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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: ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), DR. ELTON (MDB), DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS), FERNANDO PETITI (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), JULIANA FRAGA (PT), RAFAEL PASCUCCI (PTB), MARCELO 

GARCIA (PTB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (PSL), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO 

DO ELEVEN (PSDB), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 16h39min; e LINO BISPO (PL) – 16h46min. 

 

 

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, 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 dos projetos se dará de forma 

simbólica... das proposituras se dará de forma simbólica. Peço ao vereador Marcão da 

Academia que assuma os trabalhos da Mesa Diretora.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MARCÃO DA ACADEMIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Retomando os trabalhos da 
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Mesa vamos dar abertura ao Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga-

Fogo, com o tempo regimental de cinco minutos, vereador Roberto Chagas.” 

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

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Roberto Chagas, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a 

todos! É com muita alegria que na data de ontem eu recebi na minha querida zona Norte 

o prefeito Felício anunciando aí o início dos reparos nas ondulações da Via Norte. E nós 

fizemos um vídeo. Gostaria, por favor, que pudesse passar esse vídeo!” 

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

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “É o prefeito anunciando melhorias para nossa querida 

zona Norte: a base do Corpo de Bombeiros, a ponte Minas Gerais, a própria Via Norte 

estava sendo iniciado também os trabalhos, entre tantas outras melhorias. Para finalizar, 

agora a zona Norte tem vereador!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Parabéns, vereador Roberto 

Chagas! Zona Norte se desenvolvendo cada vez mais, junto ao prefeito Felício. Parabéns! 

Retomando, agora com o tempo de dez minutos, vereador Zé Luís.” 

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 Zé Luís, pelo prazo regimental de 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Me confundiram com o 

vereador Renato Santiago? Está pronta a apresentação? Pode passar o primeiro.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, trazendo algumas... Pode passar o primeiro, 

por favor! ...algumas colocações, alguns anúncios e também algumas questões que 

também estão acontecendo na nossa cidade. Nesse final de semana nós teremos lá na 

nossa comunidade o aniversário de sete anos do Grupo Ruah, um grupo de motociclistas, 

de pessoas que têm feito a diferença na nossa comunidade. Eles unem evangelização 

com o hobby, que é a paixão pelas motocicletas, e têm feito cada dia mais um trabalho 

forte, não só no Jardim Satélite, mas em toda a cidade. Então deixar aqui meu abraço a 

todos os motociclistas do Grupo Ruah, lá da Paróquia Espírito Santo. Parabéns pelo 

belíssimo trabalho que lá fazem. Toda segunda semana... segundo domingo do mês eles 

percorrem todas as ruas do bairro junto com os voluntários trazendo os alimentos para a 

Campanha do PES Sem Fome e outras atividades. Então, parabéns ao Grupo Ruah pelo 

trabalho e pelo testemunho que eles são hoje na nossa comunidade. Pode passar o 

próximo? Vereador Dr. José Cláudio, vossa excelência que é católico, essa... nós 

estamos comemorando aí o centenário dessa pessoa espetacular, diria uma pessoa 

essencial para o Brasil, Dom Paulo Evaristo Arns, que de uma forma maravilhosa 

contribuiu em todos os campos. Dentro do campo específico dele (eclesiástico), uma 

pessoa que se dedicou aos mais pobres, se dedicou aos mais necessitados, ao 

verdadeiro direitos humanos, trabalhou forte na questão também dos exageros da 

ditadura militar; e também, junto com a sua irmã, doutora Zilda Arns, fundou a Pastoral da 

Criança, a Pastoral dos Idosos. Enfim, grandes serviços na nossa sociedade. Então... 

hoje inclusive fiz uma moção relembrando esse centenário de uma pessoa que contribuiu, 

e muito, para o Brasil. Em tempos obscuros a luz de Dom Paulo Evaristo Arns nos traz 

muita esperança, muita reflexão e muito agradecimento também. Pode passar o próximo, 

por favor? Bom, nós... todo mundo... eu, desde quando era jovem, sempre gostei de 

militar em partido político, de acompanhar partido político e nós estamos comemorando 

também os dez anos do PSD. PSD 55 (Partido Social Democrático) um partido de 

diálogo, um partido que, na sua essência, é radical na questão da democracia e também 

dessa participação social. Tem ajudado nos últimos tempos o Brasil a buscar os melhores 

caminhos. Uma das coisas que nós abominamos é os extremistas, ou seja, a política 

extremista, tanto de direita e de esquerda. Por isso que muitas vezes o nosso 

entendimento é difícil porque nós somos um partido de centro. Não um centrão fisiológico, 
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mas um centro sim político, que consegue enxergar na direita e na esquerda também 

boas iniciativas. E é capaz de convergir em alguns temas, somar e respeitar. Então me 

orgulho de desde o início da formação do PSD aqui em São José dos Campos eu sou um 

dos primeiros filiados a esse partido. E o PSD está se preparando, sim, para dar voos 

mais altos. Ano que vem teremos bastante trabalho, mas no momento certo nós iremos 

apresentar nossas propostas, apresentar nossos nomes. Mas pode ter certeza que nós 

não nos furtaremos de participar de todo o debate na cidade e também da disputa porque 

um campo importante da política partidária é a disputa do poder, mas sempre levando em 

conta os aspectos legais e também éticos. Mandar também um abraço para todos os 

militantes do nosso partido, nosso presidente Gilberto Kassab e todos aqueles que fazem 

do PSD um partido forte no Brasil hoje. Pode passar o próximo! E falando em fortaleza, 

falando em momento forte, nesse final de semana o PSD Jovem realizou um encontro na 

cidade de Cajamar e nós tivemos a presença de nada mais, nada menos do que Paulo 

Skaf, o ex-governador Márcio França, o nosso presidente Gilberto Kassab e a estrela do 

encontro, Geraldo Alckmin. E lá o PSD tomou uma posição inclusive que é para se passar 

para todos os nossos diretórios. Disse o nosso presidente: ‘Nós estaremos ao lado, de 

forma incondicional, do ex-governador Geraldo Alckmin, onde ele estiver, no partido que 

ele se filiar e na disputa que ele fizer’. E quando nós falamos em Geraldo Alckmin logo na 

nossa memória diversos projetos, diferente do que está aí, que quando você fala o nome 

dele, você não lembra de projetos, você não lembra de nada. Você falou em Geraldo 

Alckmin você lembra de Etec, de Fatec, de Bom Prato, de universidades virtuais, de 

abertura de estradas importantíssimas, de hospitais, principalmente o Hospital Regional. 

Então, o PSD já fez a sua opção. Repito as palavras do nosso presidente nacional, 

Gilberto Kassab, no sábado: ‘Estaremos ao lado de Geraldo Alckmin em 2022 onde ele 

estiver e qual cargo ele disputar’. Então que fique o recado que no ano que vem o PSD 

estará lado a lado com esse grande político – injustiçado, mas um grande político – 

Geraldo Alckmin. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dando continuidade no Pinga-

Fogo, vereador inscrito vereador Fernando Petiti, com o prazo regimental de cinco 

minutos mais cinco minutos do prazo de liderança.” 

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 Fernando Petiti, pelo prazo 

regimental de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Marcão da Academia, 

hoje aí na função! Boa tarde aos demais vereadores, a todos os funcionários da Casa, 

também aos telespectadores da TV Câmara! Hoje no Pinga-Fogo queria homenagear a 

APVE – Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer, né? Completou 35 anos no 

dia 25 de setembro. E aqui um pouco do histórico da APVE. Surgiu na iniciativa de 

funcionários da Embraer com objetivo de criar um espaço de lazer e de convivência, onde 

também pudessem compartilhar sua paixão pela aeronáutica e preservar a cultura da 

aviação na região. Oferece, aos seus associados, atividades esportivas, como ginástica, 

musculação, pilates, aula de yoga, entre outros; atividades culturais com workshops, 

palestras e exposições; também atividades sociais (festas temáticas, bailes dançantes, 

jantares, entre outros eventos). Também ali tem o núcleo social, que é a Renopas 

(Reciclando Nosso Papel Social). Renopas que graças à Farmácia Comunitária 

conseguimos fazer muitas parcerias com a Renopas. Eles que atendem várias entidades, 

asilos, entidades sociais. E por diversas vezes a nossa entidade Farmácia Comunitária 

Dr. Adolfo Bezerra de Menezes fez a entrega de alimentos, que nós temos a campanha 

Receba e Doe. A pessoa leva um quilo de alimento quando vai retirar o seu medicamento, 

não necessariamente, mas todos que têm condição eles levam os alimentos e por muitas 

vezes nós fizemos a parceria com a APVE através da Renopas, que aqui queria deixar 

um abraço para a Laide, que comanda maravilhosamente esse setor aí sempre com 

novidades. Em 2017, junto com o ex-vereador e amigo Vadinho Covas, nós concedemos 

a Medalha de Mérito Legislativo em homenagem aos 30 anos da APVE. Foi um dia muito 

especial, né? O Vadinho Covas não era mais vereador e no dia, na cerimônia, que foi na 

APVE – tiramos aqui da Câmara Municipal e levamos até a APVE –, ali eu deixei o 

Vadinho presidir, peguei o Vadinho de surpresa ali, falei: ‘Pode presidir’. E foi a melhor 

escolha que o Vadinho pegou um histórico que ele acompanhou desde o início, falando 

nome de todos os presentes ali, sempre tendo uma história especial ou outra, o que 

deixou a festa mais interessante ainda, mais especial. E, para encerrar esse assunto da 

APVE, hoje, né... atualmente, faz... desde 2002 eles têm a Farmácia Comunitária Dr. 

Danilo Stanzani, que é pai do ex-secretário de Saúde, o doutor Danilo Stanzani Júnior, e 

ali no início, com nosso know-how, nós passamos a documentação, ensinamos um pouco 

o dia a dia de farmácia comunitária, como poderia funcionar, e desde 2002 a APVE tem 

uma farmácia comunitária destinada aos seus associados. Também é uma parceria que a 

gente mantém desde desse início, até hoje trocamos muitas ideias, muitos medicamentos 

e deixando tanto a APVE, com a sua farmácia forte, como também a nossa farmácia Dr. 
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Adolfo Bezerra de Menezes. Queria aqui deixar um parabéns a todos os funcionários e 

associados e que possa vir muitos anos aí de muitas ações, não somente social, mas 

também destinadas aos seus associados. Um outro assunto... e nesse domingo... nesse 

domingo eu estive junto com a secretária de Saúde, Margarete Correia, e também a 

coordenadora de Saúde Mental, doutora Patrícia Minari, num programa de rádio, no 

domingo de manhã, e ali, numa pergunta que eu fiz, lembrando uma parceria que nós 

intermediamos junto ao... do CVV junto à Prefeitura, para curso de capacitação dos 

funcionários públicos destinados a ter a capacidade para conhecer, identificar e saber 

atender casos de tentativa de suicídio, casos de pessoas que estão sofrendo com 

problemas psicológicos. E aí eu costumo dizer que são os primeiros socorros. Não são 

profissionais, não são psicólogos, psiquiatras, mas, com a capacitação, eles sabem 

receber, orientar, conversar. E ali no programa... eu soube que o programa foi bem aceito 

pelos funcionários públicos e toda a UBS... todas as 40 UBSs de São José dos Campos 

os profissionais, os funcionários são capacitados para receber, acolher, saber a frase que 

pode ser usada para aquele primeiro socorro para depois a pessoa ser encaminhada para 

um psicólogo, para um psiquiatra. E também o programa Cuidar de Quem Cuida, que 

também é uma parceria com o CVV junto à Secretaria de Saúde, que deu início no meio 

da pandemia, que foi os cuidados com os profissionais de saúde que estão à frente, na 

batalha do covid, na batalha da pandemia, e também foram assistidos para, 

posteriormente, esses profissionais também atenderem melhor as pessoas que os 

procuram. E nessa capacitação, tanto numa como na outra, o aproveitamento... a 

aprovação... a aprovação dos funcionários públicos foi de 90%. Então a gente ficou feliz 

de capacitar os funcionários e da aprovação ser tão alta para o programa. Ali, para... 

rapidamente também, a frente parlamentar em defesa da pessoa com autismo sempre 

com novidades. E na sexta-feira à noite eu estive em Pindamonhangaba, num evento em 

Pindamonhangaba, e qual não foi minha surpresa: era dentro do shopping da cidade e, lá 

no shopping, já tinha um estacionamento dedicado exclusivamente para o autista, que a 

gente lutou tanto aqui - os shoppings de São José dos Campos já têm -, pensando nessa 

expectativa dos pais chegarem e rapidamente terem... terão onde estacionar. Ali em 

Pindamonhangaba também já está também com esse raciocínio de fazer com que a 

cidade se torne inclusiva. E, para encerrar, falar aqui rapidamente. Hoje eu apresentei 

dois requerimentos: um cumprimentando o jovem Danilo Abbade Diniz pela convocação 

para a seletiva internacional da Olimpíada de Astrologia e Astronáutica, a OBA; e também 

o jovem Arthur Abbade Diniz pela classificação para a segunda fase do Obmep 
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(Olimpíadas Brasileira de Matemática Escolas Públicas e Particulares) aqui, que 

acontecem... acontece aqui no nosso Brasil, no nosso estado. Parabéns a esses dois 

jovens! E hoje, por uma coincidência muito grande, o jovem Arthur Abbade Diniz faz 

aniversário. Parabéns! Continue com essa disposição aí, engajamento, que possa fazer a 

diferença não só pela sua cidade como pelo seu país! Obrigado e boa tarde!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Convoco novamente o 

vereador Robertinho da Padaria, nosso presidente, para retomar os trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência então 

peço ao vereador... com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

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

pedidos: votação em bloco; e, ainda, inclusão de diversos documentos: Indicações 6067 e 

6068, Requerimentos 1258, 1259, 1260 e 1261 e ainda Moções 294 até 300. Destaque 

nos seguintes documentos: 1226, 1251, 1252, 1258 e 1261. E ainda, presidente, solicito a 

supressão da sessão ordinária do dia 12 de outubro de 2021, em decorrência do feriado 

de Nossa Senhora Aparecida; supressão da sessão ordinária do dia 28 de outubro de 

2021, em decorrência do feriado do Dia do Servidor Público; e a sessão ordinária do dia 2 

de novembro de 2021, em decorrência do feriado de Finados. Os documentos em 

destaque, senhor presidente, são os Requerimentos 1226, 1251, 1252, 1258 e 1261, 

esses são os requerimentos.” 

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

pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações nos 6067/2021 

constante do Processo no 10923/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que 

solicita à Prefeitura Municipal a implantação de deck de madeira, bem como adequação 

de raiz de árvore, próximo ao no 61, no endereço Praça Yamagata, bairro Jardim Oriente; 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370038003000350032003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                  (ANAIS)                                       9 

CMSJC-001 – 63ª Sessão Ordinária – 28.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.9.2021 

e 6068/2021 constante do Processo no 10924/2021, de autoria do vereador Rafael 

Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para limpeza dos bueiros por 

toda a extensão da avenida Benedito Bento, bairro Cidade Morumbi; dos Requerimentos 

de nos 1258/2021 constante do Processo no 10929/2021, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

agendamento de exame de ressonância magnética de crânio do paciente Sidney Maurício 

de Souza; 1259/2021 constante do Processo no 10931/2021, de autoria do vereador Zé 

Luís, que registra a exposição em homenagem aos 10 anos de fundação do Partido 

Social Democrático (PSD), e parabeniza o presidente nacional da sigla, Exmo. Sr. 

Gilberto Kassab, pela liderança e o Exmo. Sr. Antonio Brito, deputado (BA), líder do PSD 

na Câmara, pela idealização do evento; 1260/2021 constante do Processo no 10932/2021, 

de autoria do vereador Zé Luís, que registra a celebração do centenário de Dom Paulo 

Evaristo Arns; e 1261/2021 constante do Processo no 10950/2021, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que registra o editorial do Jornal OVale com o título: 

“VERGONHA MUNDIAL – Com discurso repleto de mentiras, Bolsonaro faz Brasil passar 

vexame. Presidente ainda vira chacota no mundo.”, publicado na edição de 25 de 

setembro de 2021; e das Moções de nos 294/2021 constante do Processo no 10942/2021, 

de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que manifesta Voto de Pesar pelo falecimento de 

Jacyra Prado Gonçalves, exemplar educadora e ex-vereadora de nossa região; 295/2021 

constante do Processo no 10944/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que 

registra Moção de Aplauso ao doutor Pedro Augusto Pascoli pelos exemplares serviços 

prestados como médico cardiologista no município; 296/2021 constante do Processo no 

10945/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que registra Moção de Aplauso ao 

doutor Juliano Rachou Castilho pelos exemplares serviços prestados como médico 

cardiologista no município; 297/2021 constante do Processo no 10946/2021, de autoria do 

vereador Dr. José Cláudio, que registra Moção de Aplauso ao doutor Eduardo Rodrigues 

Bento Costa pelos exemplares serviços prestados como médico cardiologista no 

município; 298/2021 constante do Processo no 10947/2021, de autoria do vereador Dr. 

José Cláudio, que registra Moção de Aplauso à doutora Erika Olivier Vilela Bragança 

pelos exemplares serviços prestados como médica cardiologista no município; 299/2021 

constante do Processo no 10948/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que 

registra Moção de Aplauso ao doutor José Alexandre Bazan Piotto pelos exemplares 

serviços prestados como médico cardiologista no município; e 300/2021 constante do 

Processo no 10949/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que registra Moção de 
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Aplauso à doutora Marcelle Sá pelos exemplares serviços prestados como médica 

cardiologista no município; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos 

de nos 1226/2021 constante do Processo no 10737/2021, 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 enfermeiros(as) em cada UBS de nossa 

cidade, e se estão conseguindo atender, plenamente, as demandas dos munícipes 

circunscritos nessas unidades; 1251/2021 constante do Processo no 10872/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos informações se há previsão de retorno à operação da linha de ônibus no 140, que 

atendia a vários bairros da zona Norte; 1252/2021 constante do Processo no 10873/2021, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos informações sobre os critérios utilizados para compra de fraldas geriátricas 

que são fornecidas nas UBSs da cidade; bem como dos Requerimentos de nos 1258/2021 

e 1261/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citados; e o pedido de supressão 

das sessões ordinárias dos dias 12 de outubro de 2021, em decorrência do feriado de 

Nossa Senhora Aparecida; 28 de outubro de 2021, em decorrência do feriado do Dia do 

Servidor Público; e 2 de novembro de 2021, em decorrência do feriado de Finados. 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, o requerimento 1251... a ementa é o 

seguinte: ‘Solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações se há 

previsão do retorno da operação da linha de ônibus 140, que atendia a vários bairros da 

zona Norte’. Ora! É um pedido simples solicitado pelas trabalhadoras domésticas que 

utilizam o ônibus. Foi cortada algumas linhas. O que que custa aprovar um pedido de 

informação nesse sentido? O outro requerimento é em relação às fraldas geriátricas. Eu 

quero dizer aqui que eu sou contra esse destaque que foi levantado pelo líder do 

governo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos 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 16 de setembro de 2021 – 60ª Sessão Ordinária; 

21 de setembro de 2021 – 61ª Sessão Ordinária; 23 de setembro de 2021 – 62ª Sessão 

Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Às 16h56min iniciou-se o processo de votação.  

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 16, 21 e 23 de setembro de 2021. 

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

documentos, senhor presidente.” 

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

favoráveis, os documentos estão rejeitados.” 

Em destaque a votação do Requerimento no 1226/2021, de autoria da vereadora Juliana 

Fraga, e dos Requerimentos de nos 1251/2021, 1252/2021, 1258/2021 e 1261/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, já citados. Rejeitados com 03 (três) votos 

favoráveis 

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

requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 28 de setembro de 2021, bem 

como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 16h57min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então continuaremos aqui 

novamente ao Pinga-Fogo. Próximo vereador inscrito é o vereador Renato Santiago, 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 próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, senhor presidente! Pedir 

licença para tirar a máscara. A todos os colegas vereadores, a todos aqueles que nos 

assistem pela TV Câmara, todos os funcionários da Casa! Mais uma vez, é muito bom 

estar aqui trazendo boas notícias. Na semana passada nós entramos em contato com o 

comitê epidemiológico acerca do pedido da volta dos torneios de futebol, né? Quem não 

estava com saudades dos torneios de futebol amador da nossa cidade, né? Temos 

grandes parceiros aqui que militam no futebol: eu; Fabião Zagueiro; o dr. José Cláudio, 

nosso artilheiro; o Lino Bispo; todos os amigos que... Pascucci, nosso centroavante lá do 

jogo, né? Então, estávamos com muitas saudades dos torneios de futebol amador e na 

semana passada solicitei ao comitê epidemiológico um estudo para que a gente pudesse 

voltar com as atividades competitivas na cidade. Já havíamos voltado com os jogos aos 

finais de semana com um jogo por período, mas a gente tendo a volta do campeonato 

com as instituições como a Acaf e como a Liga coordenando esses jogos a gente, com 

certeza, tem uma segurança muito maior dos protocolos a serem adotados. Então, está aí 

a indicação que fizemos à Prefeitura, solicitando à Prefeitura Municipal a volta dos 

campeonatos amadores no dia 21 de setembro. E hoje tivemos a resposta, já está aí no 

site da Prefeitura: ‘Comitê autoriza retorno dos torneios oficiais de futebol.’ Vou ler 

rapidamente aqui para vocês: ‘Comitê Municipal de enfrentamento ao novo Coronavírus 

autorizou a volta dos campeonatos oficiais de futebol amador de São José dos Campos, 

organizadas pelas entidades conveniadas à Prefeitura, como a Acaf e a Liga Municipal de 

Futebol Amador. As competições estavam suspensas desde março de 2020’ – então há 

mais de UM ano e meio paradas as nossas competições. A previsão é que os torneios da 

Acaf eles voltem já na segunda quinzena de outubro e os campeonatos da Liga voltem 

em novembro. No dia 16 de agosto passado, como eu já disse, voltaram as atividades, os 

jogos nos campos aos finais de semana, e agora a gente consegue autorização para as 

voltas das competições, né? As condições para que isso aconteça com segurança são as 

mesmas condições para os jogos, só que agora a gente tendo a maior fiscalização aí, 

tanto da Acaf quanto da Liga. Realização de somente um jogo por período, então um jogo 

no sábado de manhã, um jogo no sábado à tarde, um jogo no domingo de manhã e um 

jogo no domingo à tarde em cada campo na nossa cidade, totalizando aí quatro jogos no 

final de semana. Os atletas deverão informar se têm algum sintoma relacionado ao Covid-

19 e esses automaticamente não poderão participar dos jogos dos campeonatos. E a 

gente precisa, nesse momento, contar bastante com o bom senso dos atletas, dos 

dirigentes das equipes amadoras e das próprias entidades organizadoras para que a 
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gente volte, volte com segurança, para que a gente não tenha nenhum problema no 

aumento do número de casos, em decorrência da volta dos campeonatos de futebol 

amador, e que a gente possa praticar aí o nosso futebol de maneira extremamente 

saudável e proveitosa. Boa sorte a todas as mais de 100 equipes, né, filiadas à Liga e à 

Acaf, que voltarão a praticar a sua atividade esportiva. Obrigado, presidente! Obrigado a 

todos os colegas!” 

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

palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, quero aqui só somar à fala do 

vereador Renato Santiago. Eu acho que é uma retomada... foi bem trabalhada, uma 

retomada segura do futebol amador da nossa cidade. A gente... Já mandar um abraço 

para o Anderson, da Liga União, para o Tiago Porcatti, do Link Esportivo, que tem 

também feito vários trabalhos esportivos, principalmente futebol amador da nossa cidade; 

o Anderson, da Liga União, com mais de 150 times participando lá. A gente deixa também 

aqui uma solicitação, junto à Prefeitura, à Secretaria de Esporte, que mantenha-se, né... 

Já que a retomada vai ser, que mantenha-se com todas as entidades, não só com a Liga, 

não só com a Acaf, mas com todas as entidades que prestam serviço da área e um bom 

serviço que sempre foi executado. E também, já estou aqui com a nossa indicação, de 

não só do futebol amador... não só do futebol amador, mas como a gente já tem aqui o 

projeto de lei aprovado da atividade física como atividade essencial, nós podemos falar 

junto à Secretaria de Esporte que retome a todas as atividades esportivas que possam... 

as que são competitivas que possam, para fomentar, né, o esporte, com os seus 

protocolos, principalmente os esportes que são individuais ou em duplas, né? Que você 

tem até um distanciamento e não um contato como é tanto o futebol, né? O futebol ele já 

mostra realmente aquele... o modelo que deve ser tratado com as atividades esportivas. 

Então a gente fica muito contente com o retorno da atividade, do futebol, mas que 

também se estenda a todas as outras modalidades para não ficar só ‘ah, só uma?’. Daqui 

a pouco vem a outra modalidade ‘ah, também quero’, a outra ‘também quero’, então acho 

que com protocolo a gente pode retomar todas as competições das modalidades 

esportivas da nossa cidade, que ajudam não só os nossos jovens, né, fomenta e motiva a 

população a poder praticar cada vez mais. Deixo aqui exemplo... por exemplo, os 

esportes de areia. Hoje o beach tennis, aquele tênis na areia, em praia, é o esporte que 

mais tem crescido na região. Você vai em academias, em locais e até em áreas públicas 

de areia... bombando! Futevôlei, vôlei de praia. Então assim, são modalidades individuais 
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ou em dupla, que não têm contato também, que podem ser retomadas, então isso é muito 

importante. A gente deixa aqui já a indicação, o ofício à Secretaria de Esporte, que 

também se amplie a todas as modalidades assim como nós temos também as copas 

populares de tênis, do basquete e de outras modalidades que têm ampliado na nossa 

cidade. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de 

silêncio à senhora Jacyra Prado Gonçalves, que faleceu na data de ontem (27/9/2021). 

Ela, que foi pedagoga, professora e vereadora em Paraibuna, e mãe do nosso amigo 

Laurinho, coordenador do parque Alberto Simões, no Altos de Santana. Fica aqui os 

nossos sentimentos a toda família.” 

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

Pinga-Fogo, o 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, Robertinho... obrigado, senhor 

presidente! A imagem, por favor!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom... Próximo. Bom, só para lembrar a todos, 

amanhã é dia 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. Então amanhã é o dia que se 

comemora o dia do coração. Falando em coração – o próximo! – gostaria de lembrar 

também que nós aprovamos nessa Casa, unânime, né, o Abril do Coração, que foi um 

mês que nós dedicamos para a prevenção das doenças cardiológicas. Próximo! Lembrar 

que eu estou com 27 anos aí de formado e que a medicina é uma paixão pelo coração e 

pela vida das pessoas, que a nossa formação é salvar vidas e trabalhar pelas pessoas. O 

próximo! Hoje, aqui na Casa, gostaria de agradecer a todos que votaram junto conosco 

nessa moção de homenagem e aplauso a vários cardiologistas aqui de São José dos 

Campos, que amanhã é o Dia Mundial do Coração então nós fizemos uma homenagem 

ao doutor Alexandre Piotto, que é um médico cardiologista e cirurgião do coração do 

Hospital Pio XII; doutor Pedro Augusto Pascoli, que é um cardiologista e médico 

hemodinamicista do Hospital Pio XII; doutor Eduardo Rodrigues Bento Costa, que é um 

médico cardiologista e arritmologista aqui da nossa cidade, da Unimed e do Hospital Pio 

XII; doutora Erika Olivier Vilela Bragança, que é cardiologista e arritmologista da Unimed, 

também do Hospital Pio XII; e à doutora Marcelle Sá, que é cardiologista, intensivista e 

diretora técnica hoje do Hospital Pio XII. Então é uma homenagem a esses cardiologistas, 

a esses médicos, também Dr. Juliano Rachou, que nós não conseguimos uma foto dele, 

mas também estamos homenageando, médico do Hospital Santos Dumont, que são 

médicos que trabalham pela nossa cidade, que são da linha de frente, todos esses daí 

não pararam um dia sequer nesses tempos de pandemia. Próximo! Também parabenizar 

o Hospital Municipal por essa nova etapa e avanço na saúde de São José dos Campos, 

parabenizar o Dr. Maganha. Agora o HM tem um prontuário eletrônico e gestão totalmente 

informatizada. Então parabéns ao Dr. Maganha, parabéns a toda a enfermagem, a todo o 

corpo clínico do Hospital Municipal! Próximo! Eu acho que não entrou a imagem da 

primeira foto da dona Jacyra... Isso! O vereador Roberto pediu um minuto de silêncio para 

essa pessoa maravilhosa, que ela não é da nossa cidade, mas os filhos moram aqui, o 

Lauro trabalha lá na zona Norte, então eu queria deixar aqui uma homenagem a essa 

pessoa, dona Jacyra Prado Gonçalves, faleceu ontem com 90 anos. Ela foi a primeira 

vereadora de Paraibuna, foi professora na cidade de Paraibuna, foi a melhor amiga do 

meu pai, foi vereadora junto com o meu pai em Paraibuna, mãe do Sérgio Rodolfo, do 
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Laurinho, da Bete e da Cíntia. Eu fui criado na casa dela com os filhos dela, devo muito a 

ela. Quando eu me elegi vereador, ela me ligou, deu os parabéns, chorou, viu, Roberto? 

Então eu fui médico dela desde que eu me formei. Meus 27 anos de formado, Roberto, eu 

fui médico dela. E eu fiz questão que o Roberto pedisse um minuto de silêncio, porque ele 

além de ser da zona Norte, ele é amigo do Lauro e nada melhor que dois vereadores 

homenagear a dona Jacyra, que é pouco pelo tamanho dessa mulher, dessa mulher 

guerreira, trabalhadora, vereadora lá em Paraibuna e que deixa muita saudade pela 

gente. Um exemplo de mãe, de avó. Se fosse para resumir o sentimento ou o que é ser 

mãe, eu acho que a dona Jacyra resume tudo. Ela perdeu seu esposo Lauro e ela foi a 

chefe de família por muito tempo. Muita saudade da dona Jacyra, de tudo que nós 

passamos na casa dela, do carinho que ela tinha pela gente, pelo meu caçulinha... 

Quando nasceu, ela falava: ‘ele é pequenininho, hein? Será que vai vingar?’. E hoje ele 

está aí com 20 anos correndo pela rua aí, o Matheus. Então a saudade é imensa. Ela 

faleceu no Hospital Antoninho ontem, ela estava internada lá por um bom tempo, e deixa 

uma saudade muito grande, viu, Roberto? Então, eu queria homenagear os filhos: o 

Sérgio, o Lauro, a Bete e a Cíntia pela mãe que eles tiveram. E que Deus tenha a dona 

Jacyra onde ela merece, onde todas as mães devem estar: no céu, do lado de Deus! Com 

Deus, dona Jacyra, muita saudade da senhora! Obrigado, presidente!” 

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

Vamos então agora no próximo. O próximo vereador, vereador 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 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Thomaz Henrique, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, senhores vereadores, público 

que nos assiste e servidores, o que me traz à tribuna hoje é para comentar, como sempre 

me comprometi, acerca dos malfeitos, da má postura do Sindicato dos Metalúrgicos da 

nossa região, que continua com sua prática ideológica e partidária em detrimento da 

representação dos trabalhadores. Hoje lamentei escutar o presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos na rádio (Rádio Metropolitana), dizendo que vai usar a estrutura do Sindicato 

dos Metalúrgicos, representada e custeada pelos trabalhadores da nossa cidade e da 

região, para alugar mais de dez ônibus para fazer manifestação dia 2 ‘Fora Bolsonaro!’. 

Isso aqui independe de você a favor ou contra o presidente que está lá, se você defende 

ou não o impeachment. O que nós estamos falando aqui é de um sindicato, de uma 

estrutura sindical, que deveria ser utilizada para representar trabalhadores metalúrgicos 

representando um partido e um pensamento ideológico. O presidente do sindicato todo 

paramentado com roupa do partido que ele representa (boné, camiseta, não sei o que 

mais). Mas, quando o trabalhador metalúrgico precisa de fato da representação do 

sindicato, aí faz ação coletiva, que não serve para nada, só para falar que está 

trabalhando. Mas o verdadeiro foco do dinheiro que eles estão retirando do trabalhador é 

para fazer política partidária e por isso que a gente tem cada vez mais a indústria 

comprometida e o desemprego crescendo em nossa cidade e região, sobretudo no 

campo, no setor metalúrgico. Quero perguntar para o trabalhador metalúrgico que está na 

Embraer, que está na General Motors, se ele se sente representado por esse sindicato. 

Eu tenho certeza que não. Se ele se sente representado por um sindicato que usa o 

dinheiro dele para fazer política partidária e fazer manifestação contra um presidente, que 

o trabalhador metalúrgico não está preocupado com isso. Está preocupado com políticas 

salariais e de geração de emprego dentro de suas empresas e na nossa região. Portanto, 

fica aqui minha nota de repúdio a esse sindicato que permanece com essas práticas 

nefastas e partidárias na nossa região e que cobra muitas vezes o poder público, cobra 

nós, vereadores, Prefeitura, diz que o patrão... – né? Coitado do patrão, que está ralando 

para gerar emprego na nossa região! – ...que o patrão está rico e o trabalhador está 

pobre. E o sindicalista ele está como? Vamos ver quanto que ganha o sindicalista para 

ser diretor de sindicato. Quanto que é o salário dele para ficar defendendo partido, para 

levar ônibus para manifestação contra o presidente, que não tem nada a ver com a 

finalidade do sindicato. Mostra o salário do sindicalista, quanto que ele ganha lá dentro, aí 

eu quero ver! E outra coisa, para terminar: não sou contra representação sindical. É 

importante que haja representação sindical, mas de trabalhadores, não de partido político 
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ou usar essa estrutura para fazer manifestação contra A ou B. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Amélia Naomi, 

próxima vereadora inscrita para falar no tempo de cinco minutos.” 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370038003000350032003A00540052004100, 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)                                       20 

CMSJC-001 – 63ª Sessão Ordinária – 28.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.9.2021 

Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Eu vou falar de 

violência, mas antes quero defender aqui o Sindicato dos Metalúrgicos. Eu discordo da 

fala do vereador que me antecedeu. É fundamental a organização e o fortalecimento das 

entidades para defender a classe trabalhadora. Não sou do mesmo partido do presidente 

do Sindicato dos Metalúrgicos: ele é do PSTU; eu sou do Partido dos Trabalhadores. 

Corretamente, a manifestação que vai ter agora dia 2 está sendo articulada pelas centrais 

sindicais, não só a central sindical que faz parte o pessoal aqui dos metalúrgicos, do 

Conlutas, mas a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e todos aqueles... as 

grandes centrais sindicais que estão contra a política econômica colocada pelo Bolsonaro. 

É por isso que nós vamos na rua, para defender emprego, para defender os 

trabalhadores, uma pauta positiva, porque hoje infelizmente nós estamos vivendo uma 

situação de desemprego, de desmando desse governo, com uma série de privatizações. 

Nós vimos hoje: amanhã sobe a gasolina. Então, é por isso que a organização dos 

trabalhadores é fundamental. E dizer também que as ações coletivas são 

importantíssimas. O Sindicato dos Metalúrgicos já entrou por diversas ações na Justiça e 

são ações coletivas que demora, porque a Justiça brasileira trabalhista não é rápida, 

porque você recorre a todos os... municipal, estadual e nacional. Mas o sindicato tem um 

corpo jurídico que faz jus a essa luta. Então, quero aqui dizer que eu concordo e apoio a 

luta dos trabalhadores. E fundamentalmente acho que o sindicato está sendo dirigido por 

um partido ou por uma corrente, mas que está na luta, né? É só vi aí os planos... agora a 

campanha salarial... hoje acompanhei, eles fecharam... eu não sei se fecharam o acordo, 

ou estão ainda, mas estão num processo de negociação com a Prolind, né? A pauta é... e 

eles fecharam vários acordos em 10,42, que não é o que eles querem, mas é o que a 

classe está conseguindo. Bom, feito isso, eu quero aqui falar sobre a violência e eu quero 

aqui pôr o depoimento. Antes de vir para sessão, eu recebi no meu Instagram esta fala da 

Ingrid Sá, uma jovem da periferia, lutadora, mulher feminista e de esquerda, negra, preta. 

Então, está aqui, mulher periférica. Quero que essa Casa... e que fique nos anais a fala 

desta mulher.” 

Nesse momento, passou-se à exibição do vídeo de Ingrid Sá. 

Transcrição do vídeo de Ingrid Sá, conforme solicitação da vereadora Amélia Naomi, para 

que fique nos anais, a saber: “E a manchete é: ‘A Polícia Militar pede a prisão preventiva 

de nove policiais envolvidos na morte do menino David, conhecido como Tubarão, na 

zona Sul de São José dos Campos. Instaurado o inquérito para investigar a violência que 

aconteceu no dia 9 de setembro (...) Constataram irregularidades nas abordagens dos 
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PMs. Nas imagens retiradas das câmeras acopladas no uniforme dos policiais é 

desmentida a versão que ele teria trocado tiros com a PM’. Essa imagem ela já foi 

divulgada nos canais jornalísticos, e nela vocês podem ver que o jovem Tubarão, o jovem 

David, já estava rendido, aqui desse lado, com as mãos na cabeça. A cada 23 minutos 

morre um jovem negro no Brasil. A violência policial tem aumentado a cada dia e tem 

trago prejuízo que acarretam na vida de toda uma sociedade. Nos últimos três anos foram 

mais de 2 mil crianças assassinadas pela mão da... Ágatha, João Pedro, Matheus, 

Kathlen, e muitas outras que não sabemos os nomes. O conselho da ONU já pediu o fim 

da Polícia Militar no Brasil. Se deixarmos que a Polícia Militar faça suas próprias leis nas 

ruas, isso é um tiro no nosso pé. Uma hora pode ser eu, uma hora pode ser você, outra 

hora pode ser seu filho. O nome disso é grupo de extermínio, é miliciano, e de miliciano o 

Brasil já está cansado.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Essa... está resumido a fala, porque como a gente tem 

aqui só cinco minutos para falar, mas quem quiser ver toda a fala da Ingrid, é só ir no 

Instagram dela ou no Facebook dela. É Ingrid Sá. Tem aqui a complementação: ‘PM pede 

prisão preventiva de nove policiais por erro em abordagem que terminou com um morto 

na zona Sul de São José.’ Pode passar! Aqui tem as pesquisas sobre... setenta e um 

mortos pela polícia são negros. A semana passada nós vimos uma grande matéria 

também sobre a questão dos negros, dos jovens, das mortes. Pode passar! O deputado 

Emídio de Souza ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa, está pedindo acompanhamento das ouvidorias das Polícias do Estado de São 

Paulo para acompanhar o caso. Ele esteve a semana passada visitando a cadeia, esteve 

lá na cadeia do Putim – não o Putim de São José, a cidade de Putim –, visitou os dois 

presídios, está fazendo um relatório, porque também foi acionado pelos pais e jovens que 

estão lá. Então, quero fazer esse registro e quero aqui cumprimentar a jovem Ingrid, uma 

jovem negra, universitária, moradora da região Sul, que tem uma intensa luta na periferia 

contra a violência, pelos direitos das mulheres e por melhores condições de vida para a 

população negra e pobre. Ela esteve no caso do Miguel – nas passeatas, nas 

manifestações que nós fizemos lá no Campos dos Alemães –, um menino que também foi 

vítima de violência policial. Basta de violência! Então quero aqui deixar registrado. Que 

fique nos anais. E acompanhe a denúncia que a Ingrid fez hoje... mas logo no episódio ela 

também fez um vídeo. Inclusive depois ela fez um outro vídeo relatando a perseguição 

que ela sofreu. Ela esclareceu inclusive por que que ela estava defendendo. E hoje nós 

estamos vendo aqui a verdade sendo clara e os policiais presos. Parabéns, Ingrid! Nós 
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precisamos de muitas Ingrids aqui em São José para defender os jovens da periferia. 

Parabéns!” 

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

um minuto de silêncio a pedido do vereador Roberto Chagas pelo passamento da senhora 

Jacyra Prado Gonçalves.” 

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

póstuma à memória da senhora Jacyra Prado Gonçalves. 

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 17h24min.-.-

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