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Aberta a sessão, às 16h26min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à 

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

HENRIQUE (NOVO), ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), MARCELO GARCIA (PTB), 

DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), ZÉ LUÍS (PSD), 

RAFAEL PASCUCCI (PTB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), 

RENATO SANTIAGO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), AMÉLIA NAOMI (PT), 

FERNANDO PETITI (MDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DR. ELTON 

(MDB) – 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h32min; JÚNIOR DA 

FARMÁCIA (PSL) – 16h33min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h39min; e DULCE RITA 

(PSDB) – 16h43min. 

 

 

Às 16h27min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

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

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

de indicações, moções, requerimentos, documentos diversos e atas passa a fazer parte 

integrante dos anais desta sessão. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

simbólica. Vamos passar, então, agora para o horário do Pinga-Fogo. Até que a pauta fica 

pronta, vamos então passar para o Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no 

Pinga-Fogo é o Thomaz Henrique, com o tempo de dez minutos.” 

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

do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 
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Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Thomaz Henrique, pelo prazo 

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

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

vereadores! Pedir licença aqui para tirar a máscara, já devidamente higienizada a tribuna. 

Hoje, pela primeira vez farei uso dos slides aqui da Casa – pode colocar! – para 

apresentar um pouco aí do nosso trabalho, da nossa luta, do que a gente acredita e do 

que a gente quer defender e chamar a atenção dos vereadores da Casa Legislativa para 

que a gente possa buscar soluções para este problema que a gente tem diagnosticado 

em nossa cidade. Não só a gente, acredito que boa parte dos vereadores já 

compreendem isso, mas é preciso que a gente passe a tomar algumas atitudes a respeito 

disso. O slide está pronto? Está chegando? Bom, vou adiantar um pouco do que se trata 

o tema que me traz aqui à tribuna hoje. Eu estive ontem na zona Norte, no bairro 

Chácaras de Canindu. É, estive lá no Chácaras de Canindu com a associação dos 

moradores lá, com o Gilson, que é o presidente da associação, né? Os senhores 

conhecem o Gilson, já muito ativo na luta pela regularização dos bairros, mas também, 

além dele, outros moradores ali da região que trazem uma preocupação já antiga, já 

recorrente em São José dos Campos, que é a regularização de alguns bairros em nossa 

cidade, que ainda permanecem irregulares por diversos motivos, por diversas... 

empecilhos, muitas vezes do aspecto jurídico, né? Você tem o aspecto ambiental que 

muitas vezes trava a regularização desses bairros, você tem a questão dos títulos de 

posse, enfim, uma série de circunstâncias. Mas essas pessoas são, assim como nós, 

joseenses, preocupadas com o seu bairro, com a cidade, e nós aqui representamos todos 

eles. Independente do bairro que a gente mora, nós representamos esse problema da 

cidade, afinal São José dos Campos é uma cidade rica, é uma cidade que pode e deve 

ajudar essas pessoas que ainda permanecem nessa situação em bairros considerados 

irregulares, né? E para isso a gente tem que priorizar, tem que colocar isso na agenda 

não só do Poder Executivo, mas também na agenda do Poder Legislativo. Afinal não dá 

para uma cidade... mais uma vez, uma cidade rica, uma cidade que fala sempre em 

inovação, fala sempre da cidade inteligente que o nosso prefeito gosta de falar muito, a 

gente não pode aceitar que ainda tenhamos joseense em situação de ausência de 

saneamento básico por conta da irregularidade desses bairros e esse saneamento não 

chega, não faz a ligação de água ou mesmo a ligação de luz, que é o mínimo que a gente 

espera para dar dignidade a essas pessoas. O slide está pronto, gente? Ah, é? Tá bom. 

Bom, o problema deve ser relacionado por ser a primeira vez aí do nosso gabinete nós 

estamos fazendo. Tá bom. Opa! Já está na tela também para o joseense? Bacana! Está 

aí!” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350035003A00540052004100, 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)                                       4 

CMSJC-001 – 61ª Sessão Ordinária – 21.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.9.2021 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Encontro com a associação. Ontem, dia 20, nos 

encontramos com a associação dos moradores das Chácaras Havaí e Águas de Canindu 

I e II (zona Norte de São José dos Campos). E justamente para tratar sobre regularização 

fundiária, para entender essa dificuldade que São José dos Campos ainda encara com a 

regularização de alguns bairros, né? Numa conta rápida, a gente tem pouco mais de 80 

bairros em São José dos Campos ainda irregulares e que precisam de uma atenção do 

Poder Público, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Consegue passar? Aí algumas 

fotos. Pode seguir passando. Ali é os moradores da região. Não só moradores do Águas 

de Canindu estiveram na reunião conosco, mas também o Douglas e o doutor... agora eu 

esqueci o nome, mas eu já vou mencioná-lo, mas que são parte da associação não só do 

Águas de Canindu, mas da associação geral, que eles estão se organizando de todos os 

bairros que ainda carecem de regularização em São José dos Campos, eles estão se 

organizando através de uma associação. Então o Douglas, que é da zona Leste também 

de um bairro que carece de regularização, e o doutor Diogo Rafael Alves, muito simpático, 

que também acompanhou a nossa reunião, e que são representantes dessa associação 

de todos os bairros que carece de regularização. Pode passar, por gentileza! Aí algumas 

fotos para vocês acompanharem como foi a visitação, né? A foto anterior ali vocês viram o 

meu chefe de gabinete, doutor Lohan Fuly, que me ajudou muito no aspecto jurídico para 

a gente compreender as dificuldades jurídicas das regularizações aqui nos bairros em 

São José dos Campos. E em seguida uma foto aí oficial, todos nós ali. A Dona Delfina, 

que mora há 30 anos – está ali ao meu lado –, mora há mais de 30 anos ali no bairro do 

Águas de Canindu e esses 30 anos lutando para que chegue infraestrutura pública em 

seu bairro, para que tenha a regularização. A maioria dessas pessoas – Pode passar! – 

elas estão em áreas que já estão consolidadas, que não apresentam mais riscos. É 

verdade que algumas áreas nesses bairros, inclusive em Águas de Canindu, algumas 

dessas pessoas elas ainda moram em áreas de risco e precisam ser retiradas. Mas boa 

parte delas estão em ruas e em lugares que já têm um mínimo ali de infraestrutura e que 

podem viver. Inclusive a casa que eu fui recebido é a única avenida do bairro que tem um 

CEP, que é uma das grandes questões e preocupações que esses moradores levantam 

para nós porque imagina só você chegar para fazer um crediário nas Casas Bahia ou na 

Loja Cem e não ter um CEP para entregar, para poder receber e dar dignidade de vida 

para essas pessoas. Ali depois... como é clássico ali, depois eu fui recebido pela Dona 

Carmem com esse bolo... parece fubá, mas era um bolo de milho. Eu até comentei que 
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milho fica bom em tudo, né? Bolo de milho. E quando eu vou para São Paulo, eu adoro 

parar naquelas barraquinhas que tem na Dutra e comer curau, pamonha... Milho não tem 

erro: o que você faz... você faz um bolo... Eu gosto até – tem gente que não gosta muito – 

de sorvete de milho. E daí a gente teve a oportunidade ali de tomar um café, logo em 

seguida, com os moradores ali, oferecido pela Dona Carmem. Pode passar! Aí é uma 

situação que preocupa a gente ali. É, nos preocupa ali no Águas de Canindu, que é uma 

rotatória que existe ali em frente à avenida principal do bairro, mas é apenas uma faixa 

desenhada. Os senhores podem notar até que parte da rotatória nem é redonda, né? É 

uma linha reta ali. E não tem iluminação, não tem nada. Os carros, como os senhores 

podem ver através dessa foto, passam retos pela rotatória. Então, de fato carece dessa 

infraestrutura até para dar segurança. Os moradores relatam que mais de uma vez houve 

acidentes ali nessa pretensa rotatória. A gente nem pode chamar de rotatória, é uma faixa 

desenhada no chão e ainda desenhada erradamente. E a gente compreende que são 

bairros que ainda carecem de regularização, mas a cidade tem que ter a responsabilidade 

de saber que nós precisamos avançar a esse respeito e dar um mínimo de infraestrutura 

e dignidade até para evitar acidentes que depois a responsabilidade também recai sobre 

o município, né? A gente ter a responsabilidade com a rede pública de saúde então a 

gente precisa evitar que essas coisas acontecem com uma melhor sinalização, 

eventualmente colocar uma tartaruga ali. Nós vamos... a gente sabe que a chance disso 

ser deferido pela administração por se relacionar com bairros ainda que carecem de 

regularização é razoável, mas a gente precisa pedir, precisa tentar buscar soluções a 

respeito. Pode passar! Mais algumas fotos da nossa visita, e é isso, para ilustrar um 

pouco essa preocupação que senhores conhecem de alguns bairros, a maior parte deles 

na zona Norte, mas muitos também na zona Leste, que carecem de regularização. E o 

que que esses moradores, essas associações me procuraram e pedem para nós? Eles 

pedem atenção, eles pedem para serem mais ouvidos. Hoje eles têm uma queixa com a 

administração municipal, com a Prefeitura, eles sentem que as portas estão fechadas 

para eles para avançar no que diz respeito à regularização dos bairros, à regularização 

fundiária, e eles gostariam muito que nós vereadores pudéssemos dar a oportunidade 

para eles de discutir conosco saídas, soluções, que a gente não fique, enquanto São José 

dos Campos, enquanto uma cidade rica, na zona de conforto sabendo que tem pessoas 

nessa situação e a gente não se mova para fazer algo. Dois pedidos que eles fizeram... 

Está acabando o meu tempo, eu vou pedir para o presidente permitir que eu permaneça 

um pouco mais aqui para concluir. Dois pedidos que eles nos fizeram: primeiro é que a 
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gente busque um meio caminho, enquanto essas regularizações caminham tanto no 

aspecto da Prefeitura quanto no aspecto jurídico, no que diz respeito ao CEP, que dá 

dignidade a essas pessoas e que permite que essas pessoas tenham uma identidade 

aqui no município para receber suas correspondências, para receber suas encomendas, 

eventualmente suas compras etc. E outra preocupação é que essas áreas não são Reurb 

específico, são Reurb sociais. Então, precisa ser prioridade de um município rico como 

São José dos Campos dar dignidade a essas pessoas que estão em bairros sem 

regularização ainda. Um dos grandes... atribuições do gestor público é justamente essa: 

eleger prioridades. E a gente precisa lembrar que São José dos Campos não é só a área 

central. Nós temos uma cidade em expansão e que precisa também da atenção do Poder 

Público. Uma coisa que eu pensei com os senhores para ampliar esse debate, para que 

vocês e nós em geral possamos conhecer um pouco mais da preocupação desses bairros 

irregulares e tentar ajudá-los, sem prometer nada, mas tentar ajudá-los a encontrar 

soluções, seria eventualmente essa Casa Legislativa, mostrando essa boa intenção, esse 

intuito de ajudá-los, criar uma comissão ou uma frente parlamentar que possa abrir 

espaço, dar voz e vez a essas pessoas, a essas comunidades que estão procurando a 

regularização em nossa cidade. Muitas das vezes é esse o pedido deles: ter a 

oportunidade de conversar com o Poder Público, entender como está o processo deles e 

saber que conta com a nossa atenção e a nossa ajuda. Afinal, infelizmente, nos últimos 

anos, eles têm sentido... têm carecido dessa atenção do Poder Público e por isso têm nos 

procurados, enquanto Casa Legislativa, enquanto vereadores, para que a gente possa 

avançar, contar essas histórias e procurar soluções a partir também do Poder Legislativo. 

Então, peço aos senhores aí que observem essa questão, que nós possamos conversar 

aí nos próximos dias, nas próximas semanas, como a Câmara Municipal pode ajudar a 

abrir espaço a esses bairros irregulares que tanto carecem de serem escutados e que 

esperam também de nós enquanto vereadores que nós intermediemos algumas soluções 

com a Prefeitura já que hoje o diálogo com o Poder Executivo tem estado atravancado de 

acordo com os moradores e as associações, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a 

próxima!” 

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

vereador Lino Bispo, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo regimental 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350035003A00540052004100, 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)                                       7 

CMSJC-001 – 61ª Sessão Ordinária – 21.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.9.2021 

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

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

que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa tarde! Nós estamos nessa tribuna 

de hoje que é, podemos dizer assim, é o canal da nossa comunicação, da expressão da 

comunidade aqui na Câmara Municipal que é, sem dúvida, uma caixa de ressonância 

para a população de São José dos Campos. Eu trago, senhor presidente, nessa tarde 

alguns assuntos que acho importante a gente estar discutindo sobre eles. Eu estive hoje 

num programa de rádio, e estávamos lá eu e o Fábio Pasquini, que é o nosso chefe da 

Fiscalização, e o assunto lá era a fiscalização de forma geral, mas de uma maneira mais 

atenuante, a questão dos fluxos na nossa cidade, que infelizmente tiveram, vamos dizer 

assim, deu uma certa acalmada e agora a gente sente que as coisas estão novamente 

querendo voltar e isso é muito preocupante. E neste meio – quero aqui até chamar a 

atenção dos senhores vereadores – nós temos inúmeros comerciantes, vereador José 

Cláudio (donos de adegas, caras de barzinhos) que estão pagando um preço alto por 

essa situação de desrespeito que a gente vê por parte de alguns poucos na nossa cidade. 

Eu até sugeri, senhores vereadores, que o Fábio... o nosso presidente.... o nosso 

secretário da segurança, pudesse estar vindo aqui na Câmara – o Bruno! – para falar 

conosco como é que estão essas coisas na cidade, vereador Eleven, porque nós temos 

em diversas regiões da nossa cidade... lá na região Leste eu sei de alguns pontos, na 

região Sul também alguns, na Norte pouco menos, mas nós temos uma situação aí 

aflorando novamente. E por conta disso a fiscalização tem que apertar, mas infelizmente 

pessoas boa intencionadas, que querem colaborar, estão pagando o preço. Por sinal, o 

cara ali do Jardim Morumbi já numa certa... um certo tempo ali com o seu bar, com todas 

as recomendações de bombeiro, de Vigilância Sanitária, tudo certinho, e ele não pode ter 

um pagode na parte da tarde. Mas a gente vê todo uma situação de desrespeito à 

população acontecendo em outras situações. Então, eu disse: ‘Fábio, é importante que a 

gente tenha por parte de vocês uma geral do que está acontecendo na cidade para que a 

gente possa propor algo que venha penalizar de uma forma rigorosa quem não quer 

respeitar a lei e a gente possa estar tentando, vereador Eleven, encontrar um meio termo 

para que essas pessoas do bem, que fazem o trabalho de fato de comerciante na nossa 

cidade, gerando emprego, não venham a pagar o preço por aqueles que querem fazer da 

nossa cidade uma baderna’. Isso com certeza nós não vamos permitir! Mas nós temos 

que olhar para aquele empresário, aquele gerador de emprego, de economia na nossa 

cidade, que hoje ele não pode colocar um pagode mesmo que durante o dia, num 

regramento... Ele falou: ‘Vereador, eu respeito o espaço aqui, eu não coloco uma mesa 
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em cima da outra. Agora eu não posso ter um pagodinho aqui final de tarde, mas a gente 

vê outras situações na cidade acontecendo. Como é que eu pago os meus impostos, 

como é que eu gero emprego, eu que sou uma pessoa do bem?’. Então, acho que nós 

precisamos realmente conversar um pouco nesse sentido. Então, conversando com, 

vereador Fabião, com o Fábio Pasquini, ele achou uma boa sugestão que eles viessem 

aqui na próxima quinta-feira para falar um pouquinho para nós de como está a cidade, 

como é que está sendo fiscalizado, quais os problemas que nós estamos tendo, como é 

que a Defesa do Cidadão, através da Guarda Civil, tem realmente enfrentado essas 

questões para que nós, a Câmara e a Prefeitura, possamos encontrar um meio termo 

para que a gente possa continuar coibindo aqueles que querem fazer baderna na cidade 

e ser arrojado com eles, mas também olhar de uma maneira um pouco mais, vamos dizer 

assim, próxima daqueles cidadãos do bem que querem continuar gerando emprego, 

gerando economia na nossa cidade. Portanto, eu fiz esse convite, não é? Não é nada 

oficial, não é um requerimento, mas é um convite verbal e eu estou aqui colocando para 

os senhores para a gente conversar um pouco sobre isso aqui na Câmara e a gente tirar 

daqui uma proposta que venha ajudar a nossa população. Uma outra questão, senhores, 

que eu não vou cansar de colocar aqui, é com relação à questão que nós estamos 

enfrentando da falta de respeito que a Sabesp está tendo em algumas regiões, alguns 

bairros na nossa cidade. Eu estou fazendo todo um levantamento das perdas que nós 

estamos tendo por parte da Sabesp em cada ramal na cidade. Os senhores vão se 

espantar do valor em número e litragem e do valor financeiro. É preocupante, não é? 

Através de um requerimento protocolado nesta Casa no dia... ou seja... é... datado do dia 

10 de agosto. Portanto, nós estamos há um pouco mais de um mês chamando o gerente 

da Sabesp para vir, agora presencialmente, a esta Casa para que a gente possa ouvir da 

Sabesp as... podemos dizer assim, as justificativas que eles têm por não ter conseguido 

êxito em abaixar o prejuízo, a perda por ramais na nossa cidade. É muito preocupante! 

Nós não tivemos ainda... nós não tivemos ainda uma resposta por parte da Sabesp. Eu 

quero aqui, inclusive, cobrar do setor nosso competente da Casa, que possa estar 

fazendo esse contato com a Sabesp para que eles possam fornecer uma data para nós 

para que a gente possa conversar um pouco, dialogar um pouco, porque a comunidade 

começou novamente a gritar. Esse final de semana, o final de semana anterior, Jardim 

Morumbi, Residencial União, Parque Industrial, Jardim Satélite, de diversos locais da 

cidade eu recebi reclamações de que está faltando água, está faltando pressão na água, 

está faltando esse atendimento. Portanto, eu quero aqui pedir ao nosso setor da Câmara 
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que possa entrar em contato com a Sabesp para que essa reunião possa ser marcada o 

quanto antes. Bom, mudando um pouco de assunto agora, os senhores sabem que hoje é 

o dia... comemorado o Dia da Árvore. E a árvore é um dos... vamos dizer assim, dos 

produtos que nós temos de geração de qualidade de vida no nosso planeta. E a nossa 

cidade por sinal é uma das seis cidades no mundo mais arborizadas e, se não me falha a 

memória, a terceira no Estado de São Paulo mais arborizada. Então nós temos aí uma 

cidade que, graças a Deus, é notícia positiva tanto no nosso Brasil como no exterior. E 

hoje então quero assim fazer uma pequena homenagem ao Dia da Árvore apresentando 

aos senhores aqui uma coisa importante, que não se vocês sabem, que nós temos aqui 

na nossa cidade: uma das maiores árvores do mundo está aqui no Brasil, está aqui em 

São José dos Campos.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Está aí então a nossa pequena homenagem ao Dia da Árvore. 

Na escola eu me lembro que a gente comemorava plantando árvores ao entorno da 

escola. Eu acredito que essa concepção de preservação, de a gente arborizar mesmo, 

está imbuída em nós, povo joseense, e eu espero que a gente cresça cada vez mais 

nesta preservação. E aqui a gente fala de um aspecto importante que é a árvore na 

questão do meio ambiente. Nós temos que trabalhar a preservação da água, a qualidade 

do ar na nossa cidade, enfim. À senhora árvore os nossos cumprimentos, os nossos 

parabéns! Quem de nós nunca chegou numa sombra boa de árvore e tirou um descanso, 

às vezes até um cochilo, não é? É realmente algo magnífico e faz parte da nossa 

qualidade de vida, faz parte da nossa sobrevivência! Então, gostaria de chamar aos 

senhores e a gente dar uma salva de palmas às árvores do nosso município. E parabéns 

São José dos Campos por ser esta cidade que realmente destaca no nosso Brasil por 

realmente ser uma das cidades mais arborizadas! É isso aí! Que a gente continue 

defendendo o meio ambiente, fazendo realmente toda essa força-tarefa, esse dever de 

casa, para que a gente possa continuar tendo a melhor qualidade de vida. Obrigado, 

senhores!” 

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

vereador Dr. José Cláudio, 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:- “Obrigado, senhor presidente! A primeira 

imagem. Próxima!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:-“Boa tarde a todos telespectadores da TV Câmara, 

colegas vereadores! Bom, vamos falar mais um pouquinho aí da nossa pandemia, né, que 

esse assunto não pode parar, ele é muito sério. É muito importante a gente saber do que 

está acontecendo fora do Brasil, principalmente países como a Alemanha, que já estão 

enfrentando a quarta onda. ‘Pandemia entre não vacinados': como EUA podem estar 

perdendo o controle sobre o coronavírus. As infecções triplicam em algumas regiões do 

pais que imunizou completamente pouco menos de metade da população.’ ‘Temos uma 

pandemia entre os não vacinados’, diz o presidente Biden. Na Alemanha... é muito 

importante falar para vocês que lá já estão perdendo o controle de novo, os hospitais 

estão cheios, por quê? Por causa dos não vacinados. Próximo! Isso é um trabalho muito 

importante que ele mostra e fica bem fácil de ver nesse gráfico porque o que está em 

verde é os não vacinados e o que está em amarelo é o que está dos vacinados. Então dá 

para ver que a hospitalização por covid está muito forte, bastante paciente não vacinados. 

Então essa é uma fonte importante que mostra que o predomínio das internações hoje é 

nos pacientes não vacinados. Próximo! Brasil... Esse é um trabalho feito pela minha 

equipe de gabinete (pelo Marcos, pela Janaína, pela Júlia) e que mostra que 96% são de 

pessoas que não tomaram vacina, que se encontram internados, e apenas 3.68% 

tomaram a vacina. E aqui vale destacar que a nossa secretária de Saúde, doutora 

Margarete, ela tem um trabalho muito bacana, muito bem feito, de todo o mapeamento da 

pandemia em São José dos Campos em que o total de pessoas vacinadas, por exemplo, 

por coronavac apenas 150 tiveram complicações. Em cerca de 300 mil pessoas 

vacinadas, 150 é um número bem pequeno, mostrando que a vacina funciona. O próximo! 

Está nítido que as mortes por covid no Brasil envolve majoritariamente pessoas não 

vacinadas. Próximo! A cidade de Nova York ela obriga, nos restaurantes, nas academias 

de ginásticas e outros negócios, os funcionários... a mostrarem o cartão de vacinação. 

Ontem, eu recebi um trabalho do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que agora 

para entrar no prédio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo os advogados, os 

funcionários, os trabalhadores de lanchonetes terão que apresentar o cartão de 

vacinação, e inclusive aqueles que forem enfrentar uma audiência também terão que 

apresentar com o risco de não poder entrar no prédio do Tribunal de Justiça. Na China 

também é usado bastante aí esse passaporte da vacina, que controla o egresso de 
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pessoas com o cartão de vacinação. Próximo! Na França, desde o dia 9 de agosto as 

pessoas que quiserem entrar em restaurantes, aviões, museus e cinemas também devem 

apresentar. Na Itália e Israel... todo o Primeiro Mundo tem usado esse controle dos 

vacinados. Próximo! São Paulo: O passaporte da vacina se torna obrigatório em eventos 

de São Paulo. E, Rio de Janeiro, o passaporte da vacinação começa a valer nesta quarta-

feira. Em São José dos Campos, nós teremos um show no sábado, acho da Marília 

Mendonça, e que vai ser exigido a apresentação do cartão de vacinação. Próximo! 

Tribunal de Justiça, como eu falei, para entrar no prédio você tem que apresentar senão 

você não entra. E, na contramão do mundo, nessa semana, o nosso presidente na ONU 

ele defendeu o tratamento precoce e diz ser contra o passaporte da vacina. E ainda fala 

em tratamento precoce. Ainda tem gente que acredita nisso. Próximo! Se uma parte da 

população simplesmente decide não se vacinar por convicções pessoais, fica impossível 

atingir a imunidade de rebanho. E é muito difícil controlar essa pandemia. E eu dou uma 

notícia para vocês: ontem, foi descoberto no Rio a primeira pessoa com a variante Mu, 

que é pior que a Delta. Próximo! O direito de ir e vir de quem não se vacinou é o mesmo 

direito de quem se vacinou, que, por sinal, representa a maioria esmagadora da 

população brasileira. Na nossa cidade, o número de pessoas que atingiram a primeira 

dose é muito grande, mostrando que São José dos Campos aprovou a vacina e aprova 

esse controle de pessoas vacinadas em ambientes públicos. Próximo! E isso daí. O nosso 

gabinete está à disposição de todos, continuamos o nosso trabalho. Tem os telefones e o 

nosso site pelapoliticadobem.com. Muito obrigado a todos e uma boa semana e fiquem 

com Deus!” 

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

Amélia Naomi, com o tempo de... Vai falar tudo? Não! Ela vai falar no lugar da Juliana. 

Não... não... .” 

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

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

Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos e a todas! Quero dar 

continuidade na minha fala do projeto que está em tramitação aqui nesta Casa, que é o 

projeto do IPTU, que na semana passada nós conseguimos judicialmente na justiça que a 

Prefeitura enviasse todos os estudos que justifiquem esse aumento acima da inflação. Por 

favor!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “‘Aumento do IPTU acima da inflação, não!’ Pode passar! 

Além do aumento do IPTU, uma taxa chamada laudêmio impõe aos moradores de 34 

bairros da Zona Sul de São José dos Campos a cobrança de valores extras à Prefeitura, 

na hora de registrar seus imóveis, o que encarece as transações imobiliárias. Pode 

passar! Esse assunto já foi pauta da TV Vanguarda. Por favor!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Olha, a proposta da Prefeitura... nós fizemos duas 

emendas a essa questão. Porque a questão do laudêmio ela não aparece, mas como o 

valor venal dessa região está bastante significativo, por exemplo, no Morumbi, 500 a 400 

o metro quadrado, nós esperamos que os vereadores subscreva a nossa emenda 

senão... através das comissões faça uma emenda que mude o percentual do laudêmio. 

Eu e o vereador... o vereador Wagner Balieiro, quando vereador, fez um projeto 

cancelando e anulando o laudêmio. Teve parecer contrário. Eu me subscrevi a esse 

projeto. Mas fato é que eu... nós precisamos discutir essa questão. Então a proposta do 

prefeito, que aumenta o valor venal, torna a compra e a venda de imóveis mais caro com 

o ITBI e com o laudêmio. Pode passar, por favor! Eu, Amélia Naomi, e Juliana Fraga 

apresentamos... aliás, e aqui a... os vereadores apresentaram 15 emendas para reduzir o 

impacto desses impostos à população. Uma emenda que nós fizemos é o congelamento 

do reajuste do IPTU até 2023, em razão da crise, tá; a ampliação da isenção do IPTU 

para imóveis até 100 mil reais; a retirada da correção do INPC para 2023, que pode 

elevar os valores em cerca de 10%; o fim do carnê do IPTU para os moradores isentos do 

pagamento; e o a redução do percentual do laudêmio, que atinge vários bairros da região 

Sul. Também queria aqui ler para vocês que vários... nós fizemos uma... falamos com os 

trabalhadores para ver o reajuste da categoria. Então, veja aqui! O sindicato dos 

vestuários... falei com o Portela. A situação da campanha salarial das trabalhadoras foi de 

5% em junho de aumento e 4% em novembro, tá? Isso das costureiras. O sindicato dos 

petroleiros... também ficaram dois anos sem aumento e agora na negociação tiveram 

10.42. O Sindicato dos Metalúrgicos... teve uma assembleia agora no sábado. Eles estão 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350035003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                   (ANAIS)                                       14 

CMSJC-001 – 61ª Sessão Ordinária – 21.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.9.2021 

fechando acordo por grupos, mas a grande maioria também está fechando a negociação 

em 10.42, né? A construção civil, que a negociação foi em maio, o reajuste foi de 4% em 

maio, 3,59 em junho. O sindicato dos condutores e os motoristas aí das empresas de 

ônibus fecharam agora o acordo: o reajuste é de 3,59% em setembro e 4% de atualização 

em janeiro. Tudo dividido em duas vezes. O Seaac da Urbam... os trabalhadores da 

Urbam tiveram o reajuste só de 8.9. O sindicado de Ciência e Tecnologia... estão dois 

anos sem aumento. O sindicato dos servidores municipais também dois anos sem 

aumento, com o gatilho/reposição congelado desde 2019. Então, portanto, esse IPTU é 

muito cruel. Queria aqui também reforçar que a cidade de Jacareí já é o quinto ano... e é 

do PSDB... é o quinto ano que decide não aumentar o IPTU, né? O ex-prefeito Mário 

Covas, de São Paulo, congelou o IPTU. Então a planta genérica foi votada, porque esse 

discurso de que não pode votar... não, foi votado, mas com o congelamento. Então o 

IPTU também de São Paulo está congelado até 2021. Também lá em Nova Odessa os 

vereadores autorizaram o reajuste de 0%. Então quero aqui pedir aos vereadores que na 

quinta-feira, quando for votar o projeto, que considerem essas questões do ponto de vista 

social, do ponto de vista da classe trabalhadora, que não é fácil conseguir aumento. A 

categoria dos metalúrgicos, que eu conheço muito bem, estão num processo de 

mobilização de assembleia, né, de uma série de pressão. E, infelizmente, o aumento do 

IPTU de São José vai estar 17 e o aumento deles é 17. Eu apresentei um requerimento, 

que eu espero que ele seja aprovado, que é o que está aqui na capa deste jornal que eu 

fiz, que é: ‘O projeto da revisão da planta genérica beneficia grandes sonegadores de 

impostos’. Nós ganhamos na justiça o direito à informação. Porém, essa questão eu não 

sei se vai estar nos estudos para justificar o aumento. Mas... por isso hoje está na pauta 

um requerimento de minha autoria e da vereadora Juliana Fraga, que solicita à Prefeitura 

quais são os grupos e as áreas que serão atendidas, né? Porque é importante. Vai ter 

renúncia fiscal para quem é loteador, que vai lotear, e vai ter cobrança acima para 

população mais... para toda a cidade, né, não é só para os mais carentes. E nós vamos 

ter uma atualização daqueles que precisam comprar imóveis também com o valor do ITBI. 

Então, eu espero que a Câmara vote a favor do nosso requerimento, porque eu acho que 

é uma questão muito séria essa questão das grandes glebas de São José ter esta 

anuência, ser beneficiado, sendo que todos os outros vão ser penalizados. Então, eu 

espero que esse requerimento seja aprovado no dia de hoje. Obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Renato Santiago, nove 

minutos mais um minuto, dez. É a camisa, centroavante.” 
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, presidente! Obrigado pelo nove 

mais um! Gostei! Nove foi a camisa que eu sempre joguei, que eu sempre... até hoje 

gosto de jogar nas minhas peladinhas aí, né? Mais um é o gol. O gol do meio do campo 

que eu fiz quando o Robertinho, presidente, me trouxe de volta para o São José, a quem 

eu sou muito grato por ter me dado a oportunidade de voltar para cá em 2008 e encerrar a 

minha carreira em 2012, aqui no São José. Obrigado, presidente! Boa tarde a todos os 

colegas, a todos os amigos, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara! Já está 

no ar aí? Amélia... cadê a Amélia? Mudei lá, Amélia, a foto. Sem Photoshop agora, 

Amélia. Pessoal, queria falar sobre o programa Escola Ativa. Hoje o programa Escola 

Ativa voltou nas redes... perdão!... nas escolas municipais da Prefeitura. Programa que 

atende as 47 escolas da rede de ensino municipal, mais 6 mil alunos participando 

diariamente de atividades no contraturno. Um projeto que iniciamos em 2017, a pedido do 

prefeito Felício Ramuth, na oportunidade que tive à frente do Departamento de Esporte 

Educacional, na Secretaria de Educação. Um projeto que faz... que trabalha o esporte 

como ferramenta de educação, como implementação de valores, como prevenção ao uso 

de drogas aos nossos adolescentes, aos bons hábitos de saúde, bons hábitos 

alimentares. Alunos de 6 a 15 anos, ou seja, do primeiro ano do ensino fundamental ao 

nono ano. E também com a volta dos jogos escolares, que realizamos no ano de 2018. 

Foi um projeto muito importante, porque abriu uma grande possibilidade para a 

valorização dos professores de educação física, dos profissionais que já atuavam nas 

escolas, mas que ainda tinham uma carga horária disponível, e eles puderam 

implementar, ou seja, aumentar a sua carga horária, aumentar o seu salário no final do 

mês, assumindo aulas do projeto Escola Ativa, que é um projeto de treinamento esportivo 

dentro das escolas. Nossas escolas, que têm uma estrutura fenomenal, esportivamente 

falando. Todas as escolas possuem quadra poliesportiva, materiais esportivos que se 

comparam a qualquer escola da rede privada da nossa cidade. Então, nós temos todas as 

ferramentas para um grande projeto esportivo dentro das escolas. E aí a foto que eu tirei 

com as crianças em 2018 lá na Emef Elizabete de Paula. Uma grande surpresa que 

fizeram para mim um pouco antes da minha saída do departamento. Foi com muita honra 

que eu recebi essa homenagem dos alunos, porque a gente ver o sorriso, ver a alegria 

desses meninos, não tem nada que se iguale. Sempre digo que não tem dinheiro que 

pague quando a gente faz o bem para as pessoas, principalmente para essas crianças e 

jovens que muitas das vezes não têm oportunidade de financiar uma escolinha privada ou 

uma equipe de treinamento paga em nossa cidade. Tivemos também uma grande 
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formatação do departamento de esporte educacional, né? A equipe hoje mudou bastante, 

mas tem ali o professor Thiago Dib, professor Marcos Ribeiro, o Aldo, professor Paulo de 

Tarso, Katsuji, a Ana, eu ali na beirada, dona Laura, que sempre nos ajudou lá na 

Secretaria de Educação. E hoje essa equipe bastante modificada, mas com a mesma 

qualidade, sob o comando do secretário de esportes, o Paulo Sávio. O Marcos Ribeiro 

continua, o Flávio chegou para nos ajudar, professor Marcos também chegou, o Celso, 

que continua lá, que faz a manutenção dos poliesportivos. Então, o departamento 

continua com uma grande equipe, uma equipe de qualidade, que faz um grande trabalho, 

agora capitaneada pelo secretário Jhonis, que tem dado todo o apoio, toda a retaguarda 

para que esses professores e esses profissionais continuem implementando esse grande 

projeto. Além da volta dos jogos escolares, voltamos com os jogos escolares 

paradesportivos, que foi uma das grandes realizações desse departamento. Você vê o 

sorriso no rosto daquelas crianças com as diversas... diversos tipos de deficiências 

(surdos, autistas, cegos, deficientes físicos, alguns até com paralisia cerebral) 

participando dos jogos, o que não acontecia anteriormente. Então, foram criados os Jeps 

– Jogos Escolares Paradesportivos, que nós tivemos mais de 800 alunos participando na 

última edição. E o que eu gostaria de comentar para finalizar... fizemos um requerimento 

hoje da volta dos campeonatos amadores de futebol na cidade. Já voltamos com os 

tradicionais jogos amistosos nos nossos campos da cidade. E hoje eu fiz uma solicitação 

para que a gente pudesse voltar aí com os campeonatos amadores em nossa cidade. A 

gente já voltou com os jogos, então eu acho que a gente tem condições de voltar também 

com os campeonatos. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o campeonato, 

você tem uma entidade que faz a organização e aí fica muito mais fácil para nós 

fiscalizarmos e para nós adotarmos as medidas necessárias de proteção aí contra a 

pandemia. Então, enviei esse ofício hoje à Prefeitura para que a gente possa nas 

próximas semanas, agora no próximo mês... poder voltar com os campeonatos também. 

Campeonatos amadores que muitos árbitros têm esse campeonato como fonte de renda. 

Nós tivemos aí nessa pandemia essa classe que ficou muito prejudicada. E aí eu mando 

um grande abraço a todos os árbitros em nome do nosso amigo Rodrigo, que é o 

representante dos árbitros aqui na nossa cidade. Então, a gente buscando aí mais essa 

reabertura do nosso futebol na cidade, agora com os campeonatos, para que a gente 

possa a cada dia, com toda a segurança, voltar à nossa normalidade. Obrigado a todos! 

Obrigado, presidente! Um grande abraço a todos aqueles que nos assistem!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador, 
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vereadora Dulce Rita. Não? Então, próximo, vereador Petiti, como o tempo de cinco 

minutos. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, gostaria aqui de registrar e pedir que 

os vereadores possam receber na Sala Pedro Bala... nós estamos aqui com o 

coordenador do JEIA - Juizado Especial da Infância e Adolescência, doutor Adhemar 

Prisco da Cunha, juiz do trabalho. E ele tem aí defendido muito o projeto do combate ao 

trabalho infantil, principalmente porque é uma agenda importante da ONU, principalmente, 

para 2030. Então, eu queria aqui também registrar que está acompanhando ele o 

assessor da presidência do Tribunal Regional do Trabalho 15, o doutor Koga. Então, 

gostaria então depois dos encaminhamentos que a gente pudesse conversar. Fiz o 

projeto encaminhado aqui... como teve alguns pareceres... para ver como que a gente 

pode reafirmar esse projeto aqui nesta Casa... aqui em São José dos Campos. Obrigada!” 

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

Desculpa, desculpa! Com a palavra – desculpa, Marcão! – vereador Marcão da 

Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Obrigado, senhor presidente! Senhor presidente, 

quero fazer só uma homenagem e pedir aqui um minuto de silêncio ao nosso amigo 

Euclydes Castanhare. Ele nasceu dia 7 de março de 1945. Faleceu agora dia 15 de 

setembro de 2021. Casado por 55 anos com a Benedita Miranda. Hoje está sendo 

realizada a Missa de Sétimo Dia lá na Paróquia Coração de Jesus, vai ser realizada agora 

às 19:30. Se a sessão terminar antes, acho que... deixar também o convite a todos os 

vereadores. Ele faria 56 anos de casamento no dia 25 agora de setembro. Tiveram três 

filhos – a Ana, já falecida em 2013, o Sérgio e o André – e dois netos (Rodrigo e Rafael). 

A família faz um relato falando do quanto que ele era um homem bom tanto para família. 

‘Um marido eternamente apaixonado pela esposa, fazia de tudo por ela. Um exemplo de 

pai, maravilhoso. Um homem honesto, forte, inteligente, trabalhador, prestativo e 

religioso’. Membro da Paróquia Coração de Jesus, já trabalhou na Pastoral do Dízimo, foi 

coordenador da CEBs e Liturgia. Ele rezava o terço todos os dias com a esposa, um 

católico fervoroso e sempre gostou de ajudar o próximo. Gostava muito de futebol, era 

santista e praticou esse esporte por muitas décadas, jogando com os amigos. Parou de 

jogar apenas quando teve que fazer uma cirurgia no tornozelo. Também gostava muito de 

música sertaneja, moda de viola, tocava violão e gostava de desenhar e cuidar da 

tartaruga da família, que era um bichinho de estimação. Pedreiro aposentado, mas nunca 

deixou de trabalhar. As virtudes e as lembranças são muitas e vai deixar saudades em 
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todos que o conhecia. E o seu filho André, um amigo nosso, fez uma visita ao senhor 

Euclydes lá no hospital próximo da semana do falecimento, e seu Euclydes falou muito 

sobre o meu pai, que sempre conviviam, sempre estavam juntos na região do Bosque dos 

Eucaliptos. Falou muito da gente também. Então era um amigo aí que a gente tinha e que 

fez muito aí pela nossa paróquia lá, Coração de Jesus, os amigos. E quero deixar aqui 

essa homenagem, pedir um minuto de silêncio. Que Deus possa confortar o coração dos 

amigos, dos familiares! E nossos sentimentos. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixa eu só registrar 

também aqui, Petiti, a presença aqui na Câmara do doutor Adhemar Prisco da Cunha 

Neto, juiz Tribunal Regional do Trabalho. Seja muito bem-vindo aqui na nossa Casa, 

doutor juiz! E também do doutor Roberto Koga, assessor da presidência. Logo faremos, 

então, a nossa reunião. Com a palavra, então, o vereador Fernando Petiti.” 

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 tarde! Boa tarde, presidente 

Robertinho! Boa tarde aos vereadores, também a todos os presentes aqui na Câmara 

Municipal, aos funcionários e a todos os telespectadores da TV! O que me trouxe à 

tribuna hoje foi lembrar que essa semana é comemorada anualmente entre os dias 18 e 

25 de setembro a Semana Nacional do Trânsito. Esta Semana está prevista no Código 

de Trânsito Brasileiro em seu artigo 326. O objetivo é conscientizar todos os envolvidos 

no dia a dia do trânsito, entre eles motoristas, pedestres, passageiros, ciclistas e 

principalmente motociclistas. A semana desse ano tem como tema: No trânsito, sua 

responsabilidade salva vidas. E também um dos pontos da campanha, que politicamente 

a gente sempre alertou, solicitamos campanha à administração pública do prefeito 

Eduardo Cury, do prefeito Felício Ramuth, é a campanha que é o gesto do programa Sinal 

de Gentileza, que é aquele sinal quando o pedestre estende a mão na faixa de pedestre 

mostrando a intenção de atravessar a rua. Isso aí é sensacional! Você educar seus filhos, 

educar toda a sociedade para que possa respeitar os pedestres. Infelizmente ainda São 

José não é um exemplo, né? Os motoristas de São José ainda não seguem essa norma. 

Outro dia, para atravessar a avenida Nove de Julho com os meus dois filhos, perdi a 

conta ali, acho que foram uns 30 carros, Dr. José Cláudio, que passaram até que um 

carro parou, né? Agradeci. Meus filhos também... educadamente, também dão um joinha, 

agradecendo. E a gente pôde atravessar com segurança. Também falando dos meus 

filhos, né? O meu filho mais velho de ontem para hoje ele teve que levar uns carrinhos de 

ferro para a escola e justamente era por causa da semana do trânsito, onde foi criado 

uma cidade, com semáforos, travessia de pedestres, para que possa aprender desde 

cedo. E desde cedo... é bacana quando você está dirigindo o carro, vê o sinal amarelo, 

eles te avisam, né? Você para para mostrar a educação que tem que ter o motorista 

perante o pedestre. É bacana que essa nova geração ela já vem aprendendo da escola. 

Nós, pais, responsáveis, também ensinamos. E é bacana a gente ver uma geração que 

vai se transformar perante o tempo. E, para encerrar, hoje a gente quase finalizando 

setembro e não podemos esquecer que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao 

suicídio, né? Aqui eu comento muito, Dr. José Cláudio, Dr. Elton também faz um trabalho 

belíssimo nesse assunto, os demais vereadores todos acompanham. E hoje, descendo do 

elevador, estava com a roupa... carregando, e o vizinho me apontou e mostrou: ‘Qual era 

o significado desse laço amarelo?’ Eu expliquei rapidamente para ele. E ele, antes do 

elevador chegar no subsolo, ele comentou: ‘Esse ano eu tive um grande amigo que se 

matou, se suicidou. Um grande cientista alemão que fez descobertas grandiosas no meio 
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que ele trabalhava’. Ele mudou de país. Morava no Brasil, foi para a Costa Rica e ali, com 

a solidão, com a depressão através da pandemia – que a gente já comentou muito aqui, 

que a quarta onda da pandemia vai ser o aspecto psicológico das pessoas – ele acabou 

cometendo suicídio. E aí, numa conversa rápida, a gente vê que realmente no nosso 

papel a gente tem que divulgar, criar políticas públicas para que o nosso município se 

estruture cada vez mais para que possa receber as pessoas que tentaram suicídio, 

pessoas que estão pensando no suicídio, e a nossa responsabilidade é divulgar cada vez 

mais. Lembrando que divulgar ações para o combate ao suicídio, a prevenção do suicídio, 

e não os números alarmantes que a gente sabe que acontece na sociedade, não só em 

São José dos Campos como no Brasil e no mundo. Obrigado, presidente! Boa tarde!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão 

para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

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

sessão. Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero só fazer um destaque aqui. Nós 

recebemos na noite de hoje o juiz do trabalho, doutor Adhemar. Acho interessante a gente 

conversar sobre isso porque é fruto de um projeto da vereadora Amélia com relação ao 

combate ao trabalho infantil. Mas eu fiz um questionamento, que é o que a gente escuta 

lá fora, né? Inclusive a minha esposa... esses dias a gente conversando sobre isso a 

gente comentava: ‘Puxa vida, como é que se explica? Não pode uma criança trabalhar, 

mas você vê nas novelas por aí – tanto Globo como SBT – a criançada ali participando’. É 

ou não é um trabalho aquilo lá? É considerado um trabalho. É artístico, mas é trabalho. Ali 

pode porque é um grande faturamento você colocar uma criança, né? Você exibir uma 

criança dá muito dinheiro. Então que lei é essa? Lei para alguns setores da nossa 

sociedade pode colocar uma criança para trabalhar e de repente o dono de uma padaria, 

que tem uma criança de 12, 13 anos, 10 anos, não pode ajudar o pai na padaria. Eu dou 

como exemplo a mim, eu comecei a trabalhar com sete anos de idade e não era... era na 

roça, fazia o que podia e meu pai respeitava a minha condição, lembro muito bem, 

respeitava a minha condição, a minha força, está certo? E eu tenho certeza que muitas 

pessoas que agora nos ouvem também ajudou os pais. E hoje a gente vê poderosos 

podendo aí ter crianças trabalhando e de repente um pai que precisa da ajuda do filho ou 

da filha, de oi... de 10 anos, não pode porque a lei não permite que ele possa ensinar o 
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filho a trabalhar. Exemplo: as minhas filhas. As duas aprenderam a cozinhar, a limpar 

casa, ou seja, a mãe desde pequeno ensinou. Eu acho que isso é uma questão que nós 

precisamos sim... Não podemos explorar, tem que ter o tempo do estudo, tem que ter 

tempo de brincar, mas temos que pensar um pouco, não é? Temos que pensar um pouco 

na questão assim... social e também de aprendizado vindo de casa, não é? Então, senhor 

presidente, eu queria manifestar aqui a minha gratidão por essa vinda do juiz do trabalho 

aqui porque eu pude fazer esse questionamento e aí ele disse que o STF acabou 

concedendo uma liminar, abrindo... fazendo o ajeitamento para que os grandes poderosos 

da nossa sociedade pudessem ter as crianças trabalhando. É realmente lamentável esse 

tipo de lei para uns e para outros não é lei. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tem razão, vereador. 

Dando sequência, então, agora à fala, vereador... Com a palavra o vereador Juvenil 

Silvério.” 

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

pedidos: votação em bloco dos processos; e, ainda, inclusão de diversos documentos: 

Indicação 5914 até 5916, Moção 292 e 293, Requerimentos 1222 até 1224. E, ainda, 

destaque, presidente, nos Requerimentos 1210, 1220 e 1221.”  

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 , o Plenário, consultado, aprovou 

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

do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações de nos 5914/2021 constante 

do Processo no 10633/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que solicita à 

Prefeitura Municipal estudos técnicos de revisão do tempo de semáforo localizado na 

Estrada Velha Rio/SP (SP-066), próximo à Escola Estadual Deputado Benedito 

Matarazzo, bairro Jardim Paraíso; 5915/2021 constante do Processo no 10636/2021, de 

autoria do vereador Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal providenciar a 

pintura geral do Centro Comunitário João Cordeiro dos Santos, localizado na avenida 

Eliane Maria Barbieri Soares, no 180, bairro Cidade Morumbi; e 5916/2021 constante do 
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Processo no 10637/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura 

Municipal providenciar a instalação de telas dentro do Poliesportivo do Centro 

Comunitário João Cordeiro dos Santos, localizado na avenida Eliane Maria Barbieri 

Soares, no 180, bairro Cidade Morumbi; das Moções de nos 292/2021 constante do 

Processo no 10640/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que encaminha Moção 

de Congratulações à atleta Sofia Kano, de São José dos Campos, que representou o 

Brasil com a equipe de tênis de mesa no Campeonato Pan-Americano de Jovens, em 

Santo Domingo, na República Dominicana; e 293/2021 constante do Processo no 

10644/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita e do vereador Walter Hayashi, que 

encaminha a Moção de Repúdio contra o Portal Zap Imóveis, por propor que seus clientes 

dispensem imobiliárias e corretores de imóveis; e dos Requerimentos de nos 1222/2021 

constante do Processo no 10587/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

o adiamento da realização da sessão solene no dia 27 de setembro de 2021, para o dia 

26 de novembro de 2021, a partir das 18 horas, com o uso do Plenário desta Casa, para 

entrega da Medalha Mérito Legislativo ao Ministério Público do Trabalho – Procuradoria 

Regional da 15ª Região – Procuradoria do Trabalho no Município de São José dos 

Campos – PTM; 1223/2021 constante do Processo no 10635/2021, de autoria do vereador 

Dr. José Cláudio, que requer a confecção do Diploma que acompanha a Medalha 

Cassiano Ricardo, com alteração da data de entrega constante no Requerimento 

1159/2021, que será outorgada por este vereador, em mãos, à senhora Renata 

Mantovani; e 1224/2021 constante do Processo no 10638/2021, de autoria do vereador 

Dr. José Cláudio, que requer a confecção de Diploma referente a Título de Cidadão 

Joseense, com alteração da data de entrega constante no Requerimento 1160/2021, que 

será outorgado por este vereador, em mãos, ao Dr. Carlos Alberto Maganha; e, ainda, o 

pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 1210/2021 constante do 

Processo no 10348/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja 

oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e 

disponibilize o quadro de servidores públicos disponíveis nas UBSs Jardim Santa Inês, 

Jardim São José, Residencial Galo Branco, Buquirinha e Jardim Oriente e se estão 

conseguindo atender, plenamente, as demandas dos munícipes circunscritos nessas 

unidades; 1220/2021 constante do Processo no 10574/2021, de autoria do vereador 

Thomaz Henrique, que requer informações a respeito de quantos moradores de rua estão 

cadastrados na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e qual foi o aumento deste número 

no último ano; e 1221/2021 constante do Processo no Processo 10575/2021, de autoria da 
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vereadora Amélia Naomi e da vereadora Juliana Fraga, que solicita informações ao Poder 

Executivo sobre a quantidade de glebas sem cadastro imobiliário e o valor de renúncia 

individualizado por imóvel e global com as respectivas localizações no município que 

serão beneficiadas com a proposta apresentada no Projeto de Lei Complementar 

16/2021. 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Presidente, eu gostaria de 

fazer uma retificação aqui. Na semana passada, eu fiz um requerimento verbal, o 

Requerimento 1177, para instituir a Frente Parlamentar do Esporte e da Educação Física 

e naquele momento nós deixamos de citar um dos nossos vereadores, o nosso camisa 

10, né? Então, eu gostaria agora, presidente, de pedir a inclusão do nome do vereador Dr. 

José Cláudio na Frente Parlamentar do Esporte e da Educação Física, composta pelos 

vereadores Renato Santiago, vereador Milton Vieira Filho, vereador José Luís Nunes, 

vereador Marcão da Academia, vereador Roberto Chagas, vereador Rafael Pascucci, 

vereador Fabião Zagueiro, vereador Marcelo Garcia, vereador Júnior da Farmácia, 

vereadora Juliana Fraga e vereador Lino Bispo. Obrigado, presidente!” 

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

verbal do vereador Renato Santiago. 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.” 

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a indicação do 

vereador Dr. José Cláudio para compor a Frente Parlamentar do Esporte e da Educação 

Física. (Conf. Requerimento no 1177/2021 – Processo no 10034/2021, de autoria do 

vereador Renato Santiago) 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, solicito um minuto de silêncio em 

homenagem a algumas pessoas. A colônia japonesa está perdendo bastante gente. A 

dona Reiko Kimura Asaka faleceu ontem (97 anos). Ela tinha uma atuação muito grande 

no clube das mulheres, o Fujinkai, lá do Baseball Clube, e também no karaokê daquele 
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estimado clube. Também, senhor presidente, para a senhora Nobuko Hashimoto, falecida 

no dia 19, com 91 anos de idade. Dona Nobuko era uma amante da arte de fotografia. 

Deixa esse mundo também para ir para o reino do céu. E também para um grande amigo 

meu do tempo do futebol, da várzea, nós jogávamos bola, o senhor Noboru Kawakami, 

com 70 anos de idade. Nós éramos atletas, jogadores de futebol. Aliás, se nós 

jogássemos... São José não viu... não chegou a ver o nosso futebol, mas... Robertinho, 

faz tempo mesmo. Noboru um grande centroavante... Porque é raro um japonês jogar 

bem, né? E o Noboru tinha essa característica, um atleta até cogitado para jogar nos 

profissionais. Mas um abraço a todos os familiares, que Deus conforte o coração de todos 

eles, que eles estão num lugar muito melhor do que o nosso. Muito obrigado, senhor 

presidente!” 

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

palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, o requerimento destacado é o 

requerimento que, infelizmente, a Prefeitura, no projeto do IPTU, incluiu aqui um jabuti. 

Então o meu requerimento é o seguinte: ‘Solicita informações sobre a quantidade prevista 

de beneficiados e o valor da renúncia individualizado por imóvel e global envolvido em 

caso de aprovação do artigo 18, com a implantação do artigo 69-B da Lei Complementar 

no 319 de 2017 estabelecido na lei complementar 16. Ou seja, qual é a quantidade de 

glebas sem cadastro imobiliário e suas respectivas localizações no município que serão 

beneficiadas com a proposta apresentada do Projeto de Lei 16/2021? Neste sentido, na 

qualidade de vereadora – eu e a vereadora Juliana Fraga – amparada nos dispositivos 

regimentais, solicitamos informações supra elencadas sobre a quantidade prevista de 

beneficiados e o valor da renúncia. Eu gostaria aqui de reiterar que este requerimento tem 

ciência, inclusive, a Ana Cristina Chami, a promotora de justiça da 7ª Promotoria Pública. 

Também estou dando ciência ao doutor Jairo Salvador de Souza, defensor público, e 

também a diversos outros segmentos, a imprensa e tudo mais. É impossível votar um 

projeto que está na Casa dando aumento de IPTU até 17%, aumentar o valor venal como 

a gente já colocou aqui os diversos exemplos, e dar esse prêmio para os amigos de 

alguns. Então, precisa transparência. Eu não sei se no documento que eu solicitei, dos 

estudos, se está incluso isso. Na minha lista de transmissão que eu fiz para divulgar o 

projeto, várias... Foi observado isso, por isso que estou...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou concluindo. Foi feita essa observação, por isso 
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estou fazendo o pedido aqui formalmente, independente do documento da Prefeitura, 

porque essa questão é muito séria. Então, eu gostaria que esta Casa votasse favorável a 

esta informação, porque isto é muito importante para discutir o valor do IPTU, porque os 

vereadores se submetem, não tem informação, e depois votam 17% de aumento? Que 

isso, gente? Vamos trabalhar.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “A Câmara Municipal tem poder! E poder de informação é 

isso. Qual é a área beneficiada?” 

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

José Luís.” 

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

Acho que foi o vereador Lino Bispo que lembrou hoje do Dia da Árvore. Eu gostaria 

também de lembrar que apresentei um projeto, vereador Lino, sobre o Bosque da 

Memória, que é na verdade uma homenagem para as pessoas... para as famílias que 

perderam entes queridos em relação à pandemia, no sentido de se criar um local onde 

que se possa plantar árvores em homenagem a essas pessoas, também aos profissionais 

de saúde. Dizer também que o vereador Júnior e o vereador Milton Vieira Filho também 

assinaram em conjunto, e está aberto o projeto para os demais que queiram participar 

dessa homenagem. Senhor presidente, obrigado!” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, consta na pauta duas moções... aliás, 

três, que uma delas foi incluída há pouco, e essas duas eu gostaria de votar contrário. Eu 

gostaria de solicitar que a votação fosse realizada em separado porque eu acredito que 

outros vereados talvez também queiram votar contrária a essas moções. A primeira 

moção é a 289/2021, que protesta contra a Emenda nº 18, de autoria do deputado federal 

Kim Kataguiri, à Medida Provisória nº 1063, que trata das novas regras para a 

comercialização de combustíveis. O que que essa emenda fala? Ela dispensa a 

obrigatoriedade dos postos de combustível no nosso país de terem frentistas, né? É uma 

medida liberal, uma medida de avanço dos postos de trabalho que se atualizam e que 

inclusive... Tudo bem que eu trabalhei, né, para quem não sabe, eu fui assessor do 

deputado Kim Kataguiri. Comungo dessa visão dele. Não é a intenção, evidentemente, 

não é gerar desemprego, mas a gente sabe que quando foi criada a lâmpada as pessoas 

que fabricavam lampião perderam o seu emprego naquele momento, mas se reciclaram. 
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Quando chegou o Uber também teve a polêmica com os taxis, mas a inovação sempre 

vem. E assim como a inovação sempre vem, nos Estados Unidos já chegou, o Brasil 

também tem que entender que os postos de gasolina podem, sim, ser operados sem os 

frentistas, que podem se adequar para outras funções tanto nos postos de gasolina 

quanto em outros lugares, e não pode ter medo disso. Até alerto os senhores, quero pedir 

a votação mais uma vez em separado, porque o próprio deputado federal do PSDB 

(deputado federal Eduardo Cury) é a favor dessa emenda do deputado Kim Kataguiri. 

Deputado Eduardo Cury também se diz liberal e é a favor dessa emenda. Então, eu acho 

que ficaria estranho vereadores do PSDB votando uma nota de repúdio a uma medida 

que o próprio deputado deles apoia. Outra moção que está na pauta, eu acredito que os 

vereadores gostariam de saber, quero chamar principalmente a atenção dos vereadores 

cristãos conservadores aqui da Casa: a moção 291/2021, da vereadora do PT, encaminha 

moção de congratulações pelo centenário do educador Paulo Freire e manifesta repúdio a 

setores conservadores de direita que tentam diminuir a grandeza deste pensador 

brasileiro. Eu, particularmente, tenho grandes restrições ao pensa... este tal grande 

pensador brasileiro Paulo Freire, que é um marxista, é um caro que eu não comungo de 

qualquer tipo de visão dele e até me surpreende que não tenha pedido nem destaque, 

nem essa votação em separado. Se a gente vota aí sem saber, prejudica um monte de 

gente aqui. Então vamos votar em separado tanto a moção em repúdio ao Kim quanto a 

moção 291 da vereadora do PT. Esse é meu pedido.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu recebi hoje no meu gabinete o 

presidente do sindicato dos frentistas, senhor Francisco Moreira, que também é diretor da 

federação. Recebi também o José Felipe, que é o secretário-geral do sindicato. Ora, nós 

estamos falando aqui de 2000 empregos em São José dos Campos. Infelizmente, nós 

temos vereadores, deputados, que só pensa no capital. Nós estamos vivendo uma crise 

nesse país e nós temos que pensar e garantir as políticas de emprego. Hoje, nos postos 

de gasolina, têm os frentistas e é um ganho. Não adianta pensar que aqui vai ser igual 

aos Estados Unidos: Lá, se ganha muito; agora, aqui no Brasil, precisa gerar emprego. 

Nesse sentido tem, sim, um movimento nacional para garantir o emprego. Aqui em São 

José, há uns 10...15 anos atrás, o Carrefour já fez isso. O Carrefour tinha lá... não tinha 

os frentistas. Teve um movimento feito pelo sindicato e foi obrigado a pôr frentista. Eles 

estão lá com todos os equipamentos prontinho porque a hora que passar essa lei eles vão 
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mandar o pessoal embora. Chega, nós temos que garantir emprego, tem fome e tem 

miséria, nós temos que garantir o emprego dos trabalhadores. Então, eu quero dizer que 

infelizmente tanto esses deputados e o deputado de São José do PSDB infelizmente 

estão contra a classe trabalhadora. Então quero aqui dizer ao Francisco que esteve aqui 

hoje, dizer para ele: ‘estou toda semana’ – meu compromisso com ele – ‘toda semana vou 

fazer um requerimento mandando ou para comissão de deputados da comissão de 

indústria ou para a Comissão de Justiça, no Congresso, para dizer que nós somos pelo 

emprego, pela garantia de sustentabilidade, contra a fome!’ porque é disso que nós 

estamos falando, porque as pessoas, indo para a rua, vão passar fome!” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “É só... Eu citei, mencionei outra emenda... Perdão! 

...outra moção, que é a 293, que também foi incluída. Eu gostaria que fosse votada em 

separado. São três moções, por favor!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu quero aqui manifestar que eu vou 

votar a favor do requerimento do Paulo Freire, que ele foi um gênio para o mundo inteiro, 

só não presta para São José. É lastimável! Vou votar também a favor do requerimento de 

repúdio à extinção da categoria dos frentistas, porque não está na hora de acabar com 

nada. Está na hora de aumentar e criar. E também falar que eu fiz uma moção, 293 aqui, 

de repúdio ao Portal Zap, por dispensar imobiliárias e corretores de imóveis nos anúncios 

por este publicados. Então estão tirando os corretores de imóveis das transações 

imobiliárias e daí o que que vai acontecer? Mais 5000 desempregados. Então estão 

aproveitando aqui o momento frágil da nossa economia para dar bote para tudo quanto é 

lado, fazer jabuti para tudo quanto é lado. Nós temos que estar aí atentos, sim, ao 

emprego.” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Eu queria informar a todos os vereadores que a moção 

referente a Paulo Freire, a moção referente aos frentistas e a moção da Portal Zap, eu 

não fiz destaques. Só para informar a todos, porque do jeito que vem no microfone, 

confunde o meio de campo. Não estão destacados.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em... Desculpa! Vai falar, 
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Petiti? Em votação o pedido verbal, do vereador Thomaz Henrique, que solicita a votação 

em separado das Moções 289, 291 e 293. 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 Thomaz Henrique, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em separado das Moções de nos 

289/2021 constante do Processo no 10507/2021, de autoria do vereador Robertinho da 

Padaria, da vereadora Amélia Naomi, do vereador Dr. Elton, do vereador Dr. José 

Cláudio, da vereadora Dulce Rita, do vereador Fabião Zagueiro, do vereador Fernando 

Petiti, da vereadora Juliana Fraga, do vereador Júnior da Farmácia, do vereador Juvenil 

Silvério, do vereador Lino Bispo, do vereador Marcão da Academia, do vereador Marcelo 

Garcia, do vereador Milton Vieira Filho, do vereador Rafael Pascucci, do vereador Renato 

Santiago, do vereador Roberto Chagas, do vereador Roberto do Eleven, do vereador 

Walter Hayashi e do vereador Zé Luís, que protesta contra a Emenda no 18, de autoria do 

deputado federal Kim Kataguiri, à Medida Provisória no 1063, que trata das novas regras 

para a comercialização de combustíveis; e 291/2021 constante do Processo no 

10578/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que encaminha moção de 

congratulações pelo centenário do educador Paulo Freire e manifesta repúdio a setores 

conservadores de direita que tentam diminuir a grandeza deste pensador brasileiro; bem 

como da Moção no 293/2021 constante do Processo no 10644/2021, de autoria da 

vereadora Dulce Rita e do vereador Walter Hayashi, já citada. 

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

ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.”  

Passou-se ao processo de votação.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias: 9 de setembro de 2021 – 58ª Sessão Ordinária; 

14 de setembro de 2021 – 59ª Sessão Ordinária. 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 
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unanimidade.” 

Às 18h20min iniciou-se o processo de votação.  

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 9 e 14 de setembro de 2021. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores 

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

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

contrária. Retificando, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vamos lá! Vou só... só... 

retificando aqui, né, Marcão? Novamente. Em votação os requerimentos que sofreram 

destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis aos documentos 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 03 (três) 

votos favoráveis estão rejeitados os documentos.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 1210/2021, de autoria da vereadora 

Juliana Fraga; 1220/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique; e 1221/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi e da vereadora Juliana Fraga. Rejeitados com 03 

(três) votos favoráveis 

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

Marcão da Academia que faça a leitura de novos processos para ciência dos vereadores. 

Das moções, né, Marcão? Das moções.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Moção 289/2021 – Protesta 

contra a Emenda no 18, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, à Medida Provisória 

no 1063, que trata das novas regras para a comercialização de combustíveis.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção 289. 

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

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, está aprovada 

com um voto ao contrário.” 

Em votação, em separado, a Moção no 289/2021 constante do Processo no 10507/2021, 

de autoria do vereador Robertinho da Padaria, da vereadora Amélia Naomi, do vereador 
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Dr. Elton, do vereador Dr. José Cláudio, da vereadora Dulce Rita, do vereador Fabião 

Zagueiro, do vereador Fernando Petiti, da vereadora Juliana Fraga, do vereador Júnior da 

Farmácia, do vereador Juvenil Silvério, do vereador Lino Bispo, do vereador Marcão da 

Academia, do vereador Marcelo Garcia, do vereador Milton Vieira Filho, do vereador 

Rafael Pascucci, do vereador Renato Santiago, do vereador Roberto Chagas, do vereador 

Roberto do Eleven, do vereador Walter Hayashi e do vereador Zé Luís, já citada. 

Aprovada com 01 (um) voto contrário 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui justificar o meu voto 

favorável porque é uma babaquice isso, querer aí acabar com o emprego do frentista, não 

tem como a gente conceber uma ideia dessa. Deve ser um louco que propõe esse tipo 

de.... o nome já diz tudo, né? Então é lamentável uma proposta dessa, é lamentável um 

encaminhamento desse tanto útil que é o trabalho do frentista ali para auxiliar, para 

realmente dar esse apoio. É um absurdo uma proposta dessa vingar aqui no nosso país, 

né? É inconcebível isso, está certo? Então esta é a minha justificativa neste processo.” 

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

Marcão que faça a leitura da nova moção... da Moção 291 para ciência dos vereadores.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Moção 291/2021 – Encaminha 

moção de congratulações pelo cenário do educador Paulo Freire e manifesta repúdio a 

setores conservadores de direita que tentam diminuir a grandeza deste pensador 

brasileiro.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção 291. 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dez votos contrários, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com dez voto 

contrário está aprovado. Não, é que... é que o meu voto também... só registrando que o 

meu voto também é favorável. Bom, com 11 (onze) votos favoráveis a Moção 291 então 

está aprovada.” 

Em votação, em separado, a Moção no 291/2021 constante do Processo no 10578/2021, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citada. Aprovada com 11 votos favoráveis 

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

da Academia que faça a leitura da Moção 293.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Moção 293/2021 – Encaminha 

a Moção de Repúdio contra o Portal Zap Imóveis, por propor que seus clientes dispensem 

imobiliárias e corretores de imóveis.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção 293. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Em 

votação a Moção 293, de autoria da vereadora Dulce Rita e o Walter Hayashi. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Portanto, com 01 

(um) voto contrário está aprovado a moção 29...”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Um voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 01 (um) voto, está 

aprovado a Moção 293.” 

Em votação, em separado, a Moção no 293/2021 constante do Processo no 10507/2021, 

de autoria da vereadora Dulce Rita e do vereador Walter Hayashi, já citada. Aprovada 

com 01 (um) voto contrário 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Queria falar que essa moção está subscrita aqui com o meu 

amigo Walter Hayashi que também tem grande penetração lá no setor imobiliário da 

nossa cidade. E falar que infelizmente não é o salário do frentista que vai pagar o rombo 

da Petrobras ou vai equilibrar o preço do petróleo, não vai ser o coitado do frentista que 

vai pagar o pato. Muito bem quem votou a favor dessa Moção de Repúdio porque 

realmente a coisa... quem sempre paga o pato é quem está lá embaixo. E os bonitos em 

cima. É um absurdo! Agora o corretor de imóveis vai pagar o pato de rede. Vão tirar 

simplesmente o corretor de imóveis para que as operações imobiliárias sejam feitas em 

rede. Então, eu acho que está na hora da gente prestar muita atenção no que passa aqui 

na nossa Casa para a gente não ficar pagando mico aqui dentro.” 

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

Juvenil Silvério, futuro senador. Vamos lá!” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero registrar o meu voto 

favorável as duas moções: a que trata de apoio aos frentistas e também a que trata de 

apoio aos corretores de imóveis. Parabenizar a todos os vereadores que votaram 

favoráveis a essa moção e lamentar. Lamentar porque a Câmara não foi unânime nessa 

votação. Infelizmente, nós temos colegas vereadores que parece que vive no mundo de 
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sonho e loucura. Como é que pode defender o emprego, defender o trabalho e votar 

contra uma moção que colabora com o emprego dos frentistas e colabora com o emprego 

dos corretores de imóveis? Infelizmente, tivemos isso aqui hoje, mas parabéns àqueles 

vereadores que foram favoráveis a essas duas emendas.” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, para justificar o meu voto, né, eu gostaria 

de fazer um breve comentário, né? O nosso país ainda é muito diferente dos Estados 

Unidos ou de países mais desenvolvidos, né? Ainda não podemos nos dar ao luxo de 

perdermos frentes de trabalho como frentistas, corretores de imóveis e outras categorias. 

Os cobradores de ônibus também podem ser... já poderiam ter sido trocados por sistemas 

eletrônicos, mas que, graças a Deus, não foram, né? O nosso país ainda é um país de 

muita desigualdade e a gente precisa, sem sombra de dúvida, manter esses postos de 

trabalho. Por isso, votei a favor dos frentistas, dos corretores de imóveis e nisso aí, nesse 

processo também coloco os cobradores de ônibus que vira e mexe existem trabalhos para 

que se extinga essa profissão, mas que a gente sempre deve ser a favor, principalmente 

num país como o nosso.” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “É engraçado, né? Parece que tem... se fosse no 

tempo da lâmpada, na época do Thomas Edison, eu acho que ia ter vereador para 

defender fabricante de vela. As coisas que acontecem na inovação, no 

empreendedorismo, alguns postos de trabalho acabam e outros surgem, aparecem. Se o 

portal Zap Imóveis... Coitado do dono do portal, criando uma inovação para facilitar a vida 

de quem compra e sendo condenado, como empreendedor que é, como inovador que é, 

por conta de um pensamento arcaico, de dinossauro, ultrapassado. Fico honrado de ser o 

único vereador com sensibilidade de votar contra isso e reafirmo o meu voto a favor da 

inovação, do empreendedorismo que vai facilitar para o consumidor, que vai baratear para 

o consumidor final. E é isso que a gente defende. Essa demagogia de falar que defende 

emprego.... bobagem! O portal Zap Imóveis também gera emprego, mas novas posições 

de trabalho através da tecnologia e da inovação. A Câmara precisa se atualizar! Não dá 

mais para a gente ficar defendendo esse tipo de coisa. E quero pôr o dedo na ferida e 

quero provocar para que a gente acorde para isso. Não tem problema eu ser o único a 

votar. É até bom para mim porque o cidadão que me acompanha vai ver: ‘Nossa, só o 
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Thomaz que está conectado a essa realidade?’. Mas gostaria muito que outros 

vereadores me acompanhassem nesse pensamento. Parar de ir na onda de alguns aí e 

defender o indefensável. Ah, cobrador de ônibus. Se o prefeito mandar um projeto aqui 

acabando com o cobrador de ônibus, vereador que falou que tem que preservar, vota a 

favor de acabar com o cobrador de ônibus. Vota a favor do prefeito. Então vamos parar 

com essa demagogia porque a tecnologia vem, alguns postos de trabalho acabam e 

outros se iniciam. É assim com os corretores de imóveis, será assim com os frentistas e a 

inovação tem que vir e a Câmara Municipal tem que estar ao lado da inovação, assim 

como eu sempre estarei.” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente, novamente! Primeiro a moção 

aqui em defesa dos corretores de imóveis. O vereador que me antecedeu ele falou de 

inovação, tecnologia e empreendedorismo. Com certeza essa Casa pensa nisso, né? 

Tem uma Frente Parlamentar de Empreendedorismo e eu já vejo muitos vereadores 

apresentando projetos de tecnologia, né? São José dos Campos é uma cidade 

tecnológica. Mas eu acho que ali o Zap ele errou no slogan, né? Fazer o slogan da sua 

empresa atacando profissionais não é correto, né? Tecnologia é uma coisa. O ataque 

falando que dispensar corretores de imóveis... E a segurança que você tem, que você 

conhece um corretor, acredita nas informações que ele te dá da casa ou do apartamento? 

A minha última mudança... quando eu fui visitar o apartamento que eu moro hoje, a 

corretora falou todos os... as características. E até estava comentando com a minha 

esposa essa semana: era tudo verdade. A gente, sentindo, morando ali, a gente viu que 

teve uma informação segura. Então, tecnologia e avanço todo mundo é favorável, mas eu 

acho que a falta de respeito você acho que você tem que equilibrar quando você anuncia 

o seu negócio. Também queria colocar aqui o meu voto favorável à moção contra a ação 

do deputado Kim, que ele quer terminar com os frentistas, o trabalho do frentista. São 500 

mil, né? A última pesquisa que eu vi, o último levantamento da imprensa, são 500 mil 

frentistas. Estamos num país que tem 18 milhões de desempregados: 14 milhões de 

desempregados mais 4 milhões que nem procuram mais emprego. Então eles 

estacionaram, estão em casa, já desistiram dessa corrida para o emprego. Você mexer 

com 500 mil postos de emprego... Ainda o Renato Santiago falou que não somos igual 

aos Estados Unidos, ainda não somos tão elevados ali de não ter os frentistas, acho que 

é perigoso você manusear lá. E hoje, na rua... – vereador ele acaba sendo indagado de 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350035003A00540052004100, 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)                                       35 

CMSJC-001 – 61ª Sessão Ordinária – 21.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.9.2021 

tudo – ...uma pessoa me pergun... fez até uma piada, né: ‘Tô pagando 6 reais o litro de 

gasolina, vou ter que descer do carro para abastecer ainda? Vai acabar a minha 

comodidade de chegar...’. E tem também, né, o frentista: quando a gente vai, para 

naquele posto, a amizade, aquela conversa, uma conversa dia a dia. Eu acho que isso 

não pode faltar e não é o momento, né? É um momento de crise que nós vivemos. E, por 

fim, do Paulo Freire, reconhecido mundialmente. No sábado à noite, fiquei vendo um 

especial da TV Cultura sobre Paulo Freire. Um gênio! Pode ser que politicamente temos 

diferenças, tenho diferenças, mas toda a ação que ele fez de educar os mais pobres ali 

daquele rincão lá do Nordeste, levar, acreditar, mostrar para a pessoa que ela tem que ter 

um sonho e buscar esse sonho, dar o caminho para essa pessoa buscar o sonho, isso aí 

não tem preço, né? Não tem como a gente apagar. Obrigado, presidente!” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, só respondendo o vereador que me 

antecedeu, que disse que eu... Perdão! Não, não o Petiti. Antecedeu ao Petiti. ...que disse 

eu votaria a favor do término do cargo dos cobradores de ônibus. Eu dou a minha palavra 

aqui que, se acontecer, eu voto contrário. E dou a minha palavra aqui e podem me cobrar 

no futuro. Não tenho medo nenhum disso. Até porque, se a gente estudar um pouco a 

história da Câmara, essa pauta já entrou, se não me engano - Amélia pode me corrigir - 

umas duas, três vezes, e foi negada, né, Petiti? Isso foi negado e acho que seria. O que a 

gente tem que entender é que o Brasil ainda é um país que precisa se desenvolver 

bastante, né? Nós não somos Estados Unidos. Se o término dos cargos de frentistas 

diminuísse o preço da gasolina, eu tenho certeza que os aproveitadores aumentariam 

uma outra questão para subir o preço novamente. A questão não é o frentista ou não para 

o preço da gasolina estar alto. É a carga de impostos, é a corrupção, é um monte de coisa 

que envolve isso. Então, a gente tentar nesse momento balizar Brasil e Estados Unidos é 

muito injusto e incoerente até, até porque a gente está falando de frentes de trabalho dos 

mais pobres. A gente pode até abrir pelo Portal Zap uma nova frente de trabalho na 

tecnologia de informação, mas os frentistas eles não estão nesse nível de educação, de 

estudo, para pleitear um cargo nesse ponto. Então, a gente vai estar privilegiando ali 

aqueles que tiveram... que estudaram em escolas particulares, que fizeram boas 

faculdades, e aquele cara que está lá embaixo, que não teve condição de estudar, que 

estudou em escola pública, ele talvez tenha dificuldade de entrar nesse mercado do 

trabalho e vai entrar aí no desemprego. Então, a gente precisa pensar principalmente 
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naqueles mais necessitados. É só a gente andar pela rua, andar pelos bairros da cidade 

que a gente vai ver isso aí.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Só para 

acompanhar o Petiti e o Renato na questão dos empregos dos frentistas. A gente aqui em 

São José dos Campos costuma abastecer sempre no mesmo posto, próximo a minha 

clínica. Eu abasteço lá e tem os frentistas, o Paraíba, o pessoal todo que precisa daquele 

salário, e tantos perderam o emprego. Nós tínhamos seis frentistas no posto lá próximo a 

minha clínica, hoje tem três, com essa crise da pandemia. E não estou aqui atacando o 

Portal Zap, não, de corretória. Porém, nós moramos num país em que a chance de 

chegar à tecnologia, ao estudo é tão pequena. Então não são todos que têm essa 

capacidade hoje de ter acesso a essas tecnologias. Eu acho que elas são bem-vindas, 

mas a gente ainda tem que respeitar o trabalho do ser humano. Acho que o ser humano 

tem que ser privilegiado. Também acompanho o vereador Renato Santiago na questão do 

cobrador: se chegar um projeto desse (que eu tenho certeza que não chega) do nosso 

prefeito (por conhecer o nosso prefeito), nós votaremos contra, com certeza. A gente não 

pode vir aqui defender o emprego do frentista e depois ir contra o projeto do cobrador. 

Então, acho que são dois... é um projeto infeliz nesse momento de pandemia do país, que 

nós temos que lutar pelo trabalho das pessoas que mal tem dinheiro hoje para comprar 

remédio. Então, é por isso que eu me posicionei da forma que eu me posicionei nos 

projetos aí. Muito obrigado, viu?” 

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

palavra, vereador Lino Bispo. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É só para cumprimentar a Câmara e dizer a todos os 

vereadores que o pedido que o sindicato fez é que a gente faça uma mobilização, porque 

é uma medida provisória. Essa medida provisória foi o Kim... o Kataguiri fez um projeto, 

mas agora na comissão ele incluiu... dentro da medida provisória do Bolsonaro ele incluiu 

esse artigo. Então esse projeto deve ser votado até o final de dezembro. Então é 

importante e é por isso que eles estiveram aqui. E eu vou sugerir, como todos os 

vereadores aqui foram solidários, que eles venham à Casa. Eles já vieram aqui, já fizeram 

a moção, mas é importante que cada vereador faça requerimentos, manda para a sua 

bancada do seu partido, manda para as comissões, porque é um poder importante de 

cada vereador. Então, se aqui nós tivermos... e eu já avisei inclusive que o meu 
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compromisso é toda semana fazer um requerimento para uma comissão. Mas também 

posso fazer para os deputados do PT que já se posicionaram contra essas medidas. Mas 

é fundamental que os vereadores, através do nosso papel... A Câmara de Caçapava já 

aprovou, a Câmara de Taubaté já aprovou, a Câmara aqui de Jacareí. Então tem todo um 

movimento. Então, aqui só estou registrando para a Câmara de São José fazer isso 

pontualmente até a data da votação. É importante acompanhar, porque... esse 

compromisso que a gente tem, mas é importante a gente acompanhar o processo que 

está sendo votado lá no Congresso Nacional. Então, eu vou propor aí, não sei quando, 

mas o sindicato pode vir aqui explicar com uma comissão para a gente fazer essa frente 

de mobilização para que isso não seja aprovado. E todo o esforço, gente, todo o esforço 

para garantir o emprego nós temos que fazer, porque um emprego perdido... para ele 

retomar é muita luta, é muito tempo. Um trabalhador desempregado vai quanto tempo? 

Eles já perderam, eles já perderam a aposentadoria especial com a política do Bolsonaro, 

né? Porque eles tinham esse... na aposentadoria, quem trabalha com o petróleo tem 

aposentadoria especial. Isso caiu. Então, é a segunda facada que estão dando para esse 

setor. Então, está aqui. Então, não só eu, tenho certeza que todos os vereadores aqui 

farão moções, mobilizações para que a gente garanta o emprego dos trabalhadores. 

Parabéns a todos os vereadores aqui!” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, nós somos aqui nesta Casa 21 vereadores 

e nós tivemos apenas um voto contra a moção, do vereador do Partido Novo. Eu fico 

muito preocupado, porque, assim como eles pensam que acabar com o emprego do 

frentista vai trazer baixa do petróleo, daqui a pouco eles vão propor também acabar com o 

caixa do supermercado, que vai abaixar o alimento, daqui a pouco eles vão propor para 

acabar com qualquer atendimento que tenha de pessoas. O que que está acontecendo? 

Está acabando com o emprego no Brasil. É lamentável! E o vereador fez uma colocação 

aqui de que a nossa Câmara está ultrapassada, que a nossa Câmara precisa estar mais 

atualizada. Isso é uma afronta, podemos dizer assim. Poxa vida, será que nós vinte 

estamos na contramão? Será que nós vinte estamos cegos em aqui realmente ser contra 

uma emenda de um deputado desse... ele só pode ser dono de posto ou ter sido 

financiado pelos donos de posto. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, tá? 

E eu entendo até que muitos donos de postos não têm essa concepção de mandar o 

empregado embora, porque ele sabe que esse não é o problema. O problema aí da 
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gasolina, do combustível alto, vereador Zé Luís, é os impostos. Não é o trabalhador. O 

trabalhador faz parte de um processo importante na nossa sociedade. É lamentável que a 

gente possa ter este tipo de discussão e a gente ouvir aqui dizer que a nossa Câmara não 

está atualizada, que a nossa Câmara está ultrapassada. Então, quero aqui novamente 

repudiar essa atitude, vamos dizer assim, de falta de sensibilidade de um deputado que 

com certeza teve voto aqui em São José aqui, esse cidadão. Eu tenho certeza que o cara 

que votou nesse deputado Kim Kataguiri com certeza nesse momento, sabendo de uma 

ação dessa, realmente está enojado e revoltado com o voto que deu a esse cidadão. 

Então, nós estamos aqui em nome dos trabalhadores de postos de gasolina, em nome 

dos eleitores desse cidadão, repudiando essa atitude dele lá em Brasília. É lamentável!” 

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

Dr. José... Desculpa! Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, presidente! Bom, eu queria pelo menos fazer alguns 

comentários. Em relação à moção que dizia a respeito ao Paulo Freire e à direita, parece 

que existiu uma imposição para que... por causa de uma coisa a gente votasse na outra. 

Se quer fazer uma moção, minha sugestão é que as moções venham bem separadas, 

porque daí eu tenho que me expor em relação a uma para poder votar na outra. Então, 

essa... a forma como foi talvez descrita essa moção ela impede que na sua plenitude eu 

possa votar juntamente com ela. Em segundo, vamos trazer a realidade do que 

aconteceria com a saída dos frentistas: eu vou parar o meu carro, eu vou ter que mexer 

no equipamento... e eu quero dizer que em cada posto a gente tem um tipo de 

equipamento diferente. Eu quero que uma senhora de 80 anos chegue lá e ela consiga 

colocar, teclar quanto que ela vai colocar de gasolina e ela, não correndo risco, ela 

coloque o equipamento lá. Eu queria relembrar que nos Estados Unidos em virtude de 

que... nem em todos os lugares isso acontece, onde a pessoa coloca a sua própria 

gasolina. Em alguns locais têm o frentista, mas nos locais onde não têm lá eles têm o 

maior índice (bem maior do que aqui no Brasil) de acidentes dentro de postos de gasolina, 

com derramamento de gasolina, ou estragando o seu carro, ou tendo alguns 

comportamentos inadequados, como colocando e não pagando. É essa que é a ideia? É 

trazer a responsabilidade de colocar e de pagar para quem está fazendo uso? Eu acho 

que a gente está muito longe dessa realidade e nós vamos aumentar o risco inclusive nos 

postos de gasolina. Eu dou graças a Deus de eu não ter que colocar a mão naquele 

equipamento. A gente não pode nem ligar... eu não sei se vocês se lembram, mas não 

pode nem receber ligação. Você imagina o que que vai acontecer com todo mundo 
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botando gasolina e atendendo o telefone ali. Então, verdade ou não? Você acha que não 

vai ter algum disparo, não vai ter acidente? Eu lamento que esse tipo de pauta tenha 

vindo com esse tipo de jargão. Como Casa, nós entendemos... isso não foi nem discutido 

anteriormente, mas eu acredito que cada um dos vereadores que votaram contra esse 

projeto que fala sobre a retirada desses frentistas... eu acho que a nossa Casa aqui ela foi 

sábia, né? E não dá para falar que a retirada desses trabalhadores vai ajudar de alguma 

forma a reduzir o valor do combustível. A gente já viu, teve tantas brigas, paralização de 

caminhoneiro, e no final das contas o que aconteceu? Aumentou. Agora, convenhamos, 

tirar o frentista vai diminuir? Não vai. Aliás, eu acho que vai até aumentar.” 

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

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado, senhor presidente! Venho a esse 

microfone para justificar o voto favorável que nós demos a essa moção contrária a essa 

emenda do deputado Kim Kataguiri. Nós entendemos um pouco do assunto, porque 

somos do setor de combustíveis, somos do setor de postos de gasolina. Então, dispensar 

o frentista não vai baratear o preço do combustível. Dispensar o frentista, pelo contrário, 

vai prejudicar uma cidade como a nossa, ou as demais, porque são 500 mil frentistas que 

nós temos aí no Brasil, em torno. E nós, como proprietários de postos de combustível, 

não somos favoráveis a isso. Pelo contrário. Nós trabalhamos na geração de emprego. A 

nossa cultura, do brasileiro, é ter o frentista. Vocês não têm noção... Acha que é simples 

chegar lá e abastecer um carro? Não, não é tão simples. Como bem colocou o Dr. Elton, 

várias máquinas, várias bombas são configurações diferentes. O equipamento ele tem um 

manuseio que precisa de um cuidado. Então não é tão simples ser um frentista, não é tão 

simples chegar lá e fazer o abastecimento. Eu vejo que uma medida dessa, uma emenda 

colocada dentro dessa medida provisória é para menosprezar o trabalho do frentista. 

Então, eu votei, sim, favorável contra essa ação do deputado. Então assim, deixar aqui a 

minha solidariedade a todos os frentistas porque sou do setor, então contrário a tudo isso 

que vem acontecendo. Obrigado, presidente!” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente... Está aberto? Aí! Isso, agora sim! 

Boa noite já, né? Boa noite! Boa noite, senhor presidente! Boa noite a todos! Existem 

algumas discussões que a gente fica parado e pensando: ‘Será que isso está mesmo 

acontecendo?’. Não é verdade? Será que realmente a gente precisa discutir esse tipo de 
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situação que não era para nem chegar ao ponto, né? Nem para chegar para a gente e 

hoje nós estamos aqui discutindo uma moção aonde querem retirar empregos. E eu estou 

tentando entender - conversei com alguns vereadores, colegas –, tentando entender qual 

o motivo, vereador Zé Luís. Esta de baratear o combustível não tem sentido. Olha... 

agora, quem que é o poeta daqui? Eu sei que tem um vereador aqui que é poeta. É o Lino 

Bispo que é o poeta? Eu vou tomar o lugar dele por alguns segundos aqui. Querer culpar 

o frentista é o mesmo de querer culpar a janela pela existência da paisagem. É um 

absurdo que esse tipo de situação ainda aconteça e que vá a plenário para ser votado. Eu 

não vou pedir para nenhum deputado do meu partido, não vou fazer nenhum tipo de 

documento, porque eu tenho certeza absoluta que se for para votação os nossos 

deputados vão votar contra.” 

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

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, fiquei tenso aqui com uma das votações, até 

mesmo imaginando assim o que pensar... o que que as pessoas iriam pensar da Câmara 

Municipal de São José dos Campos em relação a algumas delas. Mas, graças a Deus, 

houve aqui também o bom senso. Senhor presidente, o que eu discordo muitas vezes é 

de parlamentar que chegou a esta Casa e às vezes vem aqui e de uma forma grossa, 

vereador Walter Hayashi, distrata a Casa, distrata o Legislativo e distrata os próprios 

vereadores. Eu digo a vossa excelência que eu quero ser chamado de dinossauro sim, de 

velho, mas quero ser lembrado de um dinossauro que garantiu, por exemplo, empregos. 

Porque atrás de qualquer inovação, vereador Roberto Chagas, vossa excelência que é 

jovem, existem pessoas. Então não tem como se discutir inovação sem discutir pessoas. 

Nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil de pessoas, de jovens batendo na casa dos 

30 anos e que nunca conseguiu um emprego. Cadê os moderninhos para vir arrumar um 

emprego para essas pessoas? Então, chamar uma Casa, as pessoas de dinossauro, de 

dizer que só ele é o baluarte da inovação não é correto isso. Não é correto isso, né? Eu 

discordo frontalmente. Você pode defender ideias, mas defenda a sua ideia e nunca 

ataque as outras pessoas. E também dizer que em relação ao Paulo Freire entendi... 

estava um pouco mais chateado, mas na colocação do vereador Elton eu entendi. Acho 

que realmente a moção ela foi... a emenda dela foi mal escrita, né? Misturou-se ali os 

cabrito com Oscar Brito, eu creio, porque não é possível que um notável como esse 

senhor – e oh, não quero saber da posição política dele, não quero saber –, um notável 

da educação seja distratado dessa forma também, né, por pessoas que não têm idade às 
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vezes da primeira publicação de um livro desse senhor. Então, senhor presidente, é 

algumas coisas assim que às vezes chateiam a gente por conta da maneira que é se 

colocado, o respeito que deve ter com os vereadores e às vezes também com a própria 

Casa, porque essa Casa aqui é a nossa, é a nossa Casa, é o Legislativo de São José dos 

Campos. E, se está cheio de dinossauros aqui, que dinossauros gerem emprego! Muito 

obrigado, senhor presidente.” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Esse é o Zé Luís! Esse é o vereador Zé Luís, né, Zé? 

Dinossauro? Mas, senhor presidente... presidente e a vocês que nos assistem pela TV 

Câmara, pelas redes sociais, fiz questão de vir justificar o meu voto. Primero vamos falar 

do Paulo Freire. Não resta dúvida que foi realmente uma pessoa extraordinária, mas 

também teve o seu lado ruim e talvez por isso que a nossa educação patina até hoje. Nós 

somos o 49° país na OCDE em educação. Num universo de 54 países nós somos o 49°. 

O que que será que acontece com esse país? É quem dirige, principalmente na 

educação. E o Dr. Elton... o vereador Dr. Elton, ele já colocou muito bem: leiam direito, 

leiam direito essa moção proposta pela vereadora. Então fica aqui o meu registro que eu 

votei contra exatamente porque eu não concordo com muita coisa do Paulo Freire. 

Concordo com algumas, com várias, mas com muitas também eu não concordo. Falar 

sobre a Moção 289, que repudia o deputado Kim, que é até lastimável, né, a proposta 

dele. É lamentável! Esse é o Novo? Esse é o partido Novo? O frentista, como muito bem 

disse aqui o vereador Milton, o frentista ele fideliza você a ir naquele posto que ele 

trabalha, porque ele cuida tão bem de você e do carro que você leva para abastecer. E 

ele precisa do emprego, ele precisa de trabalhar, ele precisa levar o sustento para casa. A 

modernidade? Claro que nós somos a favor, tanto é que São José é considerada top em 

cidades inteligentes, está aí os exemplos dos nossos gestores, e nem por isso nós 

precisamos desprezar o frentista. Ele merece todo o nosso respeito. E falo para você: nós 

temos muitos frentistas que ele não é um frentista, ele é seu amigo. Sobre o 293, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que eu acompanhei, é com relação aos corretores. Nós 

temos aqui em São José dos Campos, com certeza, mais de 5000 corretores. Eu mesmo 

já fui corretor de imóveis. Já tive, em sociedade com outro parceiro, uma imobiliária. 

Confesso para vocês que o corretor é outro amigo, de quem compra e de quem vende. 

Lógico que tem muitos picaretas, como tem picaretas em todos os setores, mas o 

corretor, o bom corretor, nós precisamos muito dele, porque corretor ele está vendendo 
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um sonho para você. Todo mundo quer ter uma casa própria e quando o corretor 

realmente... o trabalho... o trabalho que ele tem... o trabalho que ele tem não de 

convencimento, mas que você tenha uma compra que você fique satisfeito para o resto da 

sua vida esse é o objetivo do corretor. Sabe por que, Robertinho, senhor presidente? 

Porque ele sabe que ele está vendendo um sonho e ele não quer ficar só naquela venda, 

ele quer ser corretor de outras vendas e outras compras, então ele é dedicado... dedicado 

com certeza. Essa empresa que está chegando aqui em São José com toda a sua 

tecnologia... as nossas imobiliárias também têm essa tecnologia, mas tudo é virtual. O 

virtual é muito frio, é muito enganoso. Estou falando com conhecimento de causa, às 

vezes até por fotografias. O corretor vai, pega você na sua casa se você quiser, leva lá no 

imóvel que ele quer comprar, explica tudo direitinho, pesquisa para você se está tudo 

certo a questão da documentação. Exatamente! Tira lá a vintenária, a trintenária, o que for 

necessário. E ele passa a ser um amigo da família porque ele tem prazer no que faz. Ele 

tem prazer de proporcionar uma felicidade para uma família. Então você tirar isso é 

doloroso. Eu falo com conhecimento de causa porque quando eu trabalhei na General 

Motors aqui em São José dos Campos, eu trabalhava na equipe de planejamento e 

instalações nas ampliações da GM. Então, quando nós implantamos os dois primeiros 

robôs – dois primeiros robôs, vereador Milton... vereador Thomaz –, ‘vai acabar com os 

nossos empregos!’. Uma reação tremenda do sindicato também. Calma! Nós tínhamos na 

época na GM uns 8 mil empregados. É a fase de modernização de uma empresa. Hoje, a 

GM com certeza deve ter mais de 300 robôs, mas até chegar a esse ponto... naquela 

época a GM produzia em torno de seis Chevettes por hora, 6 ou 8, e hoje ela produz, se 

quiser, 120... O carro hoje é o Onix, né? Se ela quiser, ela produz 120 carros por hora. 

Dois carros por minuto, é a modernização. Com isso, acabou muito emprego, 

principalmente dos braçais. É lógico que você precisa modernizar, mas tem um tempo, 

né? Tem um tempo. Então, abruptamente chega uma empresa em São José dos Campos 

e pega todo o mercado imobiliário da cidade, prejudica as nossas imobiliários, prejudica 

os nossos corretores, é um baque tremendo para quem depende disso. Pense nisso, 

vereador Thomaz! E outra coisa: se você me considera um dinossauro, eu aceito com 

muita tranquilidade, porque esse dinossauro aqui construiu e ajudou a construir muitas 

coisas que a nossa cidade tem hoje.” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, vou tentar responder a todas as questões 
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levantadas. Por vezes eu defendo as minhas convicções com muita energia e nisso... 

Porque eu vim das ruas, né, vim do ativismo, muitas vezes estive na galeria lutando pelas 

coisas que acredito e por isso estou hoje aqui e continuo com essa mesma postura. 

Compreendo que muitas vezes na função parlamentar, como vereador, alguns colegas 

fiquem um pouco chateados com as expressões que a gente usa. O intuito não é esse, 

mas a gente precisa, sim, se posicionar, com respeito, é claro, que é o que eu procuro 

sempre passar, mas se posicionar e defender os nossos posicionamentos. De fato, nós 

não somos como os Estados Unidos, mas eu acredito que nós não somos como os 

Estados Unidos muito por conta dessa visão corporativista que nós temos, dessa visão 

classista, dessa visão e desse estado sindical. O Brasil tem 19 mil sindicatos. Nenhum 

país do mundo tem tanto sindicato. O Brasil tem essa visão corporativista, patrimonialista 

e classista. Toda classe no Brasil tem um bom motivo para pedir um reajuste, e ela é 

prioritária. Na questão da vacina, todas as classes tinham um bom motivo para passar na 

fila. Hoje esse pensamento de reserva de mercado muitas vezes, que algumas classes 

querem, prejudicam a inovação e o empreendedorismo. Olha o caso do Uber, uma 

inovação que veio na mobilidade urbana das grandes cidades e que nós tivemos há 

quatro, cinco anos atrás, propostas aqui na Câmara Municipal para proibir que aplicativos 

de mobilidade como o Uber fossem implementados em nossa cidade. Eu lutei, enquanto 

ativista naquela galeria, para que propostas como essa não acontecessem e não fossem 

aplicadas, porque já acreditava que a inovação, empreendedorismo, as startups vão sim, 

eventualmente, gerar em algumas classes já obsoletas um nível de desemprego em 

determinado momento, mas a economia de mercado e o capitalismo nos demonstra que 

essas novas profissões vão reformando o mercado de trabalho e os postos de trabalho. 

Faz parte da inovação! Nós não podemos brecar a inovação e a tecnologia sobre a 

justificativa de preservar empregos porque isso não é inteligente, eu acredito, porque os 

empregos vão ser gerados em novos postos. Inclusive, na questão dos frentistas, né, é 

bom esclarecer, alguns vereadores falaram aqui, vereador que eu respeito muito, Dr. 

Elton, fez bons, importantes apontamentos, mas a gente precisa frisar que permitir que 

não haja mais frentistas não é obrigar que todos os postos de combustível não tenham 

mais frentistas. O vereador Walter Hayashi depois também falou sobre a modernidade, o 

desenvolvimento que vem passo a passo, falou da indústria da GM que foi aumentando a 

maquinaria e que a princípio também gerou uma resistência, um susto dos sindicatos, as 

classes falando ‘nossa, nós vamos perder emprego’. Mas não! Outros postos de trabalho 

surgiram disso e é o que a gente observa na indústria 4.0 por exemplo. Da mesma 
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maneira, nos postos de combustíveis. Haverá uma modernização, haverá novas 

realocações para eventuais trabalhadores em postos de combustíveis que adotarem esse 

tipo de medida porque não será obrigatório. Alguns postos terão essa medida, se caso 

aprovado, outros não, vão preservar o frentista porque entendem que há necessidade e 

há demanda da sociedade para que as pessoas sejam atendidas por frentistas, assim 

como há uma demanda reprimida de quem quer fazer o autoatendimento. A mesma coisa 

nos portais com os corretores de imóveis. Hoje, além do portal Zap, a gente tem o Quinto 

Andar, um monte de startup que tem surgido para desburocratizar essa relação com o 

corretor de imóveis para o usuário que não quer ter esse atendimento. O vereador Walter 

falou muito bem, do atencio... atencioso etc, mas alguns usuários querem fazer o aluguel 

através de startups, de novos portais que são desenvolvidos através dessa inovação, 

dessa tecnologia. O que a gente fala quando a gente defende que a gente retire essas 

reservas de mercados e abra a livre iniciativa para gerar novos postos de trabalho é 

permitir e não obrigar. Outro vereador também que falou aqui, o Chagas, estava tentando 

compreender ali, conversando com outros colegas. Eu trabalhei com o deputado Kim 

Kataguiri. Ninguém que está na política está tentando fazer um projeto maldoso ‘háháhá! 

Vou desempregar todo mundo, quero fazer uma sacanagem aqui!’. Pelo amor de Deus! O 

Lino – todo respeito que eu tenho a ele – fez afirmações aqui muito desrespeitosas ao 

deputado Kim Kataguiri. Espero nem que ele não ouça porque ele pode ficar chateado 

com a equipe jurídica dele. Agora, eu sei que há uma incompreensão em pautas novas, 

polêmicas assim como essa, assim como houve quando houve a maquinaria nas 

empresas, nas indústrias da nossa cidade. E por haver essa incompreensão, que a gente 

ainda está tentando entender ‘pô, não sei o quê’, é que a gente devia ter cuidado para 

votar e aprovar esse tipo de Moção de Repúdio porque daqui cinco, dez anos pode ser 

que a gente fale: ‘Puxa, realmente eu estava equivocado!’ Por que não escutar o 

deputado, qual é a intenção dele? Por que antes de mandar uma Moção de Repúdio a 

gente não pergunta a ele? ‘E aí, qual é o benefício que vai trazer?’. Todo mudo 

especulando qual é a intenção, mas ninguém quis escutar o outro lado. E para encerrar, 

um posicionamento mais ideológico, é a questão do Paulo Freire. Eu divirjo do 

posicionamento com todo respeito também do vereador Petiti, um vereador respeitado na 

cidade, com um histórico, mas Paulo Freire, ainda que educador, professor, o intuito dele 

não era ensinar as crianças a ler e a escrever. O fundo de todo o trabalho de Paulo Freire 

era um fundo ideológico e partidário de doutrinação marxista para ensinar a luta de 

classes. Consciência de classe era uma palavra que ele usava e seus ideólogos usavam 
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para fomentar, durante a alfabetização dessas pessoas, consciência de classe para que 

elas se tornassem, após isto, marxistas. Então, sob o pretexto de educar, ele estimulava 

um pensamento que formava quadros para os partidos e para as ideologias que ele 

acreditavam. E ainda defende... e ainda repudia a direita conservadora, que eu posso ser 

enquadrado, se eu sou contra o Paulo Freire, eu posso ser enquadrado nessa direita, e 

isso a gente não pode aceitar. Então, com todo respeito aos senhores vereadores, fazer 

os meus posicionamentos para ficar bastante claro também ao cidadão joseense como eu 

penso. Obrigado, presidente, pela paciência!” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Bom, boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet! Bom, em relação ao Paulo Freire eu acho que foi falado aqui... eu como 

professora li muito Paulo Freire, concordo com muito o que ele falou e concordo 

exatamente com aquilo que o Thomaz falou, porque foi através dos trabalhadores que 

foram para a escola que ele ensinou, sim, a questão da luta de classe. E ainda bem que 

ensinou, passou por isso, porque senão nós estaríamos pior ainda. Agora, quanto aos 

trabalhadores, eu sou e vou sempre votar em favor da manutenção do trabalho, seja de 

frentista, corretor, cobrador, seja de qual for, principalmente nesse momento que nós 

estamos passando, né? Eu acho que agora precisamos parar e pensar realmente na 

manutenção do emprego e geração de novos empregos. Mas eu quero... um alerta: além 

de manutenção de trabalho, além de gerar emprego, eu acho que também essa Casa 

precisa pensar em projetos, quando vem, que aumente o gasto dos trabalhadores, porque 

a gente fazer uma fala defendendo trabalho isso aí é até óbvio. Agora, depois votar em 

projeto que vai dar ao trabalhador mais gasto, como é a questão do IPTU, aí é que fica 

complicado, porque o emprego... o salário não aumentou. E nós vamos votar projetos 

aqui que acaba também tirando do trabalhador mais dinheiro, mais gasto do qual ele 

não... não precisaria porque são projetos que podem ser barrados momentaneamente. 

Então eu acho que é um alerta também em relação a novos projetos.” 

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

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 21 de setembro de 

2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”  

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

O Requerimento no 1209/2021 constante do Processo no 10347/2021, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga, foi retirado pela autora. 

Às 19h15min encerrou-se o processo de votação. 

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

a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Walter Hayashi e do vereador Marcão da 

Academia, pelos passamentos do senhor Nobuko Hashimoto, Noboru Kaw kawkami... 

Kawakami... Desculpa!... Noboru Kawakami e Reiko Kimura Asaka, e – do Marcão da 

Academia – Euclydes Castanhare.” 

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

póstuma à memória das senhoras Reiko Kimura Asaka e Nobuko Hashimoto e dos 

senhores Noboru Kawakami e Euclydes Castanhare. 

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 19h16min.-.-

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