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DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

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), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), 

MARCELO GARCIA (PTB), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), LINO BISPO (PL), ROBERTO 

DO ELEVEN (PSDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. 

JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), AMÉLIA NAOMI (PT), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA) e FERNANDO PETITI (MDB). 

 

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

SANTIAGO (PSDB) – 16h28min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h29min; JULIANA 

FRAGA (PT) – 16h29min; DR. ELTON (MDB) – 16h31min; e THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO) – 16h56min.  

 

 

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 à ORDEM DO DIA, cuja pauta 

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

e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

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

simbólica. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero só registrar, nós tivemos no 

último dia 26 de setembro uma data importante de comemoração, que é o Dia Nacional 

dos Surdos. E nós temos uma comunidade bastante grande que tem todo o nosso apoio, 
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tem também todo o nosso carinho. E hoje, senhor presidente... por que eu estou falando 

isso aí? Porque hoje também, de igual forma e de igual importância na lembrança, é o dia 

do intérprete, né? E essas pessoas que fazem esse trabalho belíssimo em favor da 

comunidade dos surdos também merecem de nós toda a reverência e todo o carinho 

porque faz um trabalho belíssimo em favor dessa comunidade. Então a vocês intérpretes, 

que cuidam muito bem dessa comunidade, o nosso muito obrigado e que Deus abençoe 

muito cada um de vocês. Um abraço! Fiquem com Deus!” 

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

Marcão da Academia.” 

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

vereadoras, funcionários da Casa, público que nos assiste através da TV Câmara, através 

da página do Facebook! Senhor presidente, pedir até licença aqui. Seguindo aqui também 

na palavra do vereador Juvenil Silvério, que me antecedeu, sobre a homenagem dos 

surdos, né, o dia, a gente quer também aqui relembrar e colocar essa... fortalecer essa 

homenagem também aqui na Casa. Parabéns, vereador Juvenil! É muito importante. 

Lembrando hoje também que nós tivemos mais um trabalho da Frente Parlamentar de 

Apoio à Pessoa com Autismo aqui nessa Casa. Hoje, fizemos a reunião da Frente com a 

pauta sobre a apresentação do programa da Prefeitura, o RIA – Rede de Inclusão ao 

Autismo. Então, foi muito bacana. Tivemos a presença dos secretários – o Antero, do 

Apoio Social; da secretária Margarete, da Saúde; do secretário Jhonis, da Educação; – 

tivemos o Tom (Washington), presidente da Fundação Cultural; os representantes da 

Secretaria de Mobilidade, o Douglas; da Secretaria de Esporte, o Itamar, o Sandro, o 

Fernando; tivemos a diretoria de ensino aqui, da Roseli, a Carmem e a Mônica; tivemos 

também a Sara, do Gaia, esteve aqui presente; e toda a equipe das secretarias estavam 

aqui, apresentaram todo o trabalho que cada secretaria desenvolve no nosso município e 

o que tem feito pela causa. Quero agradecer também sempre a presença constante dos 

vereadores. Estavam aqui a vereadora Amélia Naomi, o vereador Fernando Petiti, o 

vereador Renato Santiago, Fabião Zagueiro, Rafael Pascucci, né? A Dulce mandou um 

abraço, estava acompanhando. Ela não pôde estar presente, até hoje está com licença 

por questão de saúde, mas sempre participando das ações. E foi muito importante 

entender que o programa cresceu muito, nós tivemos relatos de crescimento, de 

atendimento em torno de 300% em algumas secretarias devido realmente ao programa, 

ao RIA, de ter aberto a possibilidades e a oportunidades de participar das pessoas com 

autismo. Então, foi muito importante. Hoje também recebemos aqui... agradecer à 
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Secretaria de Apoio Social, apoio ao cidadão. Eles fizeram umas cartilhas, fizeram aqui 

um cestinho, todo um trabalho de conscientização, um cestinho de carro, de lixo, 

Respectro. A cartilha que fizeram o lançamento nas ruas, nos comércios, junto com a ACI. 

Tive aí... A pulserinha, uma pulseira também que o autista pode utilizar, para ser um 

identificador. O broche de apoio. Adesivos, como esse adesivo, que pode colocar no 

carro, elaborado pela secretaria, né? Então foi muito bacana todo o projeto, tudo o que 

tem elaborado a Prefeitura e a diretoria também de ensino. É o Estado fazendo, 

participando em conjunto para transformar políticas públicas, poder ajudar cada vez mais. 

E a frente parlamentar. Parabenizar a todos os vereadores. O vereador Zé Luís aí que 

sempre também... está sempre, quando possível, presente com a gente e faz... está 

fazendo um trabalho espetacular. Temos aqui referências e exemplos, projetos nossos 

aqui da Casa que saiu já está sendo aplicado na cidade, como a carteirinha de 

identificação, a questão do estacionamento exclusivo, o Calm Zone agora que o setor 

privado tem ajudado, como o Shopping Oriente e o Shopping Vale Sul. Tivemos conversa 

agora com o Centervale. Então está caminhando o processo. Eu acho que a gente tem 

que progredir ainda mais, mas tem feito muito trabalhos em prol da pessoa com autismo e 

principalmente dentro dessa frente parlamentar. Então, parabenizar mais uma vez todos 

os vereadores que têm incumbido, têm se dedicado, elaborado, buscado ideias para São 

José dos Campos. Parabéns à Prefeitura Municipal, à Diretoria de Ensino, que tem se 

dedicado cada vez mais e mostraram aqui. E que a gente possa mostrar que São José 

dos Campos é uma cidade de referência no trabalho e no tratamento. Ainda teremos um 

centro de trabalho... de referência, aqui de São José dos Campos, do tratamento e do 

apoio à pessoa com autismo e aos familiares. Então, fico muito contente. E, senhor 

presidente, que essa Casa possa cada vez mais construir políticas públicas para essa 

causa. Meu muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero só registrar a 

presença, viu, Zé Luís? Antes de você... de sua fala, só... até você também já... já 

participou junto com a gente da visita aqui no Plenário do agora doutor, né, doutor Pedro 

Bacha. Foi nosso jogador, nosso zagueiro. Está ele e o Renato aí, centroavante e 

zagueiro. Jogou bastante tempo com a gente no São José e agora então é doutor Pedro 

Bacha. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Muito bem-vindo mesmo. E sucesso para você 

agora aí nessa nova empreitada aí como doutor aí, trabalhando aí pela nossa cidade, tá 

bom? Seja muito bem-vindo! Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a todos os vereadores! 
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Também vim ao microfone, senhor presidente, para saudar o zagueiro Pedro Bacha. Eu 

só não estou lembrado, Pedro, quais foram os anos que você jogou com a gente. Eu não 

lembro o ano. 2005 até... e 2009, né? Isso! Exatamente! Estava lembrando alguma coisa 

ali por volta de 2006. Mas o Pedro, senhor presidente... a família dele tem no DNA – não 

vou dizer nem no sangue – o Direito. O pai dele é um grande advogado, professor eterno 

aí da nossa universidade aqui em São José dos Campos. Já vi pessoas falar bem sobre 

Direito Constitucional, mas igual ao seu pai até hoje não vi. Sempre quando tinha algumas 

dúvidas... eu lembro, quando se reunia duas mentes brilhantes, seu pai e o doutor Manoel 

de Lima Júnior, para discutir Direito Constitucional, era assim uma coisa maravilhosa de 

ouvir os dois falando ali na profundidade! E dizer que o Pedro Bacha jogava mais que o 

David Luiz, na minha opinião, jogava mais que o David Luiz, tá? Um grande jogador, nos 

ajudou, e outro: um jogador assim... acima da média em termos de caráter, uma pessoa 

muito boa, de grupo, sempre consciente com as coisas que fazia. Muito obrigado por 

aquela época, Pedro! E venha mais vezes aqui na nossa Casa e deixe um abraço para o 

seu pai, lá para a sua família, porque, como eu falei, o seu sobrenome tem o Direito no 

DNA. Parabéns, viu?” 

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

Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Presidente, eu vim pedir esse 

tempinho só para o senhor para falar de um servidor da Câmara. Acho que todos nós 

vereadores aqui conhecemos. Aliás, todos os servidores da Câmara, todos mesmo, 

quando nós entramos aqui, presidente, nos trataram tão bem, nos receberam tão bem, e 

ele em especial. O Hilton ficava aqui na Mesa. Ele está na Santa Casa, está internado. Há 

uns 15 dias ele vem evoluindo com uma insuficiência renal e essa insuficiência renal 

piorou. Ele está fazendo hemodiálise, mas de ontem para hoje ele foi entubado. Então ele 

está entubado, com quadro de uma insuficiência respiratória. Está sendo pesquisado... foi 

colhido o exame de Covid, não se tem confirmação se é ou se não é. Então ele está 

entubado. E eu até liguei para a família para pedir autorização aqui para falar. E pedir 

para todos os vereadores, todos os servidores da Câmara, muita oração para o Hilton, 

que é uma pessoa tão boa, recebeu a gente tão bem, com tanta educação nesse primeiro 

mandato meu, no caso, e dos vereadores aí. Então, eu falo em nome da família, do 

Cortez, que é o meu assessor, que é irmão dele. Então, pedir oração, e que Deus dê 

saúde e recuperação para ele! Eu estou em contato com a equipe lá, com o doutor 

Augusto, com o doutor Danilo Stanzani, com o doutor Paulo, eles estão mandando todo 
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dia aí o boletim, e a gente vai mantendo aqui a nossa família aqui da Câmara, né? Então 

pedir oração para o Hilton aí. É isso que eu queria pedir, tá?” 

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

sabia que ele estava... tinha sido... tinha piorado, né? Então vamos aí torcer, né? Orar 

todo mundo para que a recuperação do Hilton... como você falou, um superprofissional, 

uma pessoa dedicada, uma pessoa muito educada, atencioso com todos. Mas, se Deus 

quiser, logo ele vai se recuperar e estará de volta com a gente aqui. Com a palavra o 

vereador Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Robertinho! Também já vou 

colocar o Hilton nas minhas orações. Não sabia desse quadro dele, né? E, como o Dr. 

José Cláudio falou, sempre nos recebendo muito bem, sempre converso com ele, é a 

educação em pessoa. A gente vai estar orando. Ele vai passar por tudo isso e retornar 

aqui com a gente. Também deixar um abraço para o Pedro Bacha. E aqui lembrar: a 

última vez que eu encontrei com o pai do Pedro Bacha foi na inauguração do Hospital 

Veterinário Municipal, lá na Univap, né? A parceria da Prefeitura com a Univap, que está 

indo de vento em popa, está indo atendendo toda a população. E o Bacha, grande 

protetor de animais aqui de São José dos Campos, já discutimos muito esse assunto. 

Prazer! Deixa um abraço lá para o seu pai e para a sua mãe! E aqui falar um pouquinho 

também. Hoje de manhã nós tivemos a reunião da Frente Parlamentar em defesa... em 

Apoio à Pessoa com Autismo, né? Estive aqui junto com o vereador Marcão da Academia, 

vereadora Amélia Naomi, vereador Fabião Zagueiro. Ia falar Fabião da Academia. Mas é 

tudo junto ali, né? Tudo junto. Vereador Renato Santiago, também a representante da 

vereadora Dulce Rita, a grande incentivadora desde o início da frente parlamentar quando 

estávamos juntos eu, o vereador Marcão da Academia, a vereadora Dulce Rita, e agora 

uma frente parlamentar com 13 vereadores fortalecendo esse trabalho. E aqui a gente 

pôde constatar o trabalho maravilhoso com a Secretaria da Educação, Secretaria de 

Esporte, Secretaria de Apoio ao Cidadão, a Fundação Cultural e a Secretaria de 

Educação. Todos alinhados para atender a pessoa com autismo. E eu fico muito feliz. O 

Marcão também comentou. A Diretoria de Ensino Estadual, que nós estivemos essa 

semana lá, juntamente com o vereador Marcão e vereadora Amélia Naomi e também uma 

representante da vereadora Dulce Rita, e a gente viu o magnífico trabalho que o Estado 

faz não só... a frente parlamentar é do autista, mas também atende todas as crianças 

especiais, atendendo na escola, atendendo em casa as crianças que não podem vim. 

Enfim, um trabalho que hoje a gente vê que está em alto nível, mas a consciência de todo 
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mundo é saber que é um trabalho que é constante evolução. Tem que estar evoluindo, 

porque são novas ações, novos acontecimentos, então sempre temos que aprimorar. E 

tudo isso... eu sempre comento nas minhas falas e também quando estou na mídia: tudo 

isso foi possível porque a Frente Parlamentar do Autismo, que iniciou lá em 2018, 

começou a ouvir os pais, né? A gente foi ouvindo os pais, surgiram as ideias da prioridade 

para o autista, da carteirinha municipal, que hoje é uma realidade, com 340 carteirinhas, 

que o secretário Antero falou. Magnífica ideia também do Antero e de sua equipe entregar 

as carteirinhas em casa, fazendo com que a família receba no conforto do seu lar. E a 

gente sabe que isso só vai aumentar, todas as conquistas que a frente parlamentar teve 

para São José dos Campos ser uma cidade inclusiva, a tendência é só aumentar. E a 

gente pôde constatar hoje que a estrutura da Prefeitura também está pronta para receber 

os autistas e os seus familiares. E um detalhe para encerrar. Quando a frente parlamentar 

aqui fazia as reuniões para surgir as ideias tanto de projetos como de ações, como a 

Calm Zone que está acontecendo no Vale Sul, no Shopping Oriente, que foram de 

pronto... atenderam, em 50 a 60 dias já estava pronto, já estava lançando... A semana 

passada estivemos no Centervale, já deram positivo também. A gente está na expectativa 

do lançamento ali no Centervale também. Mas tudo isso, como eu falei, foi de ouvir os 

pais e aí a gente pôde entrar um pouquinho na realidade desse mundo, né? E também 

uma grata surpresa: o secretário de Educação, o Jhonis, ele pegou uma parte da fala ali 

da apresentação e também comentou que a Secretaria da Educação também faz esse 

mesmo sistema, chama os pais: ‘como que está a educação do seu filho? O que que 

precisa mudar? O que que não precisa?’ E na Diretoria de Ensino tanto a vereadora 

Amélia como o vereador Marcão ouviu lá, que tem um detalhe, que às vezes o pai espera 

que o filho apresente os trabalhos. E o filho não tem essa característica. E aí eles 

começaram a fazer uma... filmar quando o filho estuda, um making off, para mostrar para 

os pais que sim, o seu filho está evoluindo, mas ele não tem a característica de estar junto 

apresentando. Mas a evolução é constante. Parabéns pela iniciativa, Marcão da 

Academia! A frente parlamentar tem a iniciativa de vários vereadores. O importante é que 

a gente está caminhando juntos e vendo a diferença, São José se modificar. Obrigado!” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero, antes de fazer a 

solicitação da liderança de Governo, registar o falecimento de Romualdo de Almeida. 

Romualdo de Almeida ele é pai aqui do nosso funcionário da TV Câmara, o Rafael 
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Almeida. Tanto o Rafael quanto toda família sofreu bastante neste último mês por conta 

de um câncer que chegou e já foi bastante rápido, e hoje o pai do Rafael descansa nas 

graças de Deus, né? O Romualdo é de uma família também ligada aí aos vicentinos, toda 

a família dele e outros tantos, que fazem um trabalho belíssimo em favor das nossas 

comunidades, principalmente dos mais humildes. Então ao Rafael, à família dele... ao 

Romualdo que Deus abençoe a sua alma. Pedimos então, senhor presidente, um minuto 

de silêncio logo após a sessão para gente poder nessa sessão para reverenciá-lo. E 

ainda... eu acabei falando aqui sobre o dia internacional do intérprete e recebi uma 

ligação, Roger, dizendo assim: ‘Juvenil, fala de nós também aí! Hoje é o Dia da 

Secretária.’ Então, todas as secretárias, principalmente as que trabalham aqui na Câmara 

nos ajudando diariamente, parabéns a todas as secretárias aqui da nossa Casa, da 

Prefeitura, enfim, de todos os lugares! Senhor presidente, solicito a supressão de leitura 

de todos os processos da pauta, já por ser de conhecimento de todos os vereadores. 

Solicito ainda o adiamento, por uma sessão, dos Processos: Processo 5221/2021, 

Processo 5890/2021, Processo 6145/2021, Processo 8453/2021 e do Processo 

8699/2021. Esses, adiamento por uma sessão. Solicito ainda a inclusão para leitura do 

Processo 10979/2021, Processo 10980/2021, Processo no 10981/2021, Processo 

10982/2021, Processo 10983/2021, Processo 10985/2021, Processo 10986/2021, 

Processo 10996/2021. E ainda, senhor presidente, do Processo 10998/2021. Esses 

processos apenas para leitura, senhor presidente.” 

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

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

contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das matérias 

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

do Projeto de Lei no 245/2021 constante do Processo no 5221/2021, de autoria do 

vereador Fabião Zagueiro, que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação 

Kamakura de Judô; do Projeto de Lei no 280/2021 constante do Processo no 5890/2021, 

de autoria do vereador Fernando Petiti, que dispõe sobre a implantação do Programa de 
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Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para 

mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, medida de combate e 

prevenção à violência doméstica, conforme Lei Federal no 11.340, de 7 de agosto de 

2006, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 305/2021 constante do Processo no 

6145/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura 

Municipal implantar Atendimento Móvel Multidisciplinar para os usuários da academia ao 

ar livre e dá outras providências; do Projeto de Lei no 411/2021 constante do Processo no 

8453/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo criar o 

Prontuário afetivo nos leitos de UTI da Covid no âmbito do município de São José dos 

Campos e dá outras providências; e do Projeto de Lei Complementar no 14/2021 

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

dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo as redes de infraestrutura de 

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

de televisão a cabo e outros cabeamentos de loteamentos e condomínios horizontais, no 

município de São José dos Campos; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto 

de Lei nº 516/2021 constante do Processo no 10979/2021, de autoria da vereadora Dulce 

Rita, que autoriza o Poder Executivo a instituir no município de São José dos Campos a 

data de 22 de outubro – Dia de Atenção à Gagueira em conformidade com os órgãos 

nacionais e internacionais; do Projeto de Lei no 517/2021 constante do Processo no 

10980/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza a Prefeitura Municipal 

estabelecer prioridade no atendimento fonoaudiólogo para pessoas com deficiência da 

fluência da fala, popularmente conhecida como gagueira, em determinadas áreas 

competentes e dá outras providências; do Projeto de Lei no 518/2021 constante do 

Processo no 10981/2021, de autoria do vereador Roberto Chagas, que denomina a área 

verde localizada entre a avenida Prefeito José Marcondes com a rua Miguel Eras (lado 

esquerdo), na Vila Rossi, de Área Verde Iago Marques dos Santos Cardoso; do Projeto de 

Lei no 519/2021 constante do Processo no 10982/2021, de autoria do vereador Roberto 

Chagas, que institui o “Projeto nasce uma criança, planta-se uma árvore”, que dispõe 

sobre medidas para a promoção, preservação do meio ambiente e educação ambiental 

por meio do plantio de uma muda de árvore nativa, ornamental ou frutífera, a cada 

registro de nascimento de criança na rede pública municipal; do Projeto de Lei no 

520/2021 constante do Processo no 10983/2021, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que autoriza o Poder Executivo a implantar bolsões de estacionamento em 

locais como praças, parques e áreas verdes no âmbito do município e dá outras 
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providências; do Projeto de Lei no 521/2021 constante do Processo no 10985/2021, de 

autoria do vereador Dr. José Cláudio, que autoriza a Prefeitura Municipal a instituir 

Programa Municipal de Prevenção à Sepse e dá outras providências; do Projeto de Lei no 

522/2021 constante do Processo no 10986/2021, de autoria dos vereadores Amélia 

Naomi, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, 

Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, 

Renato Santiago, Robertinho da Padaria e Roberto Chagas, que institui e inclui no 

Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município o Dia Municipal de Combate 

ao Trabalho Infantil; do Projeto de Lei no 523/2021 constante do Processo no 10996/2021, 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 

2022 a 2025; e do Projeto de Lei no 524/2021 constante do Processo no 10998/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São 

José dos Campos para o exercício de 2022. 

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

vereador... Desculpa! Quem que está primeiro? Roberto Chagas.” 

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

a máscara pra ficar mais fácil para falar, né? Hoje é aniversário aí de um colega vereador. 

Dr. José Cláudio completando mais um dia, mais um ano de vida. Uma pessoa que a 

gente tem um carinho muito grande, uma felicidade muito grande de me tornar vereador e 

ter esse parceiro aqui na Câmara. Muitos anos de vida e que você possa comemorar 

muitos e muitos mais anos aí! É, aguenta coração, hein! Cuidando de coração. Falando 

em amigo, quero deixar um abraço aqui para o amigo vereador Lino Bispo e também o 

amigo vereador Rafael Pascucci, que hoje estive na região de vocês fazendo uma 

pequena visita lá na UBS do Morumbi. Uma vez que você se torna vereador e você 

realmente é cobrado... você se torna vereador de uma região, teoricamente, e você é 

cobrado para que seja vereador da cidade, então as demandas elas vêm de toda a parte 

da cidade, e veio também essa demanda do Morumbi e eu não pude deixar de fazer essa 

visita na UBS. Quero mandar um abraço para o Luiz, coordenador lá da UBS, que tem 

feito um trabalho espetacular na região do Morumbi, tá certo? E fico aqui mais uma vez a 

todos vocês... que possam nos fortalecer também lá na região Norte, porque a gente 

precisa de vocês. Eu já tenho o meu vice, que é o doutor José Renato, meu primeiro... Dr. 

José Cláudio; meu primeiro secretário, que é o Renato Santiago; mas que eu possa ter o 

apoio de vocês também na minha região. Um abraço!” 

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

O vereador FERNANDO PETITI:- “Novamente no microfone e lembrar, né? O Juvenil veio 

aqui falar de alguns dias comemorados hoje, né? Amanhã, dia 1º de outubro, se 

comemora o Dia Internacional das Pessoas Idosas e também o Dia Nacional do Idoso. No 

Brasil, com a Lei Federal 10.741 de 2003, foi sancionado o Estatuto do Idoso, conjunto de 

normas que vieram proteger e amparar os idosos acima de 60 anos. Atualmente, a 

população de idosos no Brasil... estimativa da população é de 29 milhões de pessoas e 

daqui a 20 anos irá dobrar. E aqui em São José dos Campos são 108 mil idosos, né? 

Praticamente 15% da população. Precisamos ter políticas públicas para que a gente 

possa se atentar, proteger essas pessoas que fizeram tanto pelo município, pelo seu 

estado, pelo Brasil. Aqui nós apresentamos esse ano o projeto do envelhecimento ativo, 

que contempla ações físicas, mentais para os idosos, é de suma importância você ter 

essa rotina para tentar evitar uma depressão, que é o mal do século. E também no 

mesmo projeto a gente contempla que a Prefeitura... a gente solicita que a Prefeitura 

possa fazer cursos de cuidadores de idosos. Aqui em São José dos Campos também tem 

o Fundo Municipal do Idoso, que é uma ideia, uma lei nossa, para que a gente possa 

estruturar, e está dando muito certo, estruturar cada vez mais as entidades destinadas ao 

trabalho para os idosos. Obrigado, presidente!” 

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

Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Boa tarde a todos! 

Aproveitando as palavras do Roberto Chagas, eu gostaria de mandar um abraço para o 

vereador Marcão da Academia, porque eu estive Bosque na segunda-feira, né? Vereador 

José Luís, estive também na segunda à tarde no Jardim Satélite, né? Vereador Milton 

Vieira, estive no culto domingo da Universal. Junto com Dr. Elton também estive na Igreja 

da Cidade. Fabião, estive lá no Jussara. Dr. José Cláudio, não fui... graças a Deus não 

precisei ir no hospital, no Pio XII, né? E, Pascucci e Lino Bispo, também estive lá no 

Morumbi, no campo. Então, a gente trabalhando aí por toda a cidade, além de ter estado 

no Jardim Oriente lá com o vereador Marcelo Garcia. Boa tarde!” 

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

Rafael Pascucci.” 

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

Estender o convite para o vereador Roberto Chagas. É muito bem-vindo, né? Toda a 

ajuda lá no bairro que a gente tem dos vereadores, dos novos e antigos, é superbem-
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vinda essa ajuda lá. A gente é mais presente no Morumbi e também anda aí por toda a 

cidade. E fazer o convite. Hoje tudo indica que a sessão vai ser um pouquinho... vai 

terminar cedo, convidar o Roberto Chagas e os demais vereadores para... hoje, lá na 

Praça da Amizade, tem o projeto de Zumba na Praça, uma centena de pessoas lá 

dançando e se divertindo com mais saúde, convidar o vereador Roberto Chagas e os 

demais. E também já anunciar em primeira mão aqui que dia 12 de outubro vai ter uma 

festinha para o dia das crianças lá também, o CrianSAB. Dia 12 de outubro, a partir das 3 

horas da tarde. Está estendido o convite também para os demais vereadores, né? O 

Marcelo Garcia já foi. Terça-feira o pastor Marcelo e a família estavam lá na praça junto 

com a gente. E dia 12 também está feito o convite aí para todos os vereadores. Obrigado, 

senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Rafael 

Pascucci! Com a palavra o vereador Walter Hayashi.” 

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

em homenagem à Neusa Monteiro, esposa do Guilherme Monteiro, que trabalhou na 

Bandeirantes por muito tempo. A Neusa é uma pessoa muito bondosa, com serviço 

prestado muito grande na nossa cidade, pessoa maravilhosa. Então uma homenagem da 

nossa Casa a ela que faleceu ontem.” 

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

então agora ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para 

ciência dos vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do 

Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem 

como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo no 10979/2021 – 

Projeto de Lei nº 516/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, autoriza o Poder 

Executivo a instituir no município de São José dos Campos a data de 22 de outubro – Dia 

de Atenção à Gagueira em conformidade com os órgãos nacionais e internacionais. 

Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social – Rito Ordinário – Término do prazo 

para emendas: 18/10/2021. Processo no 10980/2021 – Projeto de Lei no 517/2021, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, autoriza a Prefeitura Municipal estabelecer prioridade no 

atendimento fonoaudiólogo para pessoas com deficiência da fluência da fala, 

popularmente conhecida como gagueira, em determinadas áreas competentes e dá 

outras providências. Comissões: Justiça e Saúde. O rito é Ordinário. Término do prazo 
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para emendas: 18/10/2021. Processo no 10981/2021 – Projeto de Lei no 518/2021, de 

autoria do vereador Roberto Chagas, denomina a área verde localizada entre a avenida 

prefeito José Marcondes com a rua Miguel Eras (lado esquerdo), na Vila Rossi, de Área 

Verde Iago Marques dos Santos Cardoso. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário. Término 

do prazo para emendas: 18/10/2021. Processo no 10982/2021 – Projeto de Lei no 

519/2021, de autoria do vereador Roberto Chagas, institui o “Projeto nasce uma criança, 

planta-se uma árvore”, que dispõe sobre medidas para a promoção, preservação do meio 

ambiente e educação ambiental por meio do plantio de uma muda de árvore nativa, 

ornamental ou frutífera, a cada registro de nascimento de criança na rede pública 

municipal. Comissões: Justiça, Meio Ambiente e Planejamento Urbano. O rito é Ordinário. 

Término do prazo para emendas: 18/10/2021. Processo no 10983/2021 – Projeto de Lei no 

520/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Executivo a 

implantar bolsões de estacionamento em locais como praças, parques e áreas verdes no 

âmbito do município e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e 

Planejamento Urbano – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 18/10/2021. 

Processo no 10985/2021 – Projeto de Lei no 521/2021, de autoria do vereador Dr. José 

Cláudio, autoriza a Prefeitura Municipal a instituir Programa Municipal de Prevenção à 

Sepse e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário 

– Término do prazo para emendas: 18/10/2021. Processo no 10986/2021 – Projeto de Lei 

no 522/2021, de autoria dos vereadores Amélia Naomi, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, 

Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão 

da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago, Robertinho da 

Padaria e Roberto Chagas, institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e 

Comemorações do Município o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. Comissão: 

Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 18/10/2021. Processo no 

10996/2021 – Projeto de Lei no 523/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. Comissões: Justiça e Economia – Rito 

Prioritário – Término do prazo para emendas: 14/10/2021. Processo no 10998/2021 – 

Projeto de Lei no 524/2021, de autoria do Poder Executivo, estima a Receita e Fixa a 

Despesa do município de São José dos Campos para o exercício de 2022. Comissões: 

Justiça e Economia. O rito é Prioritário. Término do prazo para emendas: 14/10/2021.” 

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

os processos da leitura do dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à votação dos 

projetos constantes da Ordem do Dia.” 

Em exame propositura em regime prioritário para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI No 313/2021 CONSTANTE 

DO PROCESSO No 6344/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o 

Poder Executivo a realizar aulas noturnas de natação, ministradas pela Secretaria de 

Esporte e Qualidade de Vida, nas piscinas públicas municipais e dá outras providências. 

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

Final ao Processo no 6344/2021 – Projeto de Lei 313/2021, de autoria do vereador Renato 

Santiago. Em votação a redação final. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

a Redação Final, né?” 

Às 17h06min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

Votação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito 

Ordinário. 

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

da Emenda 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Processo no 8273/2021 – 

Projeto de Lei no 401/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. 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:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei no 401/2021 

constante do Processo no 8273/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que 

denomina a Viela 1, no Loteamento Jardim Santa Maria, de Viela Benedita dos Santos. 

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

da Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo no 8733/2021 – Projeto 

de Lei 424/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam 
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como estão, os contrários que se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda no 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei no 424/2021 

constante do Processo no 8733/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o 

Poder Executivo a implantar a educação para o trânsito nas escolas da rede municipal de 

ensino e dá outras providências. 

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

que faça a leitura, então, das emendas para ciência dos vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, ao Processo no 8273/2021 – Projeto de Lei no 401/2021, 

de autoria do vereador Marcão da Academia, denomina a Viela 1, no Loteamento Jardim 

Santa Maria, de Viela Benedita dos Santos. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário. 

Emenda no 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo no 8733/2021 – Projeto de 

Lei no 424/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, autoriza o Poder Executivo a 

implantar a educação para o trânsito nas escolas da rede municipal de ensino e dá outras 

providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. E o rito é Ordinário.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 120/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2668/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a 

implementação continuada do Programa Escola Ativa como ferramenta de educação no 

contraturno escolar, sendo considerado parte da carga horária do aluno na unidade. 

Autoriza também a implementação continuada das atividades extracurriculares dos Jogos 

Escolares, JEP – Jogos Escolares Paradesportivos, Intercâmbio Esportivo e Festival de 

Queimada e dá autonomia ao Departamento de Esporte Educacional da Secretaria de 

Educação e Cidadania para a sistematização dos trabalhos nas escolas e dá outras 

providências. 

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

no 2668/2021 – Projeto de Lei 120/2021, autoria vereador Renato Santiago, inscrito para 

falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Renato Santiago.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370038003000350033003A00540052004100, 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)                                       15 

CMSJC-001 – 64ª Sessão Ordinária – 30.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  30.9.2021 

Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, senhor presidente, colegas de 

Plenário, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, a todos os funcionários da 

Casa! Esse projeto que redigi sobre a continuidade do Programa Escola Ativa dentro da 

nossa cidade é um projeto que eu tenho muito carinho. Foi o primeiro projeto que escrevi 

quando aqui cheguei, demorou um pouco para tramitar porque tivemos que fazer alguns 

substitutivos para adequar, né? Graças a Deus, com a concordância de todas as 

comissões, de todos os relatores, todos os pareceres positivos. E foi um projeto que eu 

tive um prazer imenso de ajudar a construir no tempo que estive à frente do 

Departamento de Esportes Educacionais da Secretaria de Educação e Cidadania, no 

primeiro ano de mandato do prefeito Felício Ramuth. O Programa Escola Ativa é um 

programa de contraturno escolar onde os alunos estudam na parte da manhã ou na parte 

da tarde e voltam em outro período para que tenham atividades esportivas. São mais de 

12 modalidades esportivas, do futsal ao tênis, passando aí pelo judô, pelo ciclismo, pelo 

atletismo, com o objetivo muito claro de educar através do esporte. O esporte, que é uma 

ferramenta de educação fantástica, que implementa valores, que disciplina, que traz para 

a consciência da criança e do adolescente o trabalho em equipe, que ensina a ganhar e a 

perder, ensina o aprendizado das regras, o respeito ao professor, aos mais velhos, ao 

adversário. Enfim, um projeto que traz valores para essas crianças e jovens que eles vão 

levar certamente para toda a vida e para qualquer profissão que eles venham a executar 

no futuro. Sou muito grato aos parceiros que tive na Secretaria de Educação, vou citar um 

deles, que foi o primeiro professor que chegou para trabalhar comigo na Secretaria de 

Educação e Cidadania: professor Paulo Leone, professor de carreira que, em nome dele, 

eu cumprimento todos os profissionais de educação física da rede de ensino municipal, 

sem distinção. Esse projeto não aconteceria se não fossem os profissionais de educação 

física da rede municipal, se não fosse a abdicação desses profissionais, do amor pela 

educação física, pelo esporte, principalmente pelo amor que eles têm por seus alunos e 

pelo amor que eles têm por formar cidadãos melhores. Antes de eu terminar, eu gostaria 

de passar um vídeo, um resumo muito breve do que foram os quatro anos do Programa 

Escola Ativa enquanto lá estive à frente. Projeto que começou em quatro escolas e hoje 

está presente nas quarenta e sete escolas de ensino municipal. Por favor, pode passar o 

vídeo!” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Esse é um pequeno resumo do que aconteceu nas 

escolas nesses últimos quatro anos, né? Além da implementação do Programa Escola 
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Ativa, tivemos a volta dos Jogos da REM, dos jogos escolares, batemos os recordes de 

inscrições de alunos (mais de 10 mil alunos inscritos em 2019). Pela primeira vez as 47 

escolas de ensino fundamental se inscreveram. Trouxemos o campeão olímpico Marcelo 

Negrão para o acendimento da pira olímpica, com mais de 2 mil alunos presentes no 

ginásio do Sesi. E também criamos o JEP – Jogos Escolares Paradesportivos. Mas o que 

eu sempre quis frisar é que esse não era um projeto meu, era um projeto de uma rede, de 

uma cidade e um projeto que não deveria se acabar em caso de mudança política ou do 

que quer que seja. Por isso, desenvolvi esse projeto de implementação continuada do 

Programa Escola Ativa, dos Jogos Escolares, do JEP (Jogos Escolares Paradesportivos), 

para que os alunos eles não percam essa grande ferramenta que eles têm disponível, de 

forma gratuita, de forma profissional e segura dentro das escolas. Então, estou aqui 

pedindo aos nobres vereadores, aos colegas que possam votar favoravelmente à 

aprovação desse projeto de lei para que possamos, independente de partido, 

independente de pessoas, mas que seja um programa da cidade. O Escola Ativa é da 

cidade. Obrigado, presidente! Obrigado a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu voto e aí você já fala, tá 

bom? Em votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui 

dois substitutivos. Foi retirado o primeiro substitutivo pelo autor. Então votaremos o 

segundo substitutivo. Em votação o Substitutivo no 2. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Substitutivo no 2 aprovado 

por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo no 2. Aprovado por unanimidade 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Queria parabenizar o vereador Renato Santiago. Aqui 

quando eu menciono o Renato, vou conversar com ele, eu falo ‘o craque’, né? O craque 

Renato Santiago. Que – eu lembro – em 2013, quando esse projeto acabou nas escolas, 

eu juntamente com a bancada do PSDB (à época vereadora Dulce Rita, vereador Juvenil 

Silvério) lutamos muita para que voltasse essa atividade, pensando nas crianças – né? – , 

que o esporte afasta das drogas. Para muitos é a oportunidade de fazer esporte, a família 

não tem condições de colocar em nenhuma escolinha de futebol, de vôlei, de basquete. E 
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você, naturalmente, cria cidadãos de bem. Parabéns, Renato! Esse projeto acho que 

estava esperando, né, vereador Renato Santiago? Esse projeto estava esperando você 

voltar aí na Casa para que ele concretizasse. E realmente, como ele falou, pode entrar 

qualquer administração, o projeto existe e a ação continuará. Parabéns!” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, J. V.:- “Quero também aqui somar à fala do 

vereador Fernando Petiti, de todo... a aprovação de todos os vereadores. Parabenizar ao 

vereador Renato Santiago. Eu acho que desde quando ele estava à frente do programa, 

fizeram um grande trabalho. Nós estivemos juntos. Eu levei algumas modalidades... 

técnicas de modalidades lá para até criar um incentivo para o trabalho, que a gente sabe 

a importância – né, Renato? – da história do esporte para a formação do cidadão, o 

quanto que é importante, né? E a gente só precisa trazer oportunidade. O Escola Ativa foi 

um programa que, na tua direção, vocês conseguiram colocar esse embrião e mostrar a 

importância e que dá para fazer. Que dá para fazer. E atingiu muitas crianças. Quantas 

vezes lá no Sesi a gente ia nos jogos da REM, os alunos e tudo? Então é muito bom! Eu 

falo que a gente precisa agora é fortalecer, isso precisa aumentar, a Secretaria de 

Educação precisa dar mais respaldo não só com os professores, que, coitados, os 

professores têm hora que não têm perna para tudo, mas ampliar de uma forma que possa 

ter muito mais professores e muito mais atividades. Está aí logo o projeto também que eu, 

junto com o vereador Roberto do Eleven, aprovamos, da capelania. Tem a capelania 

escolar que também é uma atividade que ajuda muito, vereador Rafael Pascucci, os 

nossos jovens na questão de ensino ético, moral, e é bacana. Nós precisamos disso 

também. Então precisa fortalecer. E parabenizar, viu, Renato? Que eu falo assim, a 

gente... você esteve lá na direção, na Secretaria de Educação, eu estive lá, na época, na 

Secretaria de Esporte, e nós chegamos lá dentro de uma prefeitura querendo trazer 

projetos inovadores, projetos bons e de repente o resultado é estarmos aqui por coisas 

que nós construímos já pela cidade: você com a Escola Ativa; eu com o programa das 

academias ao ar livre, com os profissionais lá, quando a gente criou esse programa, isso 

é resultado de trabalho. Então que sirva também bastante de motivação, de exemplo para 

muitos funcionários, principalmente os comissionados que quando vêm, ingressam a 

convite de uma prefeitura, que possam cada vez mais trabalhar em prol da comunidade, 

da sociedade. E o resultado chega. O resultado chega e o resultado principal é quando 

você vê a população sendo atendida, a cidade melhor, um cidadão sendo formado 
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realmente da forma que tem quer ser. Então, a gente fica muito contente. Então, parabéns 

também por esse projeto! E a todos nós aí que podemos cada vez mais criar projetos 

também de lei aqui que incentive e apoie nossa cidade.” 

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

vereador Rafael Pascucci.” 

O vereador RAFAEL PASCUCCI, J. V.:- “Obrigado, senhor presidente! Eu venho 

parabenizar também o Renato Santiago. Eu trabalhei dez anos na Secretaria Estadual de 

Educação e tive o privilégio de trabalhar em escola municipal também por dois anos como 

servidor efetivo e eu vejo o quanto o esporte é capaz de transformar e educar vidas, né? 

E parabéns pelo projeto, trazendo o Escola Ativa agora como projeto de lei! A gente deixa 

de ser um projeto ou de pessoas de governo e passa a ser um legado para a cidade. 

Então eu quero parabenizar o colega Renato Santiago por essa iniciativa e por esse belo 

projeto aprovado hoje nessa Casa de leis! Obrigado, senhor presidente! Parabéns, 

Renato Santiago, mais uma vez!” 

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

vereador Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO, J. V.:- “Obrigado, Pascucci, pelas palavras! Realmente, 

o esporte tem uma capacidade imensa de transformar. Vereador Petiti veio aqui falar, 

talvez... não sei se ele se lembra, mas, quando cheguei na Secretaria de Educação, foi o 

primeiro vereador que eu procurei. Não sei se você se lembra, Petiti, no seu gabinete, né? 

Porque nós pegamos uma administração, na época, muito ruim, né? Nós assumimos sem 

muitas condições na secretaria na época. Eu cheguei sozinho no Departamento de 

Esporte Educacional e eu procurei o vereador Petiti para a gente trocar ideia e tentar 

colocar esse projeto em andamento. E graças a Deus conseguimos. Como disse, 

começamos com quatro escolas e depois chegamos em todas as 47 escolas – agora já 

são 50, né, mais três construídas, que terão também o Escola Ativa. Até 2019, ao final de 

2019, antes da pandemia, mais de 30 mil alunos já tinham passado pelo Escola Ativa e os 

Jogos Escolares. Então é um projeto aprovado por 92,7% das diretoras de escola. Nós 

fizemos uma pesquisa, na época, fizemos uma pontuação de zero a cinco: 92,7 tinham 

dado nota cinco e 7,3 tinham dado nota quatro. Nós não tivemos nenhuma nota um, dois 

ou três; só notas quatro e notas cinco. Então, foi um projeto que realmente fez a diferença 

na vida das escolas, que transformou muito meninos, aqueles que davam mais problema. 

Eu sempre cito: eu era o mais bagunceio da minha escola e foi o esporte que me moldou. 

É possível! Eu sempre contava isso nas escolas, que foi o esporte que me moldou, e não 
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tenho dúvida que foi o esporte que me ensinou valores, que me trouxe até aqui hoje, que 

eu pratico na minha vida e que eu tento deixar de legado para os meus filhos. Então, 

muito obrigado a todos os vereadores, que votaram de forma unanime! E é um projeto – 

mais uma vez – da nossa cidade. Obrigado, presidente!” 

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

Renato Santiago! Parabéns aí pela iniciativa!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 433/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

8986/2021, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que altera a Lei no 6.768, de 4 de 

março de 2005, que “Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do 

Município o Hallel Vale, a ser realizado no último final de semana de setembro”. 

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

processo. Informo aos senhores vereadores que o processo... Em discussão o Processo 

8986/2021 – Projeto de Lei 433/2021, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação 

o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em 

votação a emenda. 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:- “Emenda n° 1 aprovada por 

unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 1. Aprovada por unanimidade 

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

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:- “Processo aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 17h24min encerrou-se o processo de votação. 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, só para deixar 

registrado, o vereador Dr. José Cláudio abriu mão de sua fala no Grande Expediente. 

Então, na... Então passaremos agora a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores 

Juvenil Silvério, Walter Hayashi, pelo passamento do senhor Romualdo de Almeida e 
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Neusa Amélia de Oliveira Monteiro.” 

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

póstuma à memória da senhora Neusa Amélia de Oliveira Monteiro e do senhor 

Romualdo de Almeida.  

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 17h25min.-.-

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