteiro: negando a pandemia, 
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dizendo que era uma gripezinha, fazendo aglomeração, não usando máscara, falando da 

cloroquina, negando a vacina, porque foram 53 e-mails que ele negou, sendo que para 

agora a Copa América foi rapidinho, aceitou rapidinho. E ainda ter vereador, que já tomou 

a vacina, falar: ‘que não, que fez certo, que negou porque não estava a tempo’. Gente, 

pelo amor de Deus! São 500 mil, quase 500 mil mortos. A gente todo o dia, todo o dia a 

gente chora por alguém. Não sei você, mas eu choro por alguém que eu nem conheço, de 

pensar na mãe, no filho que alguém perdeu e no medo que a gente passa diariamente, 

por um presidente que negou o tempo todo e que continua negando. Então, 

sinceramente, se for para vir aqui defender, eu acho que tem que ter no mínimo 

consideração. Vai votar, vai continuar votando no Bolsonaro, vai fazer campanha para o 

Bolsonaro, mas tenha no mínimo consideração pelas vítimas, que, se tivesse sim 

aprovado, aceitado as vacinas, muitos estariam vivos, muitos. Então não dá para aceitar 

uma fala dessa. Não dá.” 

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

requerimentos e a moção constantes da pauta da sessão de hoje, 8 de junho de 2021, 

bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 17h47min encerrou-se o processo de votação. 

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

ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga-Fogo é o 

vereador Marcelo Garcia com o tempo de cinco minutos.” 

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

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Marcelo Garcia, pelo prazo 

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

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

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350037003500360036003A00540052004100, 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)                                       17 

CMSJC-001 – 38ª Sessão Ordinária – 08.06.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  08.06.2021 

Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, gostaria aqui de 

aproveitar a presença do senhor Ademir, secretário adjunto da Secretaria de Manutenção 

da nossa cidade, para fazer aqui um agradecimento a uma demanda minha e também do 

vereador, nosso amigo, Renato Santiago, ali na via Oeste.”  

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Conforme exposto na última sessão, realizada em 1º 

de junho de 2021, ciclistas e paraciclistas vinham sofrendo com alagamentos no trecho 

localizado entre a Nova Arena Multiuso e a rotatória do Jardim do Pôr do Sol, no bairro 

Limoeiro. Assim, após a solicitação dos atletas Rogério Ognibene Celestino e Marcelo 

Andrade, entrei em contato com a Secretaria de Manutenção da Cidade a fim de que 

pudessem ser solucionados os problemas. Fui até o local com o senhor Ademir e 

verificamos que realmente o local precisaria de reparos, qual seja, drenagem de água, 

haja vista a existência de alguns alagamentos no trecho, o que poderia causar acidentes, 

além do mau cheiro que estava no local. Então, conforme prometido pelo senhor Ademir, 

na última sexta-feira, dia 4 de junho de 2021, foram realizados os trabalhos e resolvidos 

os problemas relatados, conforme as fotos que estão aí passando. Dessa forma, quero 

agradecer ao senhor Ademir, ao senhor Minoru e toda a Secretaria de Manutenção da 

Cidade pelo pronto atendimento ao nosso pedido e também ressaltar meu compromisso à 

população para melhorias em nossa cidade. Muito obrigado!” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, boa tarde! Boa tarde, colegas, aqueles 

que nos assistem na TV Câmara! Também agradecer ao secretário Minoru, ao Ademir, 

secretário adjunto, pelo trabalho junto com o vereador meu amigo, Marcelo Garcia. Nós 

fizemos esse pedido em conjunto, mesmo sem a gente saber que um... o outro. Mas, eu 

acho que a gente sempre tem que ser assim, pastor, trabalhando em conjunto, sem 

vaidade, a gente pensando sempre no bem da comunidade. Então, foi um pedido meu de 

um lado, do Marcelo Garcia do outro, e o importante é que o serviço foi realizado e muito 

bem realizado. Os ciclistas que lá transitam, aqueles que correm agora não têm mais o 

problema. Então, agradecer mais uma vez ao Marcelo, essa parceria nesse trabalho, e à 

Secretaria de Manutenção da Cidade.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Vou aqui também seguir as palavras do vereador 
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Renato Santiago, junto com o vereador Marcelo Garcia, que fizeram um trabalho conjunto, 

estão fazendo um trabalho conjunto lá pela região. Eu acho que isso é importante. Eu 

acho que nesse mandato dos vereadores... vários vereadores novos e a gente... eu estou 

no meu segundo mandato, vários outros que já têm outros mandatos, o importante desse 

mandato é o que está tendo de união. Acho que é algo que está fortalecendo bastante, 

são os grupos dos vereadores se unindo para ajudar regiões, segmentos. Isso é muito 

importante aqui. Então, parabéns, Marcelo, Renato, junto aí trabalhando! A gente com as 

frentes parlamentares aí fazendo bastante, as regiões, os segmentos. E já falando de 

manutenção, também não posso deixar de vir no microfone, senhor presidente, e 

agradecer, parabenizar também. Aqui hoje com a gente, acompanhando, o diretor da 

Secretaria de Manutenção da Cidade, o Ademir. Estendo o abraço ao nosso secretário 

Minoru, a todos os regionais, a toda a equipe, os funcionários. Tem feito um trabalho 

importantíssimo na manutenção da nossa cidade. Estivemos também ontem lá na região 

do Bosque dos Eucaliptos, Satélite, Estoril, Portugal, olhando todas as necessidades. 

Ademir todo solicito junto com o Adston, da regional Satélite, olhando tudo o que 

precisava na região, pensando junto, escutando a população. Isso é muito importante. 

Então, parabéns à secretaria, que tem feito um trabalho em conjunto para a população e 

para a cidade! Parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Dr. José Cláudio, 

próximo a falar no Pinga-Fogo com o tempo de cinco minutos.” 

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Boa noite, presidente Robertinho!” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Pode passar o próximo. Boa noite, colegas! Bom, falar 

um pouquinho do dia de ontem. Nós estivemos na região Norte, como falou o vereador 

Roberto Chagas, estivemos lá com o Ademir. Muito obrigado pela recepção! Tivemos com 

o Jonas, com o Marquinhos, com toda a equipe lá da regional Norte, conhecendo o 

serviço, conhecendo o local, vendo que o pessoal trabalha muito bem. Nos colocamos à 

disposição para trabalhar pela região em parceria com o vereador Roberto, até por 

merecimento do vereador Roberto, pela extraordinária votação que ele teve e pelo 

trabalho que ele já faz na região Norte há muito tempo. Então, quero na verdade somar 

ao trabalho do Roberto para fazer um trabalho bom pela Norte. Próximo. Bom, não 

poderíamos deixar de falar. O assunto é vacina. O próximo. Isso daí é uma coisa 

importante. Se todos prestarem atenção. Que enquanto o mundo todo discute a vacina, 

nós ainda perdemos tempo e vidas. O próximo. Dez por cento dos joseenses – pasmem 

vocês –, dez por cento dos joseenses não voltaram para tomar a vacina, seja por 

campanha das autoridades contra, que falam besteira contra a vacina... próximo. Por que 

concluir o ciclo de imunização é fundamental? Porque muita gente está pensando que 

tomar uma dose só... e principalmente no caso da Astrazeneca, ou da Pfizer que tem uma 

eficácia melhor, uma dose só não dá imunização completa. A imunização completa são as 

duas doses da vacina, tanto da Corona, quanto da Astrazeneca, quanto a da Pfizer. 

Próximo. A vacina é a garantia da volta do retorno à normalidade. Ninguém aguenta mais 

esse abre e fecha, principalmente o comércio, os donos de restaurante, donos de loja. 

Então, nós precisamos passar uma segurança para o comércio e para a economia da 

nossa cidade. Próximo. Todos nós precisamos ter responsabilidade com o que falamos, 

individual e coletiva, senão acontece o que aconteceu: dez por cento dos joseenses não 

retornam para tomar a segunda dose. Próximo. O que eu vou mostrar agora – quem 

puder dar uma olhadinha – é uma cena de Campos de Jordão, do final de semana. 

Próximo. É um vídeo.” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Olha isso daí! É rua de Campos do Jordão. Uma briga 

generalizada na rua, pessoas se aglomerando, e não só se aglomerando, brigando, 

saindo no tapa na rua. Então, com esse tipo de atitude, fica difícil você combater a 

pandemia. Para refletir: brasileiro, ele adora falar dos seus direitos – justo! –, mas se 

esquece de cumprir com seus deveres de cidadão. Uma sociedade equilibrada, com 
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pessoas equilibradas, sabe bem a importância de se ter direitos garantidos e do seu papel 

no cumprimento dos seus deveres. Esperar isso do governo federal e de outras 

autoridades constituídas é delegar sua própria responsabilidade. Não adianta reclamar da 

política, dos políticos, do governo se você não é capaz de fazer o mínimo para ajudar o 

país a sair dessa situação. Falei isso nas redes sociais essa semana. Por favor, faça a 

sua parte! Até que a maioria seja vacinada, mantenha distanciamento, use máscara, evite 

aglomerações e desconfie de tudo que os negacionistas da vacina dizem. Próximo. Nós 

vamos cansar de vir falar aqui sobre esse assunto, porque novamente nós vivemos isso 

todo o dia. Sábado, eu fiz plantão na UTI do Hospital Santos Dumont. De 25 leitos, nós 

tínhamos 21 pacientes, com 15 intubados, e pessoas com quadro de saúde bem grave 

mesmo. Então, nós vamos continuar falando, vereador Petiti, nessa situação, você que é 

um defensor da vacina também, assim como eu, a Dulce, para a gente tentar colocar um 

pouco de juízo na cabeça da população, porque não adianta também só nós, vereadores 

e autoridades, fazermos nossa parte se a população fica fazendo quebra-quebra na rua e 

se aglomerando, numa cidade de Campos do Jordão, e que as pessoas que frequentam 

são de um poder intelectual bem grande e com bastante informações. Então, presidente, 

muito obrigado! Minha mensagem era essa. Fiquem com Deus!” 

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

orador inscrito é o orador Fernando Petiti, com o tempo de cinco minutos.” 

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite... boa noite não, né? Boa tarde, 

presidente, a todos os vereadores, aos funcionários da Casa e todos os telespectadores 

da TV Câmara! O que me trouxe aqui é falar de um projeto, né? No começo do ano, eu 

estive com o então secretário de Saúde doutor Danilo Stanzani solicitando a parceria 

entre Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, e o CVV Francisca Júlia para a 

realização do curso Saúde Mental em tempos de Covid-19 – Cuidar de Quem Cuida. Esse 

programa, esse projeto – né? – é dividido em três encontros com duração de três horas 

cada. A capacitação está abordando temas como habilidades socioemocionais, empatia – 

o que precisamos ter muito, né? A gente vê que hoje em dia é difícil encontrar pessoas 

que tenha empatia, mas a gente necessita mais do que nunca. Acolhimento, aceitação e 

resolução de conflitos. Esse curso de capacitação tem o objetivo de fazer com que os 

profissionais possam se atentar aos cuidados com a própria saúde e lidar de forma mais 

eficiente e humanizada com as situações do novo dia a dia imposto pela pandemia. É um 

curso que a gente mira os profissionais da saúde, todos os profissionais da saúde para 

que a gente possa capacitá-los – né, Dr. José Cláudio? – e fazer com que, 

consequentemente, depois disso, eles possam atender de uma maneira mais eficiente, 

atender as pessoas que vão procurar e vão necessitar de profissionais de saúde. O 

momento de pandemia que o quadro... as pessoas estão procurando mais atendimento 

na área de saúde. E, como eu já estava conversando com o Dr. José Cláudio outro dia, 

com o vereador Marcão e com a vereadora Dulce Rita, a quarta onda – Dr. José Cláudio 

pode falar melhor que eu – todo mundo espera que a quarta onda... é uma onda de 

problemas psicológicos, gerado por toda essa realidade de covid (perda de emprego, 

fechamento de comércio, perdas de vidas). A vacinação está demorando então a gente vê 

gradativamente mais pessoas com problema de covid. Então, a Prefeitura com esse 

programa, que ainda precisa de fazer muito mais, mas esse programa foca melhorar a 

saúde do profissional da saúde, aquele profissional que está na linha de frente do Covid-

19 e posteriormente ter uma cidade estruturada para atender as pessoas que necessitam 

desse atendimento. E depois disso também, falando da quarta onda, juntamente com o 

Dr. José Cláudio, vereador Marcão da Academia e vereadora Dulce Rita, a gente está 

fazendo um projeto aí para que a gente possa ter uma estrutura adequada para cidade de 

São José dos Campos saber receber e atender bem essas pessoas. Que se pegar no 

início – né, Dr. José Cláudio? – a gente consegue curar e a pessoa voltar na sua 

normalidade. Também um outro assunto que nos traz aqui é falar da Calm Zone. Na 

última sessão, eu falei que a Calm Zone, que é um setor nos comércios, né? A pessoa 
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que está com o seu filho autista ou o acompanhante do autista está no comércio, num 

shopping, né? O autista, ele não consegue se controlar, tem um surto, começa a ter a sua 

atitude que dificilmente os pais controlam, ele é levado nesse setor que é mais calmo. Eu 

trouxe aqui, mostrei fotos. E para alegria da gente, estive junto com o vereador Marcão da 

Academia, vereadora Dulce Rita e vereador Júnior da Farmácia, representando a Frente 

Parlamentar do Autismo, lá no Shopping Oriente, segunda-feira, antecipando o feriado, 

para solicitar a primeira Calm Zone de São José dos Campos. E logo que a gente 

começou o assunto, o diretor Alexandre, lá do Shopping Oriente, ele aceitou na hora 

falando que o Shopping Oriente seria o primeiro local público a ter a Calm Zone – um 

setor para que a gente possa acalmar os autistas quando eles estão em passeio com a 

família. E a resposta veio sexta-feira. Sexta-feira foi confirmado que o shopping Oriente 

vai ter a primeira Calm Zone de São José dos Campos. O que que é o nosso objetivo, né? 

A gente sabe que a Frente Parlamentar está para aprimorar o atendimento na área de 

saúde, na área de educação, na área social, na área de esporte para os autistas, mas 

também o nosso objetivo é fazer com que a cidade se torne receptiva aos autistas e suas 

famílias e, com isso, São José se tornar referência na causa e no tratamento do autista. E 

essa novidade veio, o Shopping Oriente vai ser o primeiro local a ter a Calm Zone. E 

ontem também, juntamente com o vereador Marcão da Academia, mais uma vez 

representando a Frente Parlamentar do Autismo, a gente esteve com a presidente, a 

Eliane... Eliane Maia, presidente da ACI. Ela também já vai agendar uma reunião com 

vários setores do comércio para que possa apresentar essa ideia, possa, enfim, levar 

essa ideia para vários comércios e fazer com que São José se torne cada vez mais uma 

cidade referência ao autismo. Obrigado! E boa tarde!” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só quero aqui cumprimentar e 

também complementar junto a palavra do vereador Fernando Petiti, agradecer a reunião, 

foi agendada lá por ele com a Eliane, lá na ACI, junto com o Élcio. O assunto foi muito 

bacana. O Fernando Petiti é um vereador que desde o início da Frente Parlamentar de 

Apoio à Pessoa com Autismo esteve sempre presente e agora ainda mais, ajudou essa 

retomada. Também a reunião que nós tivemos lá no Shopping Oriente. Mandar um 

abraço para o Alexandre lá, o diretor que acolheu com tanto carinho os vereadores da 

Frente Parlamentar, junto... o Júnior da Farmácia e a Dulce Rita. Nós estivemos lá 

presente também. Já... e, como o vereador Fernando Petiti falou, já até ofereceram o 
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local, né? A gente até bateu um olho, eles falaram ‘que bacana!’ Já... o vereador 

Fernando Petiti já levou a Dra. Camila e já está ali em contato direto com o shopping – 

né? – para fazer toda a adaptação daquela Calm Zone, né? Então vai ser... Parabéns! 

Isso que é bacana, é uma Frente Parlamentar trabalhando em conjunto, todos 

participando, levando ideias, trazendo ideias, e São José mesmo sendo referência nessa 

área. Então, a gente fica muito contente com a participação aí dos vereadores. E mais 

uma vez cumprimentar o vereador Fernando Petiti, obrigado aí, pelo tanto que você 

também está fazendo por dentro dessa Frente Parlamentar e pelo um segmento que eu 

sei que o senhor faz de coração e gosta mesmo do que faz. Então, parabéns, viu?” 

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

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também não poderia deixar de 

parabenizar o secretário adjunto Ademir pelo belo trabalho que tem feito em São José dos 

Campos, secretário Minoru, todas as regionais. O Ademir não tem tempo ruim. Se você 

está com um negócio lá encrencado, ele pega o carro dele, vai lá, olha, dá aquela atenção 

para gente. Está de parabéns as secretarias, as regionais. E também, senhor presidente, 

já que o assunto é vacina, eu não poderia deixar de parabenizar a Secretaria de Saúde de 

São José dos Campos, o nosso prefeito Felício Ramuth, que já está em 59 anos. Ele 

anunciou há poucos instantes que amanhã começa 59, 58, sexta-feira 57 anos. A gente 

vê que é um prefeito comprometido com a cidade, com a população. É por isso que ele 

alerta para não ter aglomerações, festas, porque ele foi bem claro, ele falou assim: ‘O 

Poder Público faz a parte dele e o joseense também tem que fazer a sua parte’. 

Parabéns, prefeito Felício Ramuth, por essa atitude em São José dos Campos!” 

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

vereador Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Presidente Robertinho da Padaria, eu voltei aqui até 

para completar um pouco. O Marcão lembrou bem, né? Essa ideia da Calm Zone, eu já 

tinha falado na outra sessão, quem trouxe foi... em uma reunião que eu tive com a Dra. 

Camila Kallaur. É uma dermatologista em São José dos Campos, ela tem um filho autista 

e tem trabalhos belíssimos, com equipes, para que possa ter uma cidade mais 

estruturada, São José se transformar numa cidade estruturada para acolher os autistas. E 

ela que veio com a ideia e, o mais bacana ainda, ela se colocou como voluntária para os 

locais que aceitarem a fazer a Calm Zone. Ela vai lá e orienta o que precisa ter, estruturar 

todo o ambiente. Que ela já foi, né? Logo depois da nossa reunião no Shopping Oriente, 
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no dia seguinte ela estava no Shopping Oriente, fizemos o contato. Então, é bem bacana 

uma pessoa que se coloca à disposição, vem dar a ideia e mostra como fazer. São José 

dos Campos vai surpreender o estado, o Brasil, sendo uma cidade referência no 

tratamento dos autistas.” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero também aproveitar esses 

microfones e cumprimentar o Ademir pelo trabalho desenvolvido na SMC. Ele juntamente 

com o secretário Minoru, todos os seus funcionários das regionais, trabalham e trabalham 

muito por toda nossa cidade. Então, Ademir, por favor, leve aos colaboradores todo nosso 

carinho. Esta Câmara, com certeza, tem por todos eles um carinho muito grande pelo 

trabalho desenvolvido aqui em São José dos Campos. Mas, também, acompanhando aqui 

o nosso líder, vereador Roberto do Eleven, falar sobre a questão desse final de semana, 

das atitudes do prefeito Felício Ramuth, né? No começo da pandemia quando o ano 

passado ainda o prefeito visionário foi então ao mercado e comprou os respiradores, 

pagou o preço justo na época, enquanto que muita coisa aconteceu. Mas graças a Deus, 

pela gestão, pelo olhar de gestor que o Felício tem e toda a sua equipe, fez um trabalho 

belíssimo, está fazendo um trabalho belíssimo em relação à pandemia no nosso 

município. E nesse final de semana, mais uma atitude, porque tem que ter coragem para 

tomar atitude, e o prefeito Felício teve coragem. Ele optou por um modelo de evitar o 

deslocamento das pessoas. Então, com certeza, são atitudes destas que fazem com que 

a gente acredite cada vez mais nesse governo. E parabéns aí ao Felício! Parabéns ao 

vice-prefeito Anderson Farias e toda a equipe que trabalha muito, mas muito mesmo, em 

benefício da nossa cidade e, em particular, nesse caso, no enfrentamento da covid no 

nosso município! Parabéns a todos os colaboradores!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu queria falar ao Líder do Governo que o lockdown, 

quando ele se dá, as experiências de várias cidades, ela não... por exemplo, Araraquara, 

fez o lockdown, fechou tudo, inclusive os ônibus. No feriado a proposta da Prefeitura 

deveria ser... não poderia ter sido parcial. Eu acho que a Justiça infelizmente... a Justiça 

deu esse parecer porque as medidas foram medidas desiguais. Então, se é por uma 

opção de não ter ninguém na rua, tem que fazer a opção inteira, não pela metade. É por 

isso que infelizmente não se ganha nada na Justiça. Eu acho que precisa ter uma 
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assessoria mais qualificada nesse sentido, até para que a gente salve vidas e a gente 

evite uma situação caótica que nós estamos chegando.” 

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

a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Amélia Naomi, Marcão da Academia, 

Dr. José Cláudio, Roberto do Eleven, Júnior da Farmácia, Dulce Rita, Robertinho da 

Padaria pelo passamento do senhor Francisco José Malvazzo... É um dos dirigentes do 

Brasil Soka Gakkai do Vale do Paraíba, onde em sua missa de Sétimo Dia foi 

homenageado com o cargo honorário pelo presidente do BSGI, Ikeda, por seu serviço 

prestado. O senhor Francisco deixa filhos, netos e esposa. Deixo aqui meu sentimento à 

sua família. E também pelo passamento da Maria Nilza Inácio, Sebastiana Rezende, 

Vicente Silvério Filho, José Geraldo de Araújo Ribeiro, Laura Caltabiano Lopes, Sandro 

Rodolfo Alves dos Santos, Ione Xavier, Ana Maria Pansardis França, Izilda Leite, 

Saturnino Paulo, Newton Vinícius Iriê, Leandro Braga dos Santos, Claudenice Ribeiro 

Braz da Silva.”  

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

póstuma à memória das senhoras Maria Nilza Inácio, Sebastiana Rezende, Laura 

Caltabiano Lopes, Ione Xavier, Ana Maria Pansardis França, Izilda Leite e Claudenice 

Ribeiro Braz da Silva e dos senhores Francisco José Malvazzo, Vicente Silvério Filho, 

José Geraldo de Araújo Ribeiro, Sandro Rodolfo Alves dos Santos, Saturnino Paulo, 

Newton Vinícius Iriê e Leandro Braga dos Santos.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h12min.-.-

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