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Aberta a sessão, às 16h30min, o senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís, procede à 

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

ZÉ LUÍS (PSD), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO), DR. ELTON (MDB), LINO BISPO (PL), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), ROBERTO 

CHAGAS (PL), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), WALTER HAYASHI (PSC) e 

JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS) – 16h31min; MARCELO GARCIA (PTB) – 16h33min; 

FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h33min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h34min; 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 16h35min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h39min; 

DULCE RITA (PSDB) – 16h40min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h41min; 

RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h43min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h50min; e 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h39min. 

 

 

Às 16h30min, 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 à ORDEM DO DIA, cuja pauta 

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

e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350034003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                     (ANAIS)                                      2 

CMSJC-001 – 60ª Sessão Ordinária – 16.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  16.9.2021 

e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 

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

sessão. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de 

todos os processos da pauta por serem já do conhecimento de todos os vereadores. 

Solicito ainda o adiamento, por uma sessão, dos processos: 6344/2021, 6999/2021, 

8567/2021 e 8699/2021, todos adiados por uma sessão. Solicito inclusão para leitura do 

Processo 10338/2021, 10343/2021, 10346/2021 e 10349/2021, estes processos para 

inclusão de leitura apenas, senhor presidente.” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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 supressão da leitura do inteiro teor das matérias 

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

do Projeto de Lei no 313/2021 constante do Processo no 6344/2021, de autoria do 

vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a realizar aulas noturnas de 

natação, ministradas pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, nas piscinas 

públicas municipais e dá outras providências; do Projeto de Lei no 339/2021 constante do 

Processo no 6999/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o 

Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo visando a 

contratação de pais e mães de alunos da rede municipal para atuarem nas escolas 

municipais como colaboradores no retorno às aulas e dá outras providências; do Projeto 

de Lei no 413/2021 constante do Processo no 8567/2021, de autoria do vereador Marcão 

da Academia, que autoriza o Poder Executivo a implantação o Cadastro Municipal de 

Bikes no âmbito do Município e dá outras providências; e do Projeto de Lei Complementar 

no 14/2021 constante do Processo no 8699/2021, de autoria do vereador Milton Vieira 

Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo as redes de infraestrutura 

de transmissão de energia elétrica, de telefonia, de comunicação de dados via fibra 

óptica, de televisão a cabo e outros cabeamentos de loteamentos e condomínios 
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horizontais, no Município de São José dos Campos; e, ainda, o pedido de inclusão para 

leitura do Projeto de Lei no 482/2021 constante do Processo nº 10338/2021, de autoria do 

vereador Dr. Elton, que autoriza a Prefeitura Municipal implantar o uso de telemedicina 

para atendimentos psicológicos nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs; do Projeto de 

Lei no 483/2021 constante do Processo nº 10343/2021, de autoria do Poder Executivo, 

que autoriza o Município de São José dos Campos a participar do Consórcio Público 

Agência Ambiental do Vale do Paraíba, ratificando o Protocolo de Intenções que entre si 

celebraram, os Municípios de São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba, 

Tremembé, Paraibuna, Bananal, Santo Antônio do Pinhal, Jambeiro, Monteiro Lobato e 

São José do Barreiro e dá outras providências; do Projeto de Lei no 484/2021 constante 

do Processo nº 10346/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei no 6.763, de 

16 de fevereiro de 2005, que “Denomina a creche localizada na rua Nelson José Ferreira 

de Carvalho, n° 91, no bairro Campo dos Alemães, de professora Dimeia Maria Ferreira 

Diniz Endo”; e do Projeto de Lei no 485/2021 constante do Processo nº 10349/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que altera a Lei no 3.422, de 7 de dezembro de 1988, que 

“Denomina a creche da Vila Tatetuba de Flávio Lenzi”. 

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

José Luís.” 

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

público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais! Senhor 

presidente, registar o primeiro encontro de parlamentares católicos que está acontecendo 

de forma virtual a partir do sinal gerado lá da CNBB e agradecer também a própria CNBB, 

através do padre Paulo Renato, pelo convite que fez a mim. Então nós tivemos a abertura 

no dia de hoje com bastante parlamentares participando, tanto deputados federais, 

senadores... Inclusive, vereador Marcão, quem fez a abertura foi o presidente do 

Congresso, senhor Rodrigo Pacheco, falou muito bem de uma análise de conjuntura 

nacional. E amanhã esse encontro continua. Então registrar aí o I Encontro de 

Parlamentares Católicos, ao qual eu estou participando, e dizer que amanhã, a partir das 

9 horas, nós estaremos presentes na segunda parte. Hoje foi a primeira parte. Amanhã 

nós teremos a segunda parte.” 

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, os nossos funcionários da 
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Casa. Senhor presidente, eu quero fazer aqui uma homenagem ao senhor Aldo de 

Carvalho, primo da minha amiga Rita. Ele faleceu dia 13 de setembro de 2021, com 46 

anos, vítima de um enfarto. Pai de dois filhos: Adrian e a Rafaela. Aldo era um homem 

trabalhador, honesto, humilde e que tinha como uma de suas principais características a 

alegria. Com seu jeito brincalhão e risonho transmitia sua alegria e felicidade por onde 

andava. Dedicado como filho, ele sempre honrou e respeitou seu pai e sua mãe. Um pai 

presente, amigo, parceiro, era um homem de família. Ele partiu para a casa do Pai 

deixando os filhos, seus pais, irmãos, cunhadas, sobrinhas e demais familiares e amigos. 

Vai fazer muita falta para todos que o amam, que o conheciam. Eu quero pedir aqui um 

minuto de silêncio em homenagem a esse grande homem, 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 

Roberto Chagas.” 

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

só queria deixar registrado e agradecer, na verdade, o secretário Minoru, o secretário 

adjunto – o Ademir – e também o diretor Daniel Mello que hoje recebeu esse vereador 

para tratar de demandas da nossa querida e amada Zona Norte. De antemão, já gostaria 

de agradecer aqui o vereador Dr. José Cláudio e também o vereador Renato Santiago, 

que têm dado uma força para gente lá na região, que é do meu conhecimento e a gente 

precisa dessa união, né? Eu estou aqui exaltando estes dois nomes desses dois 

vereadores porque na campanha para vereador foi feita uma campanha muito forte 

desses dois vereadores, dois amigos, dois colegas aqui, e eu reconheço que não foi só a 

campanha no dia a dia. A gente tem conversado com a população e a população tem 

falado do trabalho de vocês. E para mim é de uma satisfação muito grande poder contar 

com o apoio de vocês. E já também aqui registrar e agradecer a Secretaria de 

Manutenção da Cidade – Regional Norte, do trabalho que está sendo feito lá no Jaguari. 

O pessoal está implantando uma fresa, um asfalto lá, está ajudando nos locais mais 

complicados de subida, Renato, e a gente precisa vir aqui também para registrar quando 

as melhorias são alcançadas. Mais uma vez, então, deixar aqui nossos agradecimentos 

também ao prefeito Felício pelo apoio no nosso mandato.” 

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

Renato Santiago.” 

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

a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara! Roberto Chagas, é um prazer estar 
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ao seu lado nesse movimento, você que é morador da Zona Norte, que teve uma votação 

expressiva lá e que desenvolve um grande trabalho, muito maior do que o meu e do que o 

do Zé. Sem dúvida alguma, você que está lá diariamente, atende todas as demandas. A 

população está muito satisfeita com o seu trabalho. E, como você disse, na campanha 

nós tivemos amigos lá que nos apoiaram e a gente... por obrigação a gente atende, a 

gente honra esse compromisso com as pessoas. E o que mais me deixa feliz, Chagas, é 

esse trabalho nosso, né? A gente não tem vaidade de um estar na região do outro, não. A 

gente trabalha pela cidade. Então, parabéns pelo seu gesto de comentar do meu trabalho 

e do José Cláudio! Mas não tenho dúvida nenhuma em exaltar que você é o 

representante maior da Zona Norte e faz jus a esses grandes elogios que você tem 

recebido. Obrigado pela parceria! Conte sempre comigo, meu amigo!” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, Robertinho! Chagas, parabéns pelo 

trabalho! Eu, o Renato, nós não temos assim um local, um bairro, né? A gente mora no 

Urbanova. Lá temos o Milton Vieira, o Dr. Elton também, que mora lá também. E a gente 

fez um trabalho na Zona Norte até pela minha ligação, pela UPA Norte, que eu fui diretor, 

pelo PIO XII. Mas assim, eu reconheço e fico muito feliz do teu trabalho na Zona Norte. E 

na verdade eu quero te auxiliar lá, né? Eu acho muito bonito o teu trabalho. Eu estive lá 

no Jaguari, lá no seu Nenê, dei uma andada por lá e a região está sendo bem olhada por 

você. A gente vai estar te ajudando lá porque o trabalho é grande, a região é muito 

grande, entendeu? E eu acho muito bonito você vir aqui e, é o que o Renato falou, citar o 

nosso trabalho também. Obrigado! Pode contar comigo porque você é uma renovação e 

uma inovação no jeito de trabalhar dos vereadores não só de São José, na política do 

Brasil que todo mundo tem muito ciúme de um e do outro, e entre nós não existe isso, né? 

Eu acho que você inovou isso, é uma pessoa simples, humilde, trabalhadora, e eu tenho 

muito orgulho de estar aqui hoje nesse Plenário, nessa Câmara e ser seu colega e te 

ajudar lá na Zona Norte. A minha área é a área de saúde, então o que você precisar nós 

estamos juntos aí. Mas parabéns pelo teu trabalho! Parabéns a todos! E eu gostaria de 

lembrar uma coisa que é importante, gente. O Estado do Rio de Janeiro... a cidade do Rio 

de Janeiro – perdão! – adotou o projeto passaporte da saúde. E – pasmem! – o vereador 

Carlos Bolsonaro, de uma maneira ou de outra, aprovou o projeto, criando até lá uma 

emenda para quem fizer uma... um falso... burlar o comprovante: tem uma multa. E uma 

multa alta. Então pensem mais, reflitam comigo. Estão todos convidados para assinar o 
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passaporte da saúde comigo porque eu ainda acho que é um bom projeto. Nós não 

precisamos ter medo de imprensa, não precisamos ter medo do povo, não precisamos ter 

medo de não se eleger na próxima. Nós temos que fazer o bem para o povo, o bem para 

a saúde, o bem para a saúde pública, que o dever de um vereador, ainda mais um 

vereador médico, é pensar na saúde pública e não aí em política, não. O Rio de Janeiro 

adotou, São Paulo adotou, Itália, Estados Unidos, Alemanha, o Carlos Bolsonaro. 

Parabéns a ele – entendeu? – por esse desprendimento! Então convido a todos aí para 

apoiar o passaporte da saúde, que ainda não está morto, não, está tramitando.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, retorno ao microfone aqui 

para fazer uma homenagem, pedir um minuto de silêncio à senhora Vera Lúcia Michelotti, 

uma amiga da minha mãe, a Sueli Simão. Ela que fez faculdade com a minha mãe e foi 

uma pessoa que fez muito pela nossa cidade. Ela faleceu dia 14 de setembro, terça 

passada. Mineira de Paraisópolis e joseense de coração. Era casada com Willian José 

Michelotti há 46 anos. Tinha dois filhos, o Luiz Guilherme Michelotti e Tatiana Floriano 

Michelotti Rodrigues, e um neto, o Pablo. No último dia 5 completou 71 anos de idade e 

dedicou 47 anos à sua profissão de assistente social. Começou a vida profissional na 

Ericsson e posteriormente passou a atuar na área da saúde prestando relevantes serviços 

ao Hospital Pio XII e Unimed de São José dos Campos. Com sua personalidade forte de 

mulher determinada a ajudar o próximo, realizou várias campanhas, como voluntária, para 

arrecadar artigos de higiene, alimentos, brinquedos e venda de agendas, que foram 

doados aos internos da Fazenda Esperança. Generosa e altruísta, Vera fez a diferença na 

vida dos assistidos. Uma de suas frases em rede social resume seu jeito de ser do bem: 

‘O acaso não existe. Tudo acontece por um propósito.’ Então quero deixar aqui uma 

homenagem nesta Casa, um minuto de silêncio a essa grande pessoa que também fez 

muito pela nossa cidade, pelo próximo. Que Deus possa confortar o coração de todos os 

familiares, amigos. Nossos sentimentos! Que Deus a tenha! Obrigado, senhor presidente!” 

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

Rafael Pascucci.” 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde, funcionários, 

colegas vereadores! Bom, eu gostaria também de solicitar um minuto de silêncio a uma 

moradora do Jardim Morumbi, a Dona Cecília Giovanelli Vinhas. Moradora ali do coração 

do Jardim Morumbi, em frente à Praça da Amizade. Ela que sempre participou das 
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discussões políticas lá do bairro. Ela faleceu na última terça-feira. Lutava já há três anos 

contra um câncer. Muito forte e determinada, Dona Cecília lutou contra esse câncer esses 

três anos, mas infelizmente veio a falecer na última terça-feira. Mandar os nossos 

sentimentos aí a toda a família: ao seu Benedito (esposo), à filha Juliana, Leonardo e o 

Guilherme, que são os filhos da Dona Cecília. O nosso sentimento aí a toda família da 

Dona Cecília, e que Deus... que agora lá de cima ela possa estar olhando por nós agora 

ao lado de Deus. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

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

silêncio para o Luís Martinho, que faleceu essa semana. Pessoa maravilhosa, que ficou 

viúvo, teve que cuidar do filho com problemas, ele e a filha dele. Infelizmente passou mal, 

teve um mal súbito, acabou morrendo. Eu só espero que a família aí consiga superar 

todas essas dificuldades que eles estão tendo agora. Que Deus abençoe a caminhada lá 

para cuidar dessa criança! A avó Lia, uma grande pessoa, que sempre acompanhou 

todos esses problemas da família. Ai! Eu só espero que Deus dê conforto e força aí para 

suportar a dificuldade aí. E também queria pedir um minuto de silêncio para o nosso 

querido amigo lá de Eugênio de Melo, Adilson da Costa, conhecido como Girafa, morador 

de lá, querido por todos. Presidente lá... vice-presidente do Melão Futebol Clube. Todo 

mundo... não tinha quem conhecesse e amasse essa figura.” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só informar, relatar, deixar 

registrado nessa Casa.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slide. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Hoje nós estivemos numa homenagem muito 

bonita lá da Casa de Acolhida, aqui na Rui Barbosa, região central da nossa cidade, onde 

a gente participou de uma Missa de Ação de Graças, presidida pelo bispo Dom César, 

padre Magela, ao qual quero mandar um abraço. O coordenador da casa, o Alex, um 

grande amigo, um grande parceiro, um lutador incansável junto com toda a equipe da 

Casa de Acolhida. Tivemos a presença do nosso prefeito Felício Ramuth; o vice-prefeito, 

o Anderson; o secretário de Apoio ao Cidadão, o Antero. Lembrando que a Casa de 

Acolhida ela é uma entidade que nasceu para acolher pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, principalmente aquelas vivendo com HIV (Aids) e a seus familiares 
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ou pessoas que delas cuidam, sem distinção de condição social, credo religioso, ou 

político, ou qualquer outra discriminação. Ela atende cerca de 120 famílias e 

aproximadamente 550 pessoas. Ela nasceu... a Casa de Acolhida nasceu em 1994 e em 

1995 foi o primeiro convênio com a Prefeitura de São José dos Campos – até hoje vem 

sendo renovado. Este ano foi renovado o convênio entre a Prefeitura, através da SASC e 

a Casa de Acolhida, sendo o contrato firmado por mais dois anos. E também da 

Secretaria de Saúde, o que vai trazer mais tranquilidade para a entidade trabalhar, 

continuar o seu trabalho. E eu fico assim muito contente de ser convidado, estar 

participando, estar presente de uma entidade que tem feito tão bem, há tantos anos, para 

nossa cidade. A Casa de Acolhida ela ainda conta com apoio psicológico, nutricional, 

terapia em dependência química e jurídico, além de oferecer oficinas de artesanato, com 

objetivo de proporcionar ao usuário um espaço de convivência terapêutica, pela 

aprendizagem e fortalecimento do seu desenvolvimento pessoal com possibilidade 

profissional para geração de renda. No ano de 2020, a entidade nasceu também como 

Casa Virtual, já se adaptando a toda pandemia. Com a criação de um estúdio, a entidade 

consegue gravar, editar, transmitir e repassar aos seus atendidos cerca de 40 vídeos e 16 

lives mensalmente, abordando diversos assuntos voltados à capacitação, formação e 

informação a serem divulgados também em sua rede social. A diretoria da entidade é 

composta somente por voluntários, sendo presidida por um sacerdote, atualmente o padre 

Geraldo Magela dos Santos. A Casa de Acolhida está funcionando de segunda à sexta, 

das 8 às 17 horas, ali na avenida Rui Barbosa, número 124, no Centro. E a gente 

participou de uma fala muito bacana, da palavra através do bispo Dom César, na missa, 

que ele falava sobre fé, esperança e acolhida, que é o que a casa fez e faz há mais de 27 

anos. Então, quero fazer aqui essa homenagem, mandar meu abraço a todos e agradecer 

em nome da Câmara Municipal a todo o trabalho que tem prestado para a nossa cidade, 

para as pessoas durante esses 27 anos. Deus abençoe a todos vocês que de alguma 

forma fez parte e faz parte da Casa de Acolhida. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

palavra o vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, também solicitar um minuto de 

silêncio em homenagem a um amigo, senhor Hagime Rodrigues Yasuda, falecido hoje 

com 65 anos de idade, pessoa muito querida, pessoa muito bondosa e deixa aqui o nosso 

mundo, mas vai para o reino do céu. E que Deus conforte o coração de toda a família!” 

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

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350034003A00540052004100, 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)                                      9 

CMSJC-001 – 60ª Sessão Ordinária – 16.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  16.9.2021 

então, agora... solicito ao vereador Marcão... com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quando for daqui a 10 minutos, eu e a 

vereadora Juliana Fraga vamos pedir licença ao Plenário, porque nós vamos protocolar 

nossas emendas. Nós estamos lá numa corrida enorme para conseguir fazer as 

emendas, até porque o prazo é muito curto, né? Eu recebi várias sugestões. Eu agradeço 

às pessoas que me mandaram. Mas nem todo mundo inclusive que recebe esses 

documentos consegue dar... fazer a parte técnica. Então, é um sofrimento. Está ali uma... 

nós estamos ali trabalhando. Eu queria então... como eu entrei com o mandado de 

segurança... não só eu, quero aqui dizer e a todos da imprensa: eu e a vereadora Juliana 

Fraga estamos trabalhando junto nessa questão do IPTU. Esse mandado de segurança 

hoje que nós entramos eu pensei que era sobre a termelétrica, porque eu vou fazer uma 

ação contra a termelétrica. Mas... e, eu lá falando com o meu assessor jurídico, ele: ‘Olha, 

eu tenho até tal horas’. Fizemos. Mas agora, né, ele: ‘Ah, teve o mandado parcial e é 

dos’... o mandado de segurança em relação aos estudos. Então, estou muito feliz! Mas 

quero dizer que vereadora Juliana Fraga... para que fique registrado na imprensa, é uma 

ação minha em função do atropelo. Por conta do prazo ser rápido, é muito difícil. Mas, eu 

gostaria de fazer um pedido ao senhor. Eu estou aqui com uma proposta que a Câmara 

aceite as sugestões da sociedade civil e que a Câmara faça uma comissão de vereadores 

– e eu não estou me propondo a entrar na reunião, nem quero fazer parte, posso fazer a 

sugestão – , uma frente, mas que a gente consiga ter um olhar melhor para essa questão. 

Eu estou aqui com o projeto... aqui a situação do Floradas de São José. Esse Floradas de 

São José, quando ele foi montado... quando ele foi... a lei de zoneamento na época da 

vereadora...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, só uma 

pergunta.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Posso...? posso...?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não, eu quero fazer uma 

pergunta para vossa excelência.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Pode falar!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É sobre a planta 

genérica?” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É sobre a planta que não vai votar hoje, mas eu quero 

fazer uma proposta de encaminhamento, senhor.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, mas... não, não... 
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mas deixa eu só falar, vereadora. É que o assunto não está em pauta.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sim.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ai senhora vai falar e 

daqui a pouco vai vir outro vereador falar aqui, nós vamos ficar aqui... de novo aqui meia 

hora discutindo.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sim, sim.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Tá bom, mas... Não, tudo bem, vereador. Eu só vou 

colocar aqui um caso concreto e real, porque eu...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É porque não está em 

pauta.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu vou falar só para explicar o que eu estou propondo, 

por exemplo, então, nesse aspecto. Hoje o metro quadrado no Floradas de São José é 

1.360 reais. Esse bairro aqui. Ele... lá no Satélite... ele... quando ele foi... a lei de 

zoneamento permitiu prédio, foi na época da nossa secretária Juana Blanco, e ela fez 

dois condomínios: este e o Aquarius. Veja: o preço do Aquarius, que tem prédios 

belíssimos...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, quando estiver 

em votação você pode falar, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... é 1.296 reais. É, sim, vereador. Mas eu estudo o 

projeto e quero propor...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Mas você sabe como é 

que funciona aqui o Regimento da Casa.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu quero propor uma comissão de vereadores para 

discutir as distorções desse projeto.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tá bom, vereadora! Tá 

bom, então. A comissão. Está pronto, vereadora. Está pronto. É isso. Não precisa ficar se 

estendendo, né, vereadora? Só isso que eu quis dizer. Peço, então, ao vereador Marcão 

da Academia que faça a leitura dos novos processos para ciência dos senhores 

vereadores.” 

A seguir, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do Item I 

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

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

leitura dos processos inclusos, a saber: “‘Processo nº 10338/2021 – Projeto de Lei no 
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482/2021, de autoria do vereador Dr. Elton, autoriza a Prefeitura Municipal implantar o uso 

de telemedicina para atendimentos psicológicos nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs. 

Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 30/9/2021. Processo nº 10343/2021 – Projeto de Lei no 483/2021, de autoria do 

Poder Executivo, autoriza o Município de São José dos Campos a participar do Consórcio 

Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, ratificando o Protocolo de Intenções que 

entre si celebraram, os Municípios de São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba, 

Tremembé, Paraibuna, Bananal, Santo Antônio do Pinhal, Jambeiro, Monteiro Lobato e 

São José do Barreiro e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Meio 

Ambiente. O rito é Urgente. Término do prazo para emendas: 23/9/2021. Processo nº 

10346/2021 – Projeto de Lei no 484/2021, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei no 

6.763, de 16 de fevereiro de 2005, que ‘Denomina a creche localizada na rua Nelson José 

Ferreira de Carvalho, n° 91, no bairro Campo dos Alemães, de professora Dimeia Maria 

Ferreira Diniz Endo.’ Comissão: Justiça. O rito é Urgente. Término do prazo para 

emendas: 23/9/2021. Processo nº 10349/2021 – Projeto de Lei no 485/2021, de autoria do 

Poder Executivo, altera a Lei no 3.422, de 7 de dezembro de 1988, que ‘Denomina a 

creche da Vila Tatetuba de Flávio Lenzi’. Comissão: Justiça. O rito é Urgente. Término do 

prazo para emendas: 23/9/2021.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são estes 

os processos da leitura de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de 

votação a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, é para fazer uma... não é 

encaminhamento de votação. Para registrar que ontem eu estive no município de Nova 

Friburgo, participei da reunião da CPI sobre o transporte coletivo, estive... da Itapemirim 

Group. Estive juntamente com os representantes do sindicato dos trabalhadores aqui de 

São José, o Zé Carlos e... – ai, não posso esquecer o nome! – , o Wagner, um diretor do 

sindicato. Também conseguimos falar com o diretor do sindicato lá da cidade de Nova 

Friburgo. Eu queria aqui registrar, senhor presidente, que depois dessa reunião com a 

comissão, nós estivemos com o presidente da Câmara, com toda a Câmara de 

vereadores, estive lá também falando com os representantes do prefeito. E, olha, eu 

queria registrar que eu já fiz o registro em particular para o senhor que infelizmente o 

secretário de Governo fez... mandou... ligou aqui... fez um ofício à Prefeitura pedindo todo 

o processo da Itapemirim Group. Olha, eles estavam assim... indignados – o corpo técnico 
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tinha seis técnicos da secretaria de governo – porque a resposta da Prefeitura foi: entra 

com o processo lá... legal, né? Entrar ali pelo... aqui, né? Digital. Eles acharam que é um 

desrespeito, porque, afinal, era o secretário de Governo. Bom, posteriormente, o prefeito, 

então, mandou um ofício ao prefeito de São José. Infelizmente, o prefeito de São José 

não respondeu. Ele mandou um advogado adjunto da secretaria responder. Então, esta 

relação institucional também demonstra, do ponto de vista da Prefeitura, um autoritarismo, 

nenhum diálogo, inclusive, com representantes (prefeitos, secretários de governo) de uma 

outra cidade, que deve ter um diálogo e tudo o mais. Então, estou fazendo esse registro, 

porque quatro técnicos da Secretaria de Governo estavam indignados, uma vez que eles 

estão numa situação muito diferente da nossa, muito diferente, até porque a empresa 

abandonou e a outra também estava fora. Então, a população poderia estar vivendo um 

caos enorme. Então era necessária as informações de São José, que infelizmente não 

foram concedidas.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

Passaremos agora à votação dos projetos constantes da Ordem do Dia.” 

Em exame propositura em tramitação prioritária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI No 26/2021 CONSTANTE 

DO PROCESSO No 331/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia e do vereador 

Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a reconhecer a prática de atividade 

física como serviço essencial no âmbito do Município e dá outras providências.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão a Redação 

Final ao Processo 331/2021 – Projeto de Lei 26/2021, de autoria do vereador Marcão da 

Academia e Renato Santiago. Ninguém inscrito para falar no processo. Em votação a 

Redação Final. 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:- “Redação Final aprovada 

por unanimidade.”  

Às 17h55min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 260/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 
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5592/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a viela localizada na rua 

Felício Jabur Nasser, fronte ao nº 690, no Residencial Galo Branco, de Viela Jorge Alves 

dos Santos. 

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

5592/2021 – Projeto de Lei 260/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, inscrita para 

falar no processo.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, vou falar aqui embaixo mesmo porque é 

ligeiro. Estou pedindo aí para os meus pares aí um voto para o senhor Jorge Alves dos 

Santos, que foi funcionário da nossa subprefeitura durante 25 anos, excelente pessoa, 

trabalhador. Casado com Dona Benedita de Fátima da Silva Santos, teve cinco filhos: a 

Elisângela Aparecido, Anderson Aparecido, Jorge Luiz, o Luiz Carlos e a Ariana Santos. 

Então queria aqui fazer minha homenagem botando o nome de uma viela lá em Eugênio 

de Melo, não só para ele como também para a família, que foi um servidor que sempre 

honrou o uniforme que ele vestiu por 25 anos. Obrigado a todos!” 

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

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.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 267/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5631/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo o 

fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, mulheres em situação de rua e adolescentes em fase escolar, e dá 

outras providências. 

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

5631/2021 – Projeto de Lei 267/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Em 

votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um 

substitutivo. Em votação o substitutivo. 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:- “Substitutivo aprovado por 
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unanimidade.”  

Em votação o Substitutivo no 1. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO, J. V.:- “Boa noite, presidente! Mais uma vez, né? Estou 

aqui muito feliz com a aprovação desse projeto, que eu acho que não é um projeto meu, é 

um projeto para a cidade. Um projeto que traz um grande benefício para as meninas 

ainda em formação no seu primeiro ciclo menstrual, às meninas das escolas públicas, às 

meninas que participam dos trabalhos da Fundhas, às mulheres em vulnerabilidade social 

que são atendidas pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Então nós precisamos 

pensar com muito carinho nessas mulheres que necessitam desse apoio. A pobreza 

menstrual ela deixou de ser um tabu para ser discutido na nossa cidade e a gente precisa 

realmente estar muito atento a esse projeto porque o fornecimento gratuito do absorvente 

higiênico e descartável a essas meninas ela vai trazer um grande benefício também para 

a área da saúde, prevenindo a infecção urinária, o câncer de colo de útero. Muitas coisas 

que podem ser prevenidas com uma simples ação como essa, né? E eu gostaria também 

de deixar registrado aqui o meu agradecimento ao vereador Thomaz, do Novo, que 

entendeu a necessidade do processo depois do nosso debate aqui na última terça-feira e 

eu fico muito feliz pela sua mudança de postura e por aprovar um projeto tão necessário 

quanto esse. Obrigado a todos os colegas que votaram por unanimidade esse projeto! Eu 

fico muito feliz e a gente vai poder trazer um grande benefício a essas mulheres da 

cidade. Muito obrigado a todos!” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Renato Santiago, 

parabéns pelo seu projeto, pela sua preocupação com o social! E essa semana uma 

atitude que você teve naquele problema de violência que nós tivemos, o rapaz que perdeu 

o caminhão e que você fez um movimento nas redes sociais e você conseguiu 

arrecadar... uma arrecadação para que ele pagasse o caminhão e continuasse 

trabalhando. Então, o que mostra que você é um vereador que tem uma responsabilidade 

social. E parabéns pelo seu projeto! Obrigado, presidente!” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, justificativa de voto. Eu queria 
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destacar aqui a sensibilidade do vereador Renato Santiago. Parabéns, viu, Renato? Poxa! 

Uma necessidade aí de tantos e tantos anos, né? Uma necessidade que nós que 

moramos em comunidade, em região mais afastada, acompanhamos no dia a dia as 

necessidades, que são várias. E essa é uma que passa despercebido por todos nós. 

Então estou aqui para dizer que eu votei e votaria tantos outros projetos como este que 

você colocou. Um projeto de sensibilidade. Parabéns!” 

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

Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Mais uma vez, presidente, passar aqui para 

agradecer às palavras do vereador Dr. José Cláudio, do vereador Roberto Chagas, a 

todos aqueles que votaram positivo, favorável a esse projeto. Gostaria... o Zé Cláudio 

comentou aqui também, né, de um incidente que tivemos aqui muito próximo à nossa 

Casa Legislativa, né? O caminhão e três carros que foram incendiados aqui. Quando eu 

adentrei o estacionamento desta Casa, eu dei de cara com um menino muito aflito, um 

jovem ainda, em choque, que tinha acabado de ter o seu caminhão queimado, perdido 

todos os seus bens, todos os seus documentos e aquele ali era o seu objeto mais 

precioso de trabalho, né? E aí veio na minha cabeça instantaneamente tentar ajudar de 

alguma forma. E a forma que conseguimos foi montar uma vaquinha virtual. Eu fiz 

questão de dizer que ali não tinha nenhum viés político, que eu não tinha interesse 

político nenhum até porque o menino nem de São José não é, então não vota aqui. O 

menino é de Paraibuna. E, graças a Deus, né... ele precisava... o valor que ele tinha gasto 

no caminhão era 69 mil reais. Nós já conseguimos 96 mil reais, né, e já pagamos o 

caminhão do menino integralmente. E o valor que sobrou, graças a Deus, nós vamos 

conseguir ajudar uma segunda vítima daquele acidente, que é uma menina – não me 

recordo o nome dela agora –, mas eu conversei com o Aleksandro hoje e o valor que 

sobrou (vinte e cinco... um pouco mais de 25 mil reais) ele vai repassar a essa menina 

que também teve o seu carro queimado e que não tinha seguros. Então, numa simples 

campanha, num simples ato (que eu quero mais uma vez deixar aqui: não tem nenhum 

viés político, nada, nada, nada, só a questão de poder ajudar mesmo!) a gente está 

conseguindo ajudar muitas pessoas. E muitos vereadores aqui nos ajudaram, 

participando, divulgando, e foi muito legal. Obrigado a todos! Obrigado à população de 

São José que contribuiu!” 

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

Renato Santiago!” 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 319/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

6355/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a instituir e a implantar a Política Municipal de Incentivo à Excelência 

Empresarial e à Geração de Renda e Empregos, por Processos de Inteligência Criativa. 

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

a discussão do Processo 8562 – Pro... Vamos agora à discussão do Processo 6355/2021 

– Projeto de Lei 319/2021, de autoria do vereador José Cláudio, inscrito para falar no 

processo.” 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Queria 

pedir o apoio de todos os colegas para esse projeto, que é um projeto que visa implantar 

uma Política Municipal de Incentivo à Excelência Empresarial e à Geração de Renda e 

Empregos, por Processos de Inteligência Criativa. Isso é um projeto importante que ele 

visa criar um polo aqui na nossa cidade para trazer investimentos novos e privados para a 

cidade, sem custos para o Poder Público. É um projeto que visa o desenvolvimento da 

cultura, uma economia criativa e sustentável, empresas trabalhando em formato de 

coworking. E, com isso, a nossa cidade, que hoje é um polo de tecnologia, vai ser 

também um polo de inteligência criativa. Coworking ele tem o objetivo principal de 

compartilhamento e otimização de recursos para empreendedores e empresas de 

pequeno porte, ou seja, é um espaço físico que pode ser compartilhado por várias 

empresas, profissionais liberais e freelancers. Então é uma mudança no modelo de 

empresa na nossa cidade e com isso trazendo mais desenvolvimento, mais emprego, e 

incentivando a inteligência criativa. Conto com o apoio de todos. Muito obrigado!” 

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

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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 412/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

8562/2021, de autoria do vereador Lino Bispo, que denomina a quadra de tênis localizada 

no Poliesportivo do Campo dos Alemães de Quadra de Tênis Jorge Jerônimo. 

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

8562/2021 – Projeto de Lei no 412/2021, de autoria do vereador Lino Bispo, inscrito para 

falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público 

que nos acompanham pelas redes sociais, eu venho a essa tribuna para falar sobre esse 

processo. É um grande companheiro da gente, amante do esporte, que infelizmente não 

venceu o jogo contra a covid e veio a falecer. O Jorge Jerônimo nasceu... é natural de 

São José dos Campos, nasceu no dia 13 de março de 72, filho da Isabel e do Placidio e 

vem de uma família de onze irmãos. Sua paixão pelo esporte começou muito cedo 

quando, ainda com nove anos de idade, trabalhava como gandula de tênis de quadra. Na 

escola sempre participava de competições esportivas. Foi na adolescência que Jorge 

Jerônimo optou... despontou como um líder esportista. Organizou times de futebol para 

competições, de torneios de vôlei, futsal e corrida de kart. Sempre trabalhando, 

movimentando as pessoas para praticar esporte. O Jerônimo sonhava em popularizar a 

prática do tênis, quebrando aquele estigma de que o tênis é um esporte para classe 

elitizada. E, de fato, eu também pensava que... é um pouco a realidade, de que o tênis é 

para, vamos dizer assim, a elite da sociedade. Então, em 2013, ele reencontrou um amigo 

do tempo de adolescência (o Jeeziel Vieira) e ele voltou então a jogar tênis. A quadra de 

tênis que usavam era do Poliesportivo do Campo dos Alemães, justamente essa a qual 

nós estamos denominando o nome dele. Você vê onde é que tinha uma quadra de tênis, 

vereador José? Lá no extremo da nossa cidade, no fundo da região Sul, onde a garotada 

ali, José Cláudio, crianças que nunca pensava em jogar um tênis – não é? –, o tênis foi lá. 

Uma quadra de tênis lá no Campo dos Alemães, ainda está lá no Poliesportivo do Campo 

dos Alemães. Foi nessa quadra que Jerônimo e seu amigo começaram a aproximar o 

esporte, entre aspas, ‘de elites’ às crianças e jovens daquele bairro. Sempre com o 

sorriso no rosto, Jerônimo colocava a sua raquete na mão das crianças e fazia elas 

acreditarem que havia vida fora do mundo das drogas. Todo mundo sabe que é uma 

região bastante vulnerável e que a criançada não tinha muito o que fazer. Como ele 

conseguiu levar crianças a buscar nesse esporte uma saída de uma situação prejudicial 

para as crianças e adolescentes daquela comunidade! Dessas atitudes nasceu a 

Associação Joseense de Tênis Amador (AJTA.). Através da AJTA o Jorge Jerônimo levou 

o tênis para as periferias, ensinando crianças, jovens e adultos a jogar tênis. Através de 

parcerias doava raquetes, bolinhas e calçados para as crianças em vulnerabilidade social. 

Em pouco mais de dois anos a AJTA já tinha centenas de tenistas, vereador José 

Cláudio, praticando tênis. Centenas de tenistas com dois anos de trabalho. As aulas e 

torneio masculino e feminino, totalmente gratuitos. Sua motivação inspirou o poder público 

à construção de mais três quadras: duas no Parque Ribeirão Vermelho e a quadra do 
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João do Pulo. Foi realmente uma luta árdua, foi uma dedicação que eles tiveram (aqui eu 

falo da Associação) que realmente levou essa prática do esporte para pessoas que não 

tinha acesso a ela. O tênis ensina que a vida é feita de pequenos pontos ganhos e 

também perdidos, com vantagens e desvantagens e que o mais importante é jogar bem, 

apesar do placar final. Jerônimo foi uma pessoa que jogou bem esse jogo. Sempre 

venceu, apesar do placar final ser favorável à Covid-19, ele nos deixou grandes 

exemplos. Infelizmente contra a covid ele não conseguiu vencer. Vítima, então, do 

coronavírus, o Jerônimo faleceu no dia 29 de junho de 2021, deixando a esposa Adriana e 

duas filhas: a Caroline e a Karine. Então, peço aos senhores que possam, por 

unanimidade, estar votando favorável a esse processo porque é merecedor que o nome 

dele seja eternizado ali naquela quadra de tênis onde ele fez todo seu projeto virar uma 

realidade. Então, nesta noite, eu aproveito para homenagear a família, a sua esposa, as 

suas filhas, que, infelizmente, perderam o esposo, o pai, um grande batalhador pelo tênis 

na nossa cidade. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de 

votação o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, E. V.:- “Senhor presidente, eu quero aqui somar e 

parabenizar ao Lino Bispo. Vereador, parabéns! Nós que conhecemos o Jorge Jerônimo 

eu acho que é uma homenagem devida a um local que ele realmente batalhou bastante, 

eu lembro muito bem. O Jerônimo é tudo isso que o senhor relatou e mais um pouco. Ele 

pôde trabalhar comigo no meu gabinete ano passado, trabalhou no seu gabinete, 

ultimamente estava fazendo um trabalho bem bacana com o Pascucci. Então assim, ele... 

na linha do tênis principalmente foi onde que eu tive um envolvimento muito bom com ele 

porque eu desde a minha infância eu joguei muito, fui atleta da Confederação, rodei o 

Brasil inteiro, joguei em quadra ao lado do Guga. Então a gente conheceu bastante 

pessoal. E quando ele veio com esse projeto do tênis social foi muito bacana que quando 

começou a investir na política pública dos esportes elitizados, transformar o esporte 

social, foi onde que eu envolvi bastante com ele. E junto com também seu assessor, o 

Jeeziel, fizeram um trabalho muito bacana na montagem da AJTA (associação joseense 

de atletas de tênis... tenistas). Então é uma homenagem justa. Quero aqui me somar. 

Saiba que o meu voto é favorável. Uma linda homenagem ao Jerônimo. Que Deus o 

tenha, Jerônimo! Que Deus possa sempre confortar e abençoar todos os seus familiares. 

Parabéns, Lino!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o proces... 
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Não votamos ainda, Amélia. Vai votar agora. Em votação o processo. Vereadores 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto contrário.”  

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

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

justificativa de voto a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Olha, eu estou muito feliz em votar essa 

homenagem e muito triste, né, porque o Jerônimo é um jovem empreendedor, com uma 

visão social belíssima e que colocou... quando ele falou para mim do tênis, eu sempre tive 

uma visão de que tênis era para rico, né? E ele fez... implantou no governo do prefeito 

Carlinhos várias quadras em lugares bastante importante, como lá no Poliesportivo do 

Campo dos Alemães, também colocou ali na... ali no Satélite... Poliesportivo do Satélite 

tem uma quadra daquelas que é de... daquela terra... como chama? Saibro! Então foi ali 

para o Satélite. E no Parque Ribeirão Vermelho tem duas quadras belíssimas de tênis. 

Então quero... fora todos os campeonatos, todas as atividades. Então o Jerônimo será 

muito bem lembrado desse processo coletivo e essa visão social que ele teve mesmo, né, 

de que esse esporte, que é visto como de elite, em São José nós implantamos para a 

cidade inteira. Parabéns, vereador Lino Bispo! O Jerônimo nos representa nessa visão 

social do esporte.”  

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, J. V.:- “Senhor presidente, não só justificar o voto, mas eu 

acabei me esquecendo... a gente fez um vídeo, então... inclusive vereadores que às 

vezes pode achar que não conheceu o Jerônimo, só apresentar esse pequeno vídeo aí 

em homenagem ao Jorge Jerônimo.” 

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

Às 18h20min encerrou-se o processo de votação. 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite... boa noite não. Boa tarde ainda, né? A 

todos. Parabéns pela linda homenagem, Lino! Merecida, né? Também aqui pedir a 

inclusão para leitura do Requerimento 1211/2021.” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350034003A00540052004100, 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 – 60ª Sessão Ordinária – 16.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  16.9.2021 

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

verbal do vereador Fernando Petiti. 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 Fernando Petiti, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para leitura do Requerimento nº 

1211/2021 constante do Processo nº 10359/2021, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que parabeniza a Casa de Acolhida pela comemoração dos seus 27 (vinte e 

sete) anos de existência. 

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

a leitura de novos processos, por favor!” 

O senhor secretário, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo nº 10359/2021 – 

Requerimento nº 1211/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que 

parabeniza a Casa da Acolhida pela comemoração dos seus 27 anos de existência.” 

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

para fazer uso do Grande Expediente. Vereadora inscrita para falar, vereadora Amélia 

Naomi, com o tempo de 25 minutos.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo 

prazo regimental de 25 minutos, a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Vou me organizar aqui. Boa noite a todos e a 

todas! É com muito... quero aqui agradecer o espaço... agradecer não, é um direito nosso, 

mas eu combinei aqui e estou... quero falar aqui um pouquinho, porque hoje eu... nós 

entramos no mandato de segurança, eu e vereadora Juliana Fraga, por conta da decisão 

de que a gente tem um estudo. Eu fiquei assim... hoje sem estudo, eu deixei todo mundo 

que estava no meu redor muito assim... estressados por conta de que era necessário 

fazer um estudo mais elaborado para apresentar emendas... bom... em relação ao projeto 

do IPTU. Quero dizer a vocês que eu divulguei o projeto, passei pela linha de transmissão 

para várias pessoas: para ex-vereador, para lideranças que participaram já em outros 

momentos do Creci, para ex-secretários, para diversas pessoas. Muitos, inclusive, me 

reclamaram porque eu mandei o projeto todo, inclusive o anexo de 400 páginas, né? E a 

gente sabe que nem todo mundo tem como analisar, tal. Bom, assim... primeiro, eu quero 

agradecer às contribuições, às observações e às reflexões. Mas eu sei que muitos 

falaram ‘Amélia, por que tão rápido?’, inclusive o pessoal... os arquitetos. Eu disse: ‘é tão 

rápido porque agora é vapt-vupt’, né? Mas que bom que hoje não está sendo votado esse 

projeto. E eu faço um pedido aqui aos vereadores das comissões: que, da mesma forma 

da termelétrica, que as comissões receba as sugestões, né, da sociedade civil, que a 

gente possa articular. E nós podemos. Esse é o poder do vereador! O vereador foi eleito 

para pensar no povo. O vereador foi eleito para discutir e... né, está aqui para legislar. E 

eu quero dizer para vocês: nós estamos vivendo um momento muito especial, um 

momento pós-crise, e esse projeto ele não é tão simples. Eu vou exemplificar em alguns 

lugares, porque dizer que o IPTU só vai aumentar 17% por conta do limite, mas nós 

sabemos que o IPTU tem outras composições e outras implicações. Então eu quero 

começar aqui pela elaboração e quero agradecer à minha equipe de assessoria que já 

tinha preparado, à Eliete e toda a equipe. Então por favor, Eliete! Ah, desculpa aqui!” 

Nesse momento, passou à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “’Prepare-se o bolso: o IPTU vai ficar mais caro. Em plena 

crise, o prefeito quer aumentar o IPTU!’ Pode passar! ‘Em 2022, o aumento será até de 

17%.’ Do IPTU, tá? Qual trabalhador teve esse reajuste do percentual salarial? Eu fui com 

o Zé Carlos, dos motoristas, para Nova Friburgo. Eles tiveram aumento de 3,5%... foi 

dividido em duas vezes, mas não teve a categoria. Não sei qual foi o índice da categoria 

dos metalúrgicos. Inclusive, enviei para o sindicato para eles me dar um retorno. Não sei 

se... Mas esse índice não está aqui, mas eu sei que não ultrapassou os limites. Mas eu 

sei dos servidores públicos. Os servidores públicos estão sem aumento, né? E tem uma 
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medida provisória aí que congelou e aí o gatilho não está sendo disparado. Os 

aposentados teve aí os 14%. Então tem aí esse problema, que é um problema seríssimo. 

Pode passar, por favor! ‘Cesta básica sobe 152% acima da inflação no governo 

Bolsonaro’. O Percentual da cesta básica no Vale do Paraíba avalia variação... avalia-se a 

variação dos produtos durante o governo Bolsonaro; famílias pagam 585% mais caro a 

mesma cesta básica’. Mesmo com inflação alta, desemprego, salários congelados, o 

aumento dos preços dos alimentos, gás de cozinha, conta de luz, água e combustíveis, o 

prefeito quer aumentar o IPTU até 17% em 22. E nos casos de imóveis que passarem de 

17% de aumento, o restante do reajuste será a partir de 2025! Enquanto o Felício quer 

aumentar... Por favor, pode passar! É isso! ...também diversas cidades, como Jacareí, 

que é do PSDB, congelaram o valor do imposto. Então hoje eu vi o secretário falando na 

televisão, lá na Vanguarda, e ele dizendo que é necessário votar todos os anos. Sim, 

você pode mandar o projeto, mas mande o projeto congelado, né? Manda aqui a revisão, 

faça... se precisar, faça a progressão e tudo mais. Então aqui: pelo quinto ano seguido, o 

prefeito de Jacareí decide não aumentar o IPTU. O Bruno Covas, quando vivo ainda, 

prefeito, ele não... ele congelou o IPTU em 2021, tá? O IPTU mais caro não dá! Por favor, 

pode passar! Tá aí. O projeto enviado à Câmara Municipal pelo prefeito vai aumentar 

muito o valor venal do seu imóvel, devido ao enorme reajuste colocado no preço do metro 

quadrado do terreno em construção. Por favor! Olha, essa tela eu vou ler: além de 

aumentar a arrecadação com IPTU... Inclusive, eu pedi ao Wagner Balieiro... Juliana, se 

você puder me ajudar. Ele pegou toda a... no orçamento quanto foi em dois mil e... o ano 

passado. O valor do aumento do valor venal dos imóveis vai gerar um aumento em outras 

arrecadações na Prefeitura. Então, confira aqui a tabela de aumento do metro quadrado 

de construção. Bom, a primeira tabela, que é essa primeira aqui: os ‘Novos valores de 

padrão e residências verticais. Número do Padrão...’ Eu vou ler a tabela assim, tá? O 

valor em 2021, o valor em 2022 e a porcentagem. Então, quando eu ler um exemplo, vai 

ser nessa sequência, para vocês entenderem. Então, tá. Então vai ser, na primeira, o 

Padrão 1, né, que é... porque isso compõe o IPTU, é de 1.667,84, vai para 1.509,51. Isso 

significa um aumento de duzentos e... eu não sei se é 29 ou 29,3, porque eu estou sem 

óculos ainda. O 2: 1.358,15 vai passar para 1.755,49, significa 29% também. Bom, aí vai 

para todas elas. E aí o Padrão 4 é o de 2.236, vai para 2.293, 33%. O quinto não consta, 

mas... não constava na lei anterior, ela agora está em 3.845,54, tá? Bom, aqui do ponto 

de vista das residências horizontais. No padrão construtivo também tem a porcentagem. 

Eu não vou ler, mas aqui também dá para vocês dar uma olhadinha depois e posso 
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passar essas tabelas depois para vocês também de uma outra forma. Veja a diferença 

nos reajustes dos valores venais dos terrenos em diversos locais de São José. Então 

veja: o valor venal em 2021 era 831, o valor foi para 1.198. 44%. E aí assim pela 

sequência. Ali na Urbanova, na Rosa Barbieri Paiotti, o valor venal era 475,11, o valor 

agora é 821, o total de aumento é 72,8. Também no Alphaville era de 451, foi para 800, 

72%. Também aqui no bairro Corinthinha. O do Corinthinha era 239, foi para 345, foi para 

43%. Também o Jardim da Granja era 179 o metro, o Jardim da Granja foi para 255, 

significa que o valor venal é de 42%, tá? Então aqui, a outra página, veja a diferença nos 

reajustes dos valores venais de terreno em diferentes locais. Então tem aqui também uma 

tabela, eu queria aqui pegar... Tem de diferenças aqui a porcentagem, não sei se as 

pessoas estão conseguindo visualizar. Por exemplo, no Eugênio de Melo era mil... 191, 

vai para 267. Esse aumento é de 39%. Ali na Avenida dos Proconópios, no Jardim das 

Flores, era 428, agora vai para 700, é 67%. Então... Pode passar! ‘A Prefeitura estima 

arrecadar 257 milhões’. Então agora eu vou para os exemplos, tá? Por favor! Olha aqui o 

ITBI. Essa é a discussão que eu quero fazer do ITBI. Pera aqui, deixa eu ver se está aí. 

Não, acho que essa... Ah! O ITBI de 2020 estava previsto 61 milhões... foi realizada 61 

milhões, veja. Em 2000, se vendeu muito mais do que previsto, então foi orçado... nós 

votamos o orçamento e votamos a LDO em 49 milhões. Então o comércio, né, o pessoal 

do Creci, está vendendo imóveis. Então está aqui. Por isso, nós estamos propondo uma 

mudança em 2022, tá? Por favor! Essa é a Vista Verde. Os impactos das transações do 

ITBI, né? Lá é um bairro classe média. Então, o valor do metro quadrado... Vista Verde... 

Ah, não, eu já mudei aqui, desculpa! ...é 387. Na proposta da Prefeitura é 559, dá 441. Eu 

estou com um quadro aqui que... Bom, depois eu... vou seguir aqui. O Morumbi. O 

Morumbi o valor do metro quadrado era 428, foi para 508, aí foi – a média, tá? – foi para 

18%. Aqui no Morumbi nós temos duas emendas. Vereador Lino Bispo, nós fizemos duas 

emendas e eu... e o Pascucci também. Este valor, vereador, tem que considerar... Eu não 

fiz a emenda detalhada lá no laudêmio... eu fiz a emenda do laudêmio, mas o senhor e o 

vereador Pascucci pode inclusive definir as ruas que vão ter o problema do laudêmio e 

fazer uma redução ou votar na nossa proposta, mas definir isso. Porque na hora que for 

vender esse terreno, é um absurdo! Então nós estamos congelando o direito do morador 

do Morumbi a ter ascensão ou vender o seu imóvel quando ele necessitar, porque os 

valores – e eu vou mostrar aqui para vocês – os valores do cartório em... o valor do ITBI 

da prefeitura aumenta esse valor de 18%, o valor do cartório também e as taxas que são 

taxadas. Mas eu sugiro aos vereadores... e, se precisar, vereador Lino Bispo, eu estou à 
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disposição, minha assessoria também, tá? Jardim do Lago. Aqui do Jardim do Lago eu 

quero, já aproveitando... Está aqui, olha! O Jardim do Lago... olha essa foto aqui do 

Jardim do Lago, tá? Essa é a enchente do Jardim do Lago. O valor do Jardim do Lago, do 

metro quadrado, é 179... era. Quando eu estive na enchente eu já achei um absurdo 

porque era igual aos outros bairros e ali alagou, não tinha investimento. Para quanto está 

o Jardim do Lago? 250, tá? O valor é de 39%. Gente, infelizmente a Prefeitura está 

fazendo que os moradores do Jardim do Lago, daquela região, não faça nenhuma 

mudança, que eles não vendam suas casas, né? E eu quero aqui... já complementando, 

eu fiz uma emenda, porque aqui no Jardim... no São Judas Tadeu... e se vocês olharem 

lá na página, eu fiz essa emenda, o São Ju... Oh, o Jardim do Lago é 250; o São Judas 

Tadeu... avenida São Afonso Maria, São Cristóvão, São Francisco de Assis, avenida 

Jerônimo, Santa Rita, todos esses têm o mesmo valor de 250. Provavelmente o vereador 

Juvenil mora na mesma... nesse bairro que é 250 sendo que o Jardim do Lago, que alaga 

e as casas precárias... Claro que na composição do IPTU tem a redução, eu não estou 

colocando isso, mas eu estou falando aqui das vendas, das vendas. Então, a minha 

proposta é que a comissão faça aqui, sim, uma observação. Já fiz essa sugestão desde 

quando eu estive no alagamento dizendo para o vereador: ‘Olha o valor venal e nós 

vamos conversar quando votar o IPTU.’ Então estou resgatando essas imagens para que 

o vereador líder do governo... E dá tempo... Nós temos que pensar no povo! Dá tempo 

para a gente mudar. Passamos aí, por favor! Urbanova. A Urbanova. Os impactos da 

transação do ITBI. O valor do metro quadrado: 711; o valor proposto: 1.230. A 

porcentagem é 72%, tá? Então o valor da atualização... das mudanças... Nós estamos 

falando aqui da venda, do ITBI. Bom, vou pôr aqui o Jardim das Flores, vereadora Dulce 

Rita, e gostaria que a senhora lutasse ali, senhora que já de lá e eu estou fazendo isso 

propositada... como um alerta, porque a senhora está preocupada. Olha o valor do Jardim 

das Flores! O aumento do valor do IPTU... o aumento é de 25,8%. Infelizmente as 

pessoas não vão conseguir vender e pagar as custas da atualização dessa situação. 

Deixa eu... do Jardim das flores eu acabei falando do IPTU, mas eu quero depois... Eu 

acho que... tem uma emenda que eu fiz do IPTU que fala do ITBI do Jardim das Flores. 

Não está aqui nessa pasta, mas eu tenho aqui na minha documentação. Bom, nós 

fizemos várias emendas: do congelamento até 2022; da ampliação; da retirada do INPC 

de 2020/23, porque pode elevar os valores, tá? E nós sabemos que o IPTU o ano que 

vem... do ano que vem não tem o NPC, mas...tá. Fim do envio do carnê do IPTU para 

moradores isentos. Gente, eu falei aqui na última sessão: pessoas do Campo dos 
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Alemães que são isentos, ela tem que ir uma vez fazer a requisição, mas depois ela tem 

três anos que ela está isenta pela lei. Então ela não deveria receber o carnê, porque 

muitas pessoas não têm noção ou informação e a informação não chega até lá. Então... 

que ela tem que fazer o recurso até o primeiro dia do pagamento. Então isso faz com que 

os pobres, né, que pagam imposto direito, tenha que pagar essa... Vai para recorrer 

depois, quando você paga e tem direito... Acabou de me ligar um rapaz que até hoje não 

teve o recurso decidido pela Prefeitura porque ele pagou em duplicidade a mesma parcela 

e está enrolado até agora, e ele perdeu o emprego e estava preocupado. E a redução do 

laudêmio. Por favor, pode passar a outra postagem! Não, eu pedi para vir mais alguma 

coisa, vê se veio. Acho que não veio. Então eu quero aqui falar de novo dos Floradas e 

propor aqui aos vereadores que a gente... Ah, então deixa eu explicar sobre a questão aí, 

o vereador... tem vereadores aqui que entende muito dessa questão. É sobre a venda dos 

materi... sobre a venda do ITBI. Não veio? Ah, tá lá? Ah, aqui, o valor do ITBI. Então 

quando ocorre aqui para os vereadores... como a gente... eu estou fazendo isso 

didaticamente para... Eu também tenho muitas dificuldades em discutir o IPTU e... Eu já 

fiz uma luta aqui inclusive que a gente barrou o IPTU. Eu e a vereadora Flávia Camargo 

nós seguramos o parecer nas comissões... discutimos, na época era o Emanuel 

Fernandes e o secretário era o Alwan e quando a gente chegou numa proposta de 

consenso aí ele retirou. E era dia trin... vinte e cin... dia 30 de... não, dia 30 não. Dia 28 de 

dezembro. Aí eles... o governo lá resolveu que não e que o IPTU ficaria da mesma forma. 

Mas estou relembrando isso e estou fazendo aqui de uma forma salutar e sem nenhuma 

pretensão, dizer para vocês que eu tenho todas as dificuldades também num longo 

dessas histórias do IPTU de São José. Eu, inclusive, o meu terreno da minha casa aonde 

eu moro eu comprei em função de uma alta no valor do IPTU de terreno, porque na época 

da Dr.a Angela o valor dos terrenos era... tinha um valor menor, mas o percentual era de 3 

a 4%. Aí o Emanuel veio e teve uma lei do Luiz Paulo Costa e aumentou. Então, o rapaz 

que era dono do meu terreno, que eu moro ali atrás da padaria do Esplanada, ele teve 

que vender porque o IPTU dele veio de mil e tantos reais, né, então ele estava com 

aquela dívida. Então naquele... E aí, só para recordar, o Emanuel sancionou a lei do 

terreno. Isso depois com o tempo foi mudado, mas essa foi a primeira medida, foi uma 

medida que o vereador, na época, Luiz Paulo, mas depois a gente foi. Mas agora eu 

quero falar para vocês então nessa questão não só do IPTU, porque eu estou vendo o 

debate do secretário na TV, dos vereadores aqui, dizer para vocês e vocês perceberam: a 

venda do comércio do terreno é um direito, é uma sanção. Então é importante, às vezes 
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as pessoas precisam, estão desempregadas. Então eu vou explicar aqui – e tem gente 

aqui que entende, né, o vereador Walter Hayashi – para falar das complicações do ITBI. 

Então eu vou até ler para não errar, tá? Então vamos aqui. O ITBI, quando ele aumenta 

do jeito que ele aumenta... que aumentou aqui, 2% de transação é o valor venal... O ITBI 

é um imposto que vai para a Prefeitura, tá? Ele pode ser 2% da transação, que ele pode 

ser maior, vai que você venda ele por um valor maior, então é 2%. Mas ele também é do 

valor venal, então se o valor venal subiu, ele vai ter este... ele vai pagar sobre esse 

imposto. Bom, ele tem que pagar a escritura de compra e vendas, tá? E aí a escritura de 

compra e vendas é feito no cartório de notas. Também sobre o valor da venda, sobre o 

valor venal que subiu, tá? Então, vamos lá! O registro de imóveis ele também será feito de 

acordo com a transação. Então o registro de imóveis também é sobre o valor venal. Então 

veja, gente, nós estamos falando aqui ‘ah, o IPTU é 17’. Mas, pô! As pessoas têm um 

patrimônio! Se você é demitido, por exemplo, gente da Embraer que foi demitido, mora na 

Urbanova, se ele for vender o seu terreno, ele vai ter que pagar todas essas custas, né... 

ele não, o comprador. E sobe. Então nós podemos ter uma retração nesse comércio 

também que tem que ser avaliado, ele não pode ser só discutido. Aí outra coisa. O 

registro de imóvel é feito no cartório, tá? Normalmente os gastos e taxas de documentos 

cartoriais equivalem a 5% do valor da transação ou do outro valor venal de total dos 

imóveis. Então, é tudo isso que é sobre a questão do valor venal. Então vamos lá, porque 

eu estou propondo que os vereadores aqui façam uma comissão e recebam todas as 

sugestões, até porque em governos anteriores e mesmo do PSDB, tinha comissões que 

eu via sociedade civil. Eu quero aqui registrar que teve pessoas do Creci, como a Celeste 

e outras pessoas, em governos anteriores, que passavam o ano inteiro discutindo e 

avaliando os terrenos e tudo mais. Então agora eu quero discutir o que eu falei ali 

embaixo, já encerrando, um caso real e concreto que o Creci e que a Secretaria de 

Planejamento, a secretaria que discute isso, faça uma avaliação. Então, vamos lá, por 

favor!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, eu quero que 

você conclua, tá?” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já vou encerrar, que esse é o do Florada, que eu não 

expliquei bem. O Floradas é um bairro que foi construído na lei de zoneamento do 

primeiro ano do governo Emanuel e ele teve... ele foi, né... Ali tem vários 

empreendimentos, inclusive do Marcondes César. Ele tem um padrão, né, bom, mas não 

é o padrão do Aquarius. E o valor do prédio do Floradas está em 1.300, mas isso foi 
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baseado naquela avaliação que a gente mudou a lei de zoneamento tinha uma visão. Mas 

hoje, se tivesse essa comissão conversando com vereadores aqui e tudo mais, nós não... 

Eu fiz uma emenda propondo a média do valor do Vila Ema, que o Vila Ema ali... ali na 

Vila Madalena, este valor do metro quadrado é 958. Então é mais para esse padrão. Pode 

passar! Olha aqui: o Aquarius. Gente, olha o Aquarius, que tem prédios com apartamento 

um por andar. Essa lista está aí no documento, vou até mostrar para vocês. Esses 

volumes aqui são dos bairros, por isso que eu mandei 400. Então o Aquarius... aqui a 

Chácara Serimbura no meu volume 3. O Aquarius que é a rua Alfredo Inácio, Cassiano 

Ricardo, porque também tem partes, né?” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já vou concluir. É 1200, é 1200! O Aquarius é 1200. O 

Floradas é 1300. Por isso que tem que ter uma comissão e tem que abaixar. Essas 

reflexões de alguns erros... O IPTU não pode ser visto e ser colocado desta forma. Então 

estou aqui colocando esse... Passa aqui rapidinho! Oh, esse é do Jardim do Lago que 

também estou propondo a emenda para abaixar para 70 reais o metro quadrado. Pode 

passar! Aqui o São Judas que é esse exemplo das ruas. A gente pôs as ruas para não ter 

problema. Pode passar! E aí as emendas, né, a minha, da Juliana e tudo mais. Então, eu 

quero encerrar aqui e dizer aos vereadores que eu espero que essa Casa tenha 

responsabilidade, que tenha tranquilidade, porque não é... eu não estou aqui defendendo 

que a gente faça as questões aqui no vapt-vupt. Acho que tem pessoas...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu estou encerrando, senhor presidente. Tem pessoas 

nessa cidade que pode ajudar muito e nós estamos vivendo uma crise. Deixar aí para 

quem precisa vender o comércio, vender uma loja, pagar essa diferença para entrar caixa 

nesse orçamento, não dá. Então vereadores, preste atenção, põe essa tabela, olha essa 

tabela e fala com quem entende. Muito obrigada!” 

O senhor presidente, ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador que vai falar no 

Grande Expediente, com o tempo de 25 minutos, vereador Milton Vieira Filho.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo 

prazo regimental de 25 minutos, o próximo orador inscrito, vereador Milton Vieira Filho.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Boa noite, senhor presidente! Vou tirar a 

máscara aqui, que o local está higienizado. Não vou precisar aí de todo esse tempo de 25 

minutos. Só dar alguns recados aqui e algumas homenagens. Primeiramente, eu queria 

parabenizar a todos os vereadores, todos os colegas que têm feito um grande trabalho 

aqui na nossa cidade, cada um na sua área de atuação, na sua região, no seu nicho, seja 

no corpo a corpo ou através da rede social. Eu acredito que todos têm atingido o seu 

objetivo e têm feito o melhor para o joseense e para a cidade. Então, queria parabenizar a 

todos vocês. Cumprimentar também e parabenizar aos vereadores... o Lino Bispo pela 

homenagem feita ao Jorginho Jerônimo, que apresentou aqui uma justa homenagem; ao 

vereador Dr. José Cláudio pelo projeto aprovado que fala de empreendedorismo, doutor. 

Muito importante o tema pós-pandemia. Então acredito que vai vim num bom momento 

para estar falando de geração de emprego e tudo o mais, né? Trazer novas empresas 

para a cidade. Muito bacana! O vereador Renato Santiago um projeto apresentou aqui, 

um projeto aprovado, um projeto de cunho social, que vai beneficiar as mulheres, as 

jovens das nossas cidades aqui... das escolas, das mulheres que estão em 

vulnerabilidade social. Então, eu queria deixar aqui a minha justificativa de voto sobre 

esses projetos também. E também queria deixar um recado aqui: que no dia 18 agora, 

próximo sábado, das 9 às 17 horas, vai acontecer a segunda edição do drive-thru da 

reciclagem de resíduos eletrônicos. Dia 21 é comemorado o Dia Mundial da Limpeza. 

Então, vou deixar aqui. Não deu tempo de a gente preparar o slidezinho, tá? Nós 

estaremos presentes lá, a convite do nosso amigo Leonardo Magno – esteve aqui 

presente na nossa reunião na Comissão de Meio Ambiente, deu uma explanação muito 

positiva em relação ao projeto da termelétrica. E com certeza, Leonardo, nós estaremos 

juntos aí no próximo sábado. Lembrando que todo esse material recolhido ele terá um 

destino e todo o lucro será revertido para o Gacc e para o Rotary Clube de São José dos 

Campos. Então, é uma iniciativa muito bacana e nós, como presidente da Comissão de 

Meio Ambiente, estaremos presente. Fazer aqui agora, senhor presidente Robertinho da 

Padaria, uma justa homenagem a alguns aniversariantes do dia de hoje. Inclusive, fiquei 

sabendo aqui que o nosso amigo Beto, servidor aqui desta Casa que apresenta os slides 

aqui, as nossas apresentações, também faz aniversário nesta data de hoje. Então, Beto, 

parabéns para você também! Queria parabenizar o meu amigo Fernando Dias, 

funcionário aqui da Prefeitura, lá na Secretaria de Serviço. E eu tenho uma apresentação 

também aqui, que é de um amigo, para parabenizar, fazer uma homenagem a ele. É uma 

pessoa ao qual eu tenho muito respeito, amo muito. Estou aqui hoje nessa tribuna, nesta 
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Casa de Leis, por iniciativa dele. Ele me motivou a estar aqui, ele foi o meu exemplo. 

Hoje, eu carrego o nome dele nesta Casa de Leis, nesta cidade, é com muito orgulho. Eu 

pediria aqui que o Beto colocasse aqui. É uma apresentação rápida, mas uma justa 

homenagem.” 

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

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “É isso aí, senhor presidente, esse aí é o meu pai, 

Milton Vieira Pinto, deputado federal, uma pessoa... que a música ela fala ‘meu querido’. 

Ele é querido por todos. Muitos aqui já tiveram a oportunidade de ter contato com ele, ter 

conversado com ele, sabe que é uma pessoa muito querida e agradável. Meu velho é o 

meu velho, mas é uma pessoa que tem um espírito muito jovem, é uma pessoa que tem 

uma disposição fantástica, que luta pela população brasileira, por todos aqueles que 

confiaram o voto nele e os que também não votaram, né? Então, ele tem feito um grande 

trabalho. E eu poderia dizer que é o meu amigo, é o meu melhor amigo. Esse é o meu 

pai, que eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje por iniciativa dele. Parabéns, pai! Que 

Deus te abençoe, ilumine seus caminhos, muitos anos de vida! Vou ceder aqui um 

pedacinho aqui da fala para o nobre colega Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO, em aparte:- “Milton, primeiro, é um prazer estar aqui 

falando do seu pai e para o seu pai. Você usar o nome dele... o seu nome é Ricelli, mas 

você usar o nome dele já é a maior expressão de amor, de orgulho que você tem por ele. 

A Bíblia ela nos diz: honre teu pai e tua mãe. E eu tenho certeza que você faz isso com 

excelência. Mas você também é assim porque o seu pai te ensinou a ser assim, porque 

ele é um grande homem, está fazendo também um grande homem, como pessoa, como 

marido, como amigo nosso aqui e como parlamentar agora seguindo os exemplos do 

nosso querido deputado Milton Vieira. Então, os nossos parabéns pelos 59 anos! Ele mais 

parece seu irmão do que pai, porque ele está, né... hein, Zé? Ele está bem demais. Mas, 

é um grande homem que orgulha a nossa cidade, orgulha a nossa região e nos deu o 

presente de trazer você aqui para essa Câmara Legislativa. Parabéns, Milton Vieira pai e 

Milton Vieira Filho pela homenagem feita! Um abraço, querido!” 

O vereador WALTER HAYASHI, em aparte:- “Vereador Milton, você nos emociona. Eu 

tive o privilégio e a felicidade de conhecer seu pai. E me lembrei no dia... eu já conhecia 

ele de nome pelo menos. Mas quando nós precisamos dele... a Casa aqui precisou – e o 

presidente era o vereador Shakespeare Carvalho, nós tínhamos que ir até o Tribunal de 

Contas –, que estava com uma dificuldade enorme: ‘Vamos falar com o Milton Vieira, ele 

é amigo do Dimas Ramalho, vice-presidente do Tribunal de Contas’. E nos levou e 
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possibilitou essa conversa franca. Na verdade, ali separam-se as patentes de cada um e 

todo mundo é amigo no mesmo nível, que se conversa no mesmo nível. Então, seu pai 

possibilita essas coisas. E o que ele tem feito através das emendas para nossa cidade 

não é só de agora, não. Então, ele já tem uma história muito bonita na nossa cidade. E 

você segue os caminhos dele. Então, é muito bonito quando você pode presenciar um ato 

como esse: um filho, que é vereador, mas é fruto do DNA do pai, político do bem. ‘A boa 

política’, como sempre diz o Felício. Seu pai é um desses caras. Conheci ele como 

deputado estadual, hoje é federal, foi reeleito e de novo, o ano que vem, vai para as 

eleições. Mas ele é de uma índole, sabe, de amizade. Ele pega na sua mão e vai te 

ajudar a resolver seus problemas. Pode até não resolver, mas ele pega na sua mão: 

‘vamos lá que você está comigo’. Então, Milton, parabéns para você, viu? Parabéns pelo 

seu pai! Parabéns pela sua atuação, pela atuação dele! Eu só tenho a agradecer ao que 

ele já nos proporcionou não só para a cidade mas também quando nós precisamos dele. 

Isso aí é gratidão eterna. Mande um grande abraço para ele e um grande abraço para 

você e a toda sua família! Muito obrigado!” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado, vereador Walter Hayashi, pelas palavras! 

Vereador Renato Santiago! Chega... me emociona aqui na tribuna. Com a palavra o meu 

amigo e vizinho, Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, em aparte:- “Milton, você me emocionou muito, cara, 

porque meu pai foi seis vezes vereador em Paraibuna, candidato a prefeito não foi eleito, 

foi seis vezes vereador, várias vezes presidente da Câmara. E a música que você colocou 

é linda! No dia que o meu pai faleceu, eu cantei ‘Pai Herói’ para o meu pai, do lado do 

caixão. Nunca tive coragem de cantar para ele, porque a minha voz é muito feia, mas eu 

cantei para ele do lado do caixão quando ele foi enterrado. E vendo você fazer essa 

homenagem para o teu pai é muito bonito, porque, como o Walter falou e o Renato falou, 

o teu pai é um exemplo de bom político, bom pai, bom homem. Nós, vereadores de 

primeiro mandato, eu, você, Renato, Juninho, Fabião, Roberto, todos aqui que compomos 

a frente parlamentar da oncologia... ele veio aqui e deu a maior moral para a gente, 

destinou um milhão para o Pio XII, um milhão para o Gacc. Nunca mais vou esquecer 

daquilo. Ficou do meu lado ali na mesa, você lembra. Então, parabéns ao teu pai! Que 

Deus dê muita saúde para ele, muitos anos de vida, muitos mandatos, porque a 

população precisa dele, o povo precisa dele. Obrigado, viu, Roberto, por essa 

oportunidade de a gente poder estar falando. E meu pai também que seja homenageado, 

saudoso Clóvis Faria Barbosa. Bonito o que você fez pelo seu pai! Lindo, cara, porque pai 
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a gente só tem um! Eu sou pai de três e pai é uma coisa muito amada, tá? Parabéns pelo 

teu pai! Parabéns mesmo! Fique com Deus, viu, Milton?” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado, vereador Dr. José Cláudio, pelas 

palavras! Vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Eu também, como membro da frente de saúde aí, 

também quero parabenizar por essa belíssima homenagem que você está fazendo pelo 

seu pai. E falar que ele tenha muita saúde e muitos mandatos pela frente para ele 

continuar ajudando São José dos Campos como ele ajudou lá na nossa frente, que foi lá, 

fez uma reunião com a gente, daqui a pouco já tinha corrido atrás da emenda, sem muita 

conversa, foi muito rápido. Também a admiração pela sua homenagem pelo seu pai. 

Obrigado, viu?” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado, vereadora Dulce! Esse é o Milton Vieira, 

deputado. É como o vereador Walter falou: se ele não puder resolver o problema, ele vai 

até o fim, vereador. Ele vai junto mesmo, caminha, estende a mão amiga, é uma pessoa 

que é de bate-pronto, é sim sim não não. E a primeira vez que eu fiz a homenagem a ele 

em público foi nesta tribuna. O vereador presidente Robertinho estava presidindo aqui 

uma homenagem feita pela nossa saudosa vereadora Renata Paiva, que deu o Título de 

Cidadão Joseense a ele. Me orgulha muito ser filho de uma pessoa que recebeu esse 

Título de Cidadão Joseense. Então, eu fico muito feliz, presidente. E naquele dia foi o 

primeiro dia que eu subi a essa tribuna. E na Bíblia, lá em Josué 1:3, fala que aonde 

colocar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado. E no dia eu me senti confortável aqui, me 

senti bem e falei: um dia, quem sabe, se for da vontade de Deus, eu estaria nesta tribuna 

desempenhando um trabalho, ajudando a população assim como o meu pai sempre fez. 

Então para mim é uma honra hoje estar aqui. Queria agradecer muito a todos os senhores 

pela homenagem, agradecer a ele por este momento, por estarmos juntos, né? Ele é o 

meu melhor amigo mesmo, ele e o meu filho Gustavo. Então, eu tenho muito orgulho de 

ser filho e de carregar este nome Milton Vieira. Então, eu queria agradecer a todos. 

Obrigado, presidente, pelo momento! Um forte abraço, pai, mais uma vez! Que Deus te 

abençoe! Saúde, meu velho, meu amigo!” 

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

dizer... Milton Vieira Filho, parabéns pela homenagem para o teu pai Milton Vieira! Eu 

posso dizer que o pouco tempo que eu o conheço, Milton Vieira, deputado Milton Vieira 

ele é um deputado comprometido com a população do nosso país. Eu posso dizer com 

toda a certeza, só na região sul, por exemplo, tratando de emendas parlamentar que ele 
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pediu para nossa cidade, de melhoria de escola, creche... então, ele é um deputado 

atuante em toda a região. E adotou aqui São José dos Campos como a cidade, né? 

Então, eu só tenho de fato a agradecer tudo o que ele tem feito pela nossa cidade e pelo 

nosso país, e desejar a ele muita saúde, muita felicidade para ele, para você, para a 

esposa, para toda a família, né? Que Deus continue sempre abençoando ele para 

continuar esse trabalho bonito que ele faz aí, como o Walter já falou, todos falaram aqui, 

sempre dando a maior atenção, atendendo a todo mundo. O pouco tempo que eu 

conheço, sempre muito gentil. Fiquei conhecendo aqui no dia do evento e depois eu pude 

presenciar o quanto ele tem contribuído para nossa cidade. Então, parabéns a ele! Que 

Deus continue abençoando! Novamente com a palavra o vereador Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Presidente, só para agradecer as palavras do 

senhor também e deixar aqui também só um relato. Que esse é o Milton Vieira. É sem 

vaidade. Ele não está aqui ajudando porque tem um vereador... o filho vereador na 

cidade, não. É comprometido mesmo com a cidade, com a população, com os colegas. 

Nós aqui, como o Dr. José Cláudio colocou, obtivemos aqui na primeira reunião da Frente 

Parlamentar de Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico 2 milhões de reais que o 

deputado se comprometeu, dentre outras emendas destinadas para a cidade e para a 

região. Então, muito obrigado pela lembrança que o senhor fez aí agora, na região sul, 

que a gente... através do deputado conquistamos uma emenda de quase 10 milhões de 

reais para a construção lá de uma escola, uma nova escola para população. Nós 

precisamos de mais políticos assim, é a política do bem. É isso aí. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só temos a agradecê-lo, 

né? O deputado Milton Vieira. Muita saúde para ele e sucesso! Passaremos agora, então, 

a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Marcão da Academia, vereador Rafael 

Pascucci, vereadora Dulce Rita e vereador Walter Hayashi, pelo passamento do senhor 

Aldo de Carvalho, Vera Lúcia Michelotti, Cecília Giovanelli Vinhas, Luís Martinho, Adilson 

da Costa (o Girafa), senhor Hagime Rodrigues Yasuda.” 

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

póstuma à memória das senhoras Vera Lúcia Michelotti e Cecília Giovanelli Vinhas, e dos 

senhores Aldo de Carvalho, Luís Martinho, Adilson da Costa (o Girafa) e Hagime 

Rodrigues Yasuda.  

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 
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PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h08min.-.-

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