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               VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

            SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

            DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h29min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO 

DO ELEVEN (PSDB), JULIANA FRAGA (PT), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), 

DULCE RITA (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), ROBERTO 

CHAGAS (PL) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

 

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

PETITI (MDB) – 16h30min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h30min; 

RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h31min; DR. ELTON (PSC) – 16h31min; FABIÃO 

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h33min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 16h40min; e  

RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h40min. 

 

Presente, também, a vereadora AMÉLIA NAOMI (PT). 

 

 

Às 16h30min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

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

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

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

integrante dos anais desta sessão. 

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

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

simbólica.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só para 

registrar também a vereadora Amélia Naomi.” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO: “Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: a 

votação em bloco; e, ainda, a inclusão de diversos documentos: Indicações 1768 e 1769, 

Moções 56 e 57, Requerimentos 501 e 502. E ainda, presidente, destaque nos 

Requerimentos 501 e 502, além da Moção nº 57, 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 votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações de nos 1768/2022 

constante do Processo nº 4057/2022, de autoria do vereador Fernando Petiti, que solicita 

à Prefeitura Municipal providenciar a poda de árvores e corte de grama de todas as áreas 

verdes e ruas do bairro Jardim Esplanada; e 1769/2022 constante do Processo nº 

4062/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que solicita à Sabesp o serviço de 

fiscalização no rio Pararangaba, próximo à rua Maria Adolfina de Almeida Thomaz, n° 445 

– Paraíso do Sol; das Moções de nos 56/2022 constante do Processo nº 4058/2022, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, que manifesta apoio à atuação da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados que aprovou o PL 

3262/2019, que permite que pais eduquem seus filhos em casa (o homeschooling); e 

57/2022 constante do Processo nº 4061/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

repudia a política adotada pelo presidente Jair Bolsonaro em relação aos povos 

indígenas, tendo como mais uma consequência, a tragédia ocorrida com uma menina 

indígena da tribo Yanomami de 12 anos, que foi estuprada e morta por garimpeiros que 

exploravam ilegalmente minérios na reserva; dos Requerimentos de nos 501/2022 

constante do Processo nº 4056/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que 

solicita à Prefeitura Municipal o agendamento de cirurgia ginecológica para Andreia 
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Fernanda Rodrigues da Silva - CRA 364165; e 502/2022 constante do Processo nº 

4060/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que solicita à Prefeitura Municipal 

o agendamento de consulta ginecológica para Iara Souza Neves Osorio – CRA 397353;  

e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 501/2022 constante 

do Processo nº 4056/2022, e 502/2022 constante do Processo nº 4060/2022, de autoria 

do vereador Júnior da Farmácia, já citados. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Peço a palavra, senhor presidente.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Oh, senhor presidente, eu queria pedir à bancada que 

pediu destaque, que a moção é da indígena que foi estuprada. Por favor, gente! Que é 

isso? Vamos votar por unanimidade essa questão porque foi uma desumanidade, um 

absurdo o que aconteceu lá. Olha aqui o texto do....: ‘repudia a política adotada pelo 

presidente Jair Bolsonaro em relação aos povos indígenas tendo como mais.... a 

consequência, a tragédia ocorrida com a menina indígena da tribo Yanomami de 12 anos 

que foi estuprada e morta pelos garimpeiros que exploravam ilegalmente os minérios na 

reserva’. Por favor! Essa é uma tragédia que está repercutindo mundialmente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ôh, vereadora, então pede 

aí você mesmo para votar separado, por favor.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu quero pedir destaque nesse requerimento, por favor. 

Só... Moção. Nessa Moção 57.” 

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

solicitação da vereadora Amélia Naomi para votar, então, a Moção separado. Em votação 

a Moção, então, a pedido da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

requerimento... à moção, desculpa!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vamos lá, gente! Em votação, o 

pedido verbal da vereadora Amélia Naomi. Isto! Para votar separado. Tudo bem? 

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, portanto, por 
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unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pela vereadora Amélia Naomi, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em separado da Moção nº 57 constante 

do Processo nº 4061/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citada. 

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

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

Os trabalhos são suspensos. 

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

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

sessão. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Com a palavra o vereador José Luís.” 

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

Senhor presidente, apenas para lembrar. Nós estamos no mês de maio, mês que tem 

muitas comemorações, muitas datas importantes. Gostaria de lembrar de duas. A 

primeira, no sábado, eu e o vereador Fernando Petiti nós estivemos lá na Ong 

Transformando Vontade em Ação, que é a respeito.... trabalha com a questão do Maio 

Laranja. Algo importantíssimo, vereador Dr. Elton, que trabalha no sentido de avisar, de 

trazer comunicação do que tem acontecido com a vulnerabilidade das crianças que 

sofrem agressões, violência sexual. Então, foi uma palestra, uma apresentação muito boa 

que nós tivemos lá. Inclusive, relatos emocionantes de algumas pessoas que foram lá dar 

o seu testemunho, desse problema que acontece no Brasil todo. Eles apresentaram as 

ferramentas de comunicação, o disque-denúncia. Então, eu gostaria de agradecer o 

convite que nós tivemos. Nós assinamos até um pacto lá, senhor presidente, de colaborar 

também com o Maio Laranja e divulgar, principalmente as taxas de crianças sendo ainda 

violentadas em São José dos Campos; segundo o Conselho Tutelar são altas ainda. 

Então, nós temos que trabalhar com essa informação. E hoje, senhor presidente, na sua 

companhia inclusive, nós estivemos lá no lançamento do Maio Amarelo, que tem a ver 

com aí a questão também do trânsito seguro, da boa educação no trânsito, da cidadania, 

que foi apresentado lá pela Secretaria de Mobilidade Urbana com a presença do prefeito 

Anderson Farias. Ou seja, todo um... Ou seja, uma série de coisas que a cidade vai fazer 

nesse meio de maio mostrando o quanto é importante, vereador Marcão, o trânsito seguro 

na nossa cidade. Então, essas duas comemorações, tanto o Maio Laranja como o Maio 

Amarelo, que são comemorações importantes para nossa cidade de São José dos 

Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então, 
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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: 19 de abril de 2022 – 22ª Sessão Ordinária; 26 de 

abril de 2022 – 23ª Sessão Ordinária; 28 de abril de 2022 – 24ª Sessão Ordinária. 

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.” 

Às 17h47min iniciou-se o processo de votação.  

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 19, 26 e 28 de abril de 2022. 

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 se manifestem.” 

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

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 3 (três) 

votos favoráveis, estão rejeitados os documentos.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 501/2022 constante do Processo nº 

4056/2022, e 502/2022 constante do Processo nº 4060/2022, de autoria do vereador 

Júnior da Farmácia, inclusos na pauta, já citados. Rejeitados com 3 (três) votos 

favoráveis 

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

que leia.... ah, desculpa! Com a palavra o vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Senhor presidente, as moções que foram destacadas elas não 

deveriam ser votadas em separado? Entendi.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ia fazer agora, vereador. 

Peço ao senhor secretário que leia a ementa da Moção nº 57/2022, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo 4061/2022 – Moção 

57/2022, da vereadora Amélia Naomi, repudia a política adotada pelo presidente Jair 

Bolsonaro em relação aos povos indígenas, tendo como mais uma consequência, a 
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tragédia ocorrida com uma menina indígena da tribo Yanomami de 12 anos, que foi 

estuprada e morta por garimpeiros que exploravam ilegalmente minérios na reserva.” 

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

57/2022. Vereadores favoráveis à Moção permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Cinco votos contrários.... seis 

votos contrários, senhor presidente. Desculpa, senhor presidente! Seis votos contrários à 

Moção.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, então, com 6 

(seis) votos contrários, está aprovado a Moção.”  

Em votação em separado, a Moção nº 57/2022 constante do Processo nº 4061/2022, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, já citada. Aprovada com 6 (seis) votos contrários  

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

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO, J.V.:- “Justificativa de voto, senhor presidente. Eu 

queria aqui lamentar o fato ocorrido com a criança indígena, que teve essa.... esse crime 

bárbaro de estupro e fazer uma análise aqui. Quantas crianças, quantas mulheres, 

quantas pessoas sofrem do mesmo crime, diariamente, no nosso país? Será que a culpa 

é do presidente Jair Bolsonaro? Será que a culpa de tudo isso é do presidente Jair 

Bolsonaro? Ou são das políticas públicas, dos municípios, das cidades, dos estados? O 

presidente Bolsonaro não pode carregar esse fardo de que ele é o culpado disso. Então, 

só para registrar, senhor presidente, o por quê que eu votei contrário.” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, J.V.:- “Senhor presidente, eu também votei contrário à Moção. 

Eu vejo que é uma falta de coerência grandiosa da vereadora porque o seu líder maior 

vem a público e declara que ele é favorável que os hospitais públicos façam abortos em 

qualquer idade. Então ela não está preocupada com a vida. Ela está preocupada em fazer 

política, e atribuir ao presidente Bolsonaro a morte da menina isso é uma coisa fora de 

contexto. Então, por essa razão eu estou aqui declarando que fui contrário à Moção 

porque não tem, assim, aquele ato de solidariedade à vida. É mais uma questão política 

porque ela nunca vem falar aqui do presidente dela que declarou que ele é favorável, sim, 

ao aborto independente da idade que se faça.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto o 
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vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON, J.V.:- “Obrigado, senhor presidente! Primeiramente, eu quero 

também declarar e me compadecer com a família e também com a perda dessa menina, 

que aconteceu de uma forma desastrosa por meio de ações de pessoas que acreditam, 

infelizmente, na impunidade. Agora, não dá para você justificar um embate político, 

falando de ações da presidência ou do Executivo pelo ocorrido. Então, vem no embate 

falando como se o ocorrido fosse culpa da presidência. E muito mais, eu quero ainda 

comentar o fato de que ações de apoio, de combate a esse tipo de coisa têm acontecido 

de forma bem importante por meio da ministra dos direitos humanos, do Ministério de 

Direitos humanos, que nunca foi tão atuante em nosso país do que agora, no atual 

governo. Então, assim, uma moção que tenta entrar no embate político da forma errada 

porque uma coisa não justifica a outra. Se quer falar um pouquinho sobre ações de 

proteção à criança, tem que vir e falar de qual é a causa base, e não é por meio dessas 

ações que são muito maiores do que do governo anterior.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, J.V.:- “Senhor presidente, eu também não poderia me furtar 

dessa discussão. Mas eu acho que não foi nenhum outro presidente que abriu os 

garimpos no Amazonas, não foi nenhum outro presidente que está deixando entrar a 

boiada, passar a boiada. E agora o crime contra uma criança é um crime contra criança, 

pode ser no Amazonas, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser na Índia, no Japão, é 

um crime contra criança. Mas que teve os agente facilitadores por esse governo, teve sim, 

que foi aí, deixou o garimpo ficar à vontade lá no Amazonas. Se não tivesse garimpeiro, 

garimpeiro não estava estuprando ninguém, né?” 

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

isso, vereador? Não! Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, só queria registrar uma.... eu recebi 

aqui nas minhas redes sociais uma manifestação do jovem Gabriel Madrigal 

parabenizando, vereador José Luís, pela formação e esforço da juventude do PSD por 

melhora na política nacional. Então, Madrigal, muito obrigado pela sua manifestação e 

vamos juntos!” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu só quero completar aqui o que a vereadora Dulce 
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Rita falou, que é exatamente o que a gente tem visto. Não é nem o que a gente pensa, é 

o que a gente tem visto nos noticiários. Essa abertura para o garimpo, a falta de saúde 

pública, que tem deixado a desejar lá nas tribos. E só esse ano foram mais de 120 

crianças que morreram, indígenas. Então, assim, é um descuidado sim. Vem fazer um 

discurso e defender um presidente que já falou que não estupra uma deputada porque ela 

é feia. E com esse discurso ele abre, sim, como se fosse algo normal. Então, se você... 

como que diz? Se você defende um presidente que tem essa fala, desculpa, qualquer 

outro discurso também é passar pano.” 

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

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Somente relembrando que naquele episódio ocorrido precisa 

ser lembrado de toda a fala, né? Eu estou vindo aqui para que a gente não ouça falas de 

maneira tão estanques ou recortadas, porque a fala no momento de fúria pode ter 

acontecido, mas basta lembrar que, naquele momento, quem acusou o presidente de 

estuprador foi ela. Então, queria deixar isso bem claro aí.” 

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

Marcão da Academia. Com a palavra o vereador Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado, senhor presidente! Senhor presidente, a 

questão aqui, é que a gente vê, é totalmente politicagem. O garimpo ele sempre existiu, 

sempre foi clandestino, não é agora no governo Bolsonaro. E falar de índio, no governo 

Lula, a BBC aqui, a Ong, acusa Lula de trair índios e levar à violência. A Survival 

International, Ong que defende os direitos de populações indígenas de todo o mundo, de 

todo o mundo, não é só do Brasil não, divulgou um comunicado em que acusa o governo 

do ex-presidiário Luiz Ignácio Lula da Silva de ter traído os índios, os indígenas, e levado 

episódios de violência em todo país. Então, essa questão não é de agora. Essa questão 

já vem acontecendo há muito tempo. E o governo do PT fez descasos, sim.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só para também aqui 

mencionar o Gabriel Madrigal, também jovem líder do PSD, da juventude do PSD, aqui de 

São José dos Campos. Entrou em contato com a gente aqui, tem feito um trabalho 

espetacular, fizeram a primeira reunião aí com os jovens. E é mais um líder da juventude 

aqui de São José dos Campos que vai fazer... tem um futuro muito promissor e que vai 

fazer muito pela nossa cidade. A gente precisa de jovens como ele. Parabéns e parabéns 
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a todos da juventude PSD! Conta sempre com a gente. Parabéns!” 

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

Renato Santiago.” 

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

um minuto de silêncio à nossa querida amiga, a Hilde Moreira, esposa do nosso querido 

Moreira, treinador de futebol, ex-goleiro do São José, que revelou o Casemiro na sua 

escolinha. Dona Hilde faleceu no último final de semana deixando a família Moreira muito 

triste, todos os alunos, todos os pais de alunos da escolinha do Moreira, do Moreira 

Esporte, do centro de treinamento do Moreira. E a gente deseja aí que Deus conforte o 

coração de todos os familiares. Dona Hilde vai deixar muita saudade no coração dos 

amigos e dos familiares. Obrigado, presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

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

a Anna Maria Chiesa, que faleceu hoje, esposa do ex-deputado Roberto Gouveia. Então, 

nossos sentimentos. Ela era lá da USP, teve um câncer no cérebro e, infelizmente, se foi. 

Então, que seja registrado.” 

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

ao horário do Pinga-Fogo. Ainda não, desculpa! Não acabou. Em votação os 

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 03 de maio de 2022, 

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 matérias constantes da 

pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

A Indicação nº 1704/2022 constante do Processo nº 3922/2022, de autoria do vereador 

Júnior da Farmácia, foi retirada pelo autor. 

Às 18h00min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Agora, então, passaremos 

ao horário do Pinga-Fogo. Lino Bispo, primeiro vereador inscrito. Tempo de dez minutos.” 

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

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200310036003000350033003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                          (ANAIS)                                            10 

CMSJC-001 – 25ª Sessão Ordinária – 03.5.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  03.5.2022 

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

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

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

que nos acompanha pelas redes sociais, eu venho a essa tribuna na noite de hoje – como 

sempre, senhor presidente – trazer aqui alguns assuntos que envolve o dia a dia do 

vereador nas comunidades. Mas eu quero iniciar a minha fala hoje falando do nosso 1º de 

maio. Cumprimentar aqui a Prefeitura pelo evento realizado no 1º de maio, que é a Festa 

do Trabalhador. Dizer que a nossa cidade é uma cidade de trabalhadores e nós estamos 

todos de parabéns por aquilo que a gente faz em função do trabalho. Mas eu quero 

mostrar aqui, senhor presidente, até a discussão que nós tivemos aqui, vereador Milton, 

vereador Chagas, o PT está num desespero tão grande, mas tão grande que a pesquisa 

começou a deixar eles mais preocupados ainda, não é? Eles já sabiam, eles já sabiam 

que a pesquisa estava sendo aí um grande fator de alegria, de motivação e tal, mas 

parece que não vingou. Eu quero falar hoje, vereador Walter, da pesquisa chamada 

‘datapovo’ – não é? –, que é a realidade da situação. Eu gostaria que pudesse vocês ver 

o que aconteceu em São Paulo no 1º de maio. Vamos ver aqui. Gostaria até que as 

vereadoras do PT pudessem olhar as imagens porque eu não sei se eles viram, mas nós 

temos as imagens aqui que vai falar um pouco da realidade do nosso Estado de São 

Paulo, do nosso Brasil, por que não? Acompanhe, por favor.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Esse é o site do próprio PT. O presidente Lula estava marcado 

para ir 1 hora no evento, ele chegou às 15 horas. Mas mesmo assim, olha lá. O gato 

pingado de gente. Olha lá. Vamos ver, então, agora a realidade do ‘datapovo’. Eu não sei 

como é que o pessoal do PT vê essas imagens. Me desculpa as vereadoras aqui, mas 

olha aí. Ao vivo! Como é que você justifica? Como é que você justifica... Vamos até ouvir 

o que o menino está falando. Eu gostaria que você pudesse cortar aí, que falaram ‘para 

de humilhar’, ‘para de humilhar’. Porque, olha, é massacrante. É massacrante. É 

vergonhoso ver a esquerda tentando iludir o nosso povo brasileiro, mas aqui está a 

realidade. Aqui está a realidade, o povo sabe que o nosso Brasil precisa continuar 

avançando, que o nosso Brasil precisa respeitar a vida, respeitar a família, precisa ter 

realmente uma ordem, que o nosso Brasil não pode voltar a ser o que era antes, se tornar 

uma Venezuela. O nosso povo é um povo realmente merecedor de um crescimento. Aí a 

gente vê nessa Casa alguns vereadores apelando, atribuindo ao presidente situações que 

não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Agora aqui fica muito evidente, fica 

muito claro que a força do povo, a força do povo ela dá direção. A força do povo ela dá 

direção. Vereador, o senhor queria falar, eu dou um minuto para o senhor porque, olha, a 
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voz do povo é a voz de Deus. Fala, presidente. Eles têm uma... eu gostaria que vocês 

pudessem ouvir aí a voz do presidente.” 

O vereador DR. ELTON:- “Bom, Lino, além de tudo, diante ali dos dois comícios ou das 

duas reuniões que estavam ali, é bom a gente comentar que não tinha nenhum cantor, 

ninguém famoso ali junto com o Bolsonaro ou junto com aquele movimento ali do dia 1º. 

Agora, inclusive, a gente tinha cantores que foram contratados e são cantores que, 

inclusive, perderam espaço por causa da Lei Rouanet. Então, eles estavam ali e 

transtornados pelo fato de que não iam conseguir e vão continuar sem conseguir verbas 

para manterem os seus luxos utilizando o dinheiro do povo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Perfeitamente! Fala, Milton!” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado pelo aparte. Atrás de um ‘fora, Bolsonaro’ 

tem sempre uma teta que secou. Essa que é a grande verdade, Lino. Parabéns pela 

explanação. O 1º de maio ficou marcado no Brasil e não foi só em São Paulo, tá? Essas 

manifestações aconteceram no Brasil todo. No Brasil todo foi avassalador! O presidente 

Bolsonaro vai meter o aço. Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo e Bolsonaro na cabeça. 

Não tem nada, o PT, esquece. A pá de cal foi lançada. Esse 1º de maio foi a pá de cal 

nesse partido medíocre, que só afundou o país.” 

O vereador LINO BISPO:- “Pois é. Aqui eu destaco, e faço até um comparativo, senhores 

vereadores, Zé Cláudio, imagina a nossa cidade, vereador Walter, voltar em 2013. É mais 

ou menos uma comparação idêntica. O Brasil voltar para as mãos do PT e São José 

voltar para o governo do PT. É a lástima, a drástica é idêntica, é semelhante. Então, nós 

estamos aqui falando... nós não estamos aqui endeusando ninguém, não. Claro que não! 

Todo mundo erra, todo mundo acerta. Agora, o presidente Bolsonaro não tem a intenção 

de errar. Ele não faz... alguma coisa que ele faz não é com a intenção de errar. E a gente 

vê, soltaram o presidiário, depois de condenado em 3ª instância, vai um juiz lá e solta o 

principal líder da esquerda para ver se tira o Bolsonaro do governo. Mas não tem jeito. O 

povo.... o povo está com o governo Bolsonaro. O povo está por um Brasil limpo, o povo 

está por um Brasil realmente de crescimento. Então, aqui nós temos que de fato tirar o 

chapéu pela forma como realmente o governo vem enfrentando a dificuldade. Passamos 

dois anos de pandemia, vereador, tá? E nós vemos o Brasil aí sustentando o seu povo, 

dando ao seu povo realmente a direção. Porque se nós não tivéssemos um governo 

austero na questão de ir contra a corrupção, coitado do nosso povo. Olha só o que o 

presidente Bolsonaro fez com os... prefeituras, com os governos. Quanto dinheiro ele 

pode mandar para que os governos pudessem atacar a pandemia. A questão do 
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emprego, a ajuda que o presidente deu aos empresários para manutenção dos empregos 

no Brasil. O Auxílio-Brasil, que o governo criou para sustentar as famílias de baixa renda. 

Enfim, tudo isso se conseguiu porque tem um governo que trabalha com seriedade, um 

governo que não toca a batuca da corrupção, dirigido pelo seu próprio líder, seu maior 

líder. Não vou dizer que de repente não tem alguns pontos, que o governo não consegue 

fechar tudo, mas ele não é o condutor da corrupção. Então aqui eu quero parabenizar o 

nosso povo brasileiro, que dá essa resposta realmente gigantesca, de pesquisa do povo, 

porque é isso que nós precisamos. Então, parabéns, Brasil! Parabéns ao 1º de maio! 

Parabéns aos trabalhadores e, com certeza, nós vamos juntos continuar fazer do nosso 

Brasil avançar, buscando realmente valorizar a família, a nossa pátria e, principalmente, 

Deus, que é senhor de todas as coisas. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Juliana Fraga 

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) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela 

internet! Só lembrar que aqui, como diz o vereador, só a gente ver o gás, a gasolina, o 

óleo – né? – está indo para frente. O nível.... o índice de desemprego, mas está tudo 

certo, está tudo bem. Bom, mas não é isso que eu queria falar. Ah, também lembrar o 

vereador que falou ali, que pegou notícia lá de 2004, pega uma mais atual. Pega uma 

mais atual que daí vai ver que em 2018, uma mais atual, que o índice de invasão e 

garimpo aumentou muito. Pegar notícia de 2004 não dá para fazer uma comparação, né, 

querido? Não dá, né? Mas compara uma agora, o aumento que teve toda essa 

destruição. Bom, mas o que eu quero fazer é mostrar três vídeos, três vídeos hoje. Por 

favor! A gente... são rápidos, três vídeos rápidos sobre o que tem acontecido aqui na 

cidade em relação ao transporte adaptado. Apesar da gente ter feito uma reunião hoje, 

mas eu gostaria de mostrar o vídeo dessas pessoas falando e a situação que elas estão 

vivendo. Por favor! Aumenta um pouquinho.” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Então, eu tenho recebido vários – e eu acho que, assim 

como eu, os vereadores aqui têm recebido também – solicitação, pedido de ajuda das 

pessoas que utilizam o transporte adaptado que têm tido os seus pedidos negado em 

relação a isso. Pessoas que estão perdendo consulta, como foi falado. Isso aí eu peguei 

três só para mostrar, mas pessoas estão.... tinha muito mais. Pessoas que perderam 

consulta, exames, fisioterapia, estão faltando ao trabalho e à escola por causa disso. 

Então, sexta-feira eu tive, até para entender melhor, eu tive uma reunião com a 

associação. Hoje, nós recebemos uma comissão, a Associação das Pessoas Portadoras 

com Deficiência de São José dos Campos (a APPD de São José dos Campos), e uma 

comissão que veio aqui falar com os vereadores e entregou esse documento.... um 

documento mostrando também algumas negativas que eles printaram, mostrando a 

negativa, quando eles recebem uma negativa do transporte. E, para nossa surpresa, 

agora essa negativa tem sido, que foi falado hoje aqui, essa negativa tem sido feito por 

telefone, para não gravarem, para não printarem, para não ter isso registrado. Então, isso 

é muito complicado. Foi tirado aqui, que vai ter uma comissão.... os vereadores, todos os 

vereadores receberam essa comissão hoje, ouviram essas pessoas que estão passando 

por isso. Foi tirado uma comissão que vai falar lá na Mobilidade, vai falar com o 

secretário, vai falar na Educação, na Saúde, seja onde for. O que a gente quer é que 

realmente seja resolvido esse problema, porque não é de hoje essa situação. Em 2018 
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eles já estiveram aqui, fez uma reunião com os vereadores, parece que deu uma 

melhorada nessa situação e agora eles estão passando por isso de novo. Então, eu 

espero realmente, quero acompanhar essa comissão, quero acompanhar esse 

desdobramento dessa conversa de hoje e que a gente possa, junto com os vereadores 

aqui, fazer realmente pressão no governo e que volte o serviço, um serviço bom, um 

serviço que atenda essas pessoas, que precisam do transporte adaptado. Então, eu 

queria registrar porque isso tem, além dos e-mails, a gente já tinha feito uma reunião 

antes, on-line, e hoje eles vieram falar com os vereadores aqui. Então eu espero 

realmente que seja resolvido o problema dessas pessoas. Obrigada e boa noite, senhor 

presidente!” 

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

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado, senhor presidente! Vereadora, a senhora 

e todos os PCDs, as vereadoras que estão encabeçando esta comissão, juntamente com 

os demais ali conversado, tem total apoio deste colega, tá certo? Estas questões são.... 

partido deixa de lado. Aí partido não se envolve. Agora é utilidade pública, isso aí é saúde 

pública, isso aí é mobilidade. A gente tem sim que ir na Mobilidade, junto ao secretário, 

junto aos responsáveis. A base já está em contato com o Executivo para a gente poder 

estar dando um retorno para essas pessoas. A gente entende a necessidade e pode 

contar com a gente. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo é 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, presidente Robertinho! Eu hoje 

não ia fazer uso do tempo não e depois eu pensei em fazer uso do tempo até para elogiar 

a nossa cidade na questão da dengue porque não sei se vocês têm observado, vereador 

Fabião, a dengue tem aumentado aí no Brasil todo e a nossa cidade, em cidades com o 

mesmo porte, ela tem o resultado até 20 vezes melhor. Caso de 384 casos; tem cidade aí 

com 6 mil casos. Então, o alerta para a população para ficar de olho aí na água parada 

nos seus quintais. Então, na verdade a gente ia dar esse alerta para a população, mas eu 

chegando.... eu na Câmara hoje eu fiquei sabendo do trabalho da Juliana, da Dulce, aí da 

Amélia, na questão do transporte adaptado. Fiquei muito chateado com essa situação 

porque a Associação das Pessoas Portadoras de Deficiências de São José dos Campos 

vieram até nós e essa questão da diminuição do transporte adaptado. Isso daí é muito 

triste, acho que envergonha a nossa cidade. Está ligado à Secretaria de Mobilidade 

Urbana, com o secretário Paulo Guimarães que mais parece queda de cometa. O 

secretário de Mobilidade Urbana é que nem cometa caindo: a gente nunca vê. Ou igual a 

cabeça de camarão, né, vereadora Juliana? De camarão, né? Bacalhau! Cabeça de 

bacalhau nosso secretário, que a gente nunca vê, ninguém sabe quem é. E tanto assim 

que o uniforme dele é tão amarelo, tão novinho porque ele não trabalha, ôh, vereador 

José Luís. Então, eu acho que o nosso secretário cabeça de bacalhau podia olhar a 

questão do transporte adaptado e as pessoas que precisam desse transporte porque é 

um caso social, um caso de saúde e que eu como médico tenho que me posicionar e 

pedir para a Prefeitura, que apesar de eu não ser da base, ser um vereador 

independente, mas pedir para que o senhor prefeito olhe com carinho. E eu acho que é 

um dinheiro bem gasto. Não é possível que São José dos Campos com 550 milhões em 

caixa não tenha dinheiro para investir no transporte adaptado bem como também vem se 

deixando de lado a questão dos deficientes.... das pessoas com deficiência visual, que o 

Provisão fazia um trabalho tão bacana, esse governo deixou o Provisão de lado. Essa 

nova empresa que cuida aqui da oftalmologia de São José dos Campos não tem dado um 

tratamento adequado. Eles estiveram aqui na Câmara e ainda não foram atendidos por 

nós e pela Prefeitura. Então, eu faço um apelo aí à Prefeitura de São José dos Campos, 

ao seu secretário que deixe de ser um cometa e faça alguma coisa pelo transporte 

adaptado para que essas pessoas possam ter o direito de ir em consultas, de ir no 

trabalho, de participar de esporte, de ter uma vida digna aos finais de semana porque o 

transporte adaptado está sendo negado e diminuído para essas pessoas. Parabéns, 

Juliana, pelo trabalho! Vamos ver se as pessoas escutam esse apelo e possam atender 
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essas pessoas que tanto precisam do transporte adaptado. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador doutor Rafael Pascucci com 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 Rafael Pascucci, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Boa noite! Boa noite ao público presente, 

às pessoas que nos assistem pela rede social, pessoal da.... servidores da Casa, nossos 

amigos vereadores também! Bom, hoje eu vim rapidamente ao microfone só para prestar 

conta aí da nossa semana. Hoje eu nem fiz slide, hoje eu vim mesmo falar sem referência 

de imagens. Mas para agradecer, agradecer a população que tem nos procurado, 

agradecer as pessoas que nos ajudam no dia a dia, as pessoas que a gente procura nas 

secretarias, a população que nos visita lá no nosso gabinete, nosso escritório regional lá 

no Jardim Morumbi, que fica na rua Cecílio Celeste, lá na rua da feira do Jardim Morumbi. 

E a gente tem, com bastante êxito, ajudado a transformar as realidades das pessoas. 

Recebi também bastante pessoas preocupadas aí com a questão do transporte, né? A 

gente também já demandou a Secretaria de Mobilidade essa questão e assim como disse 

os vereadores que antecedeu, a gente precisa ter um olhar especial, né? Tem vários 

casos que as pessoas precisam realmente desse transporte e a gente precisa ver o que 

está acontecendo e trazer essa devolutiva para a sociedade joseense. Eu queria também 

fazer um parêntese aqui, rapidamente. A gente está num momento de discussão dos 

projetos que mexem com a vida dos servidores, a gente trabalhou bastante desde 

fevereiro e realmente tem algumas pessoas que acabaram com os argumentos do campo 

ideológico do projeto e partem às vezes para uma questão pessoal. Eu só não quero 

polemizar sobre o assunto, mas só deixar um recado bem claro para as pessoas que 

tentam denegrir a imagem de outras pessoas, de colocar questões que não existem e 

inventarem leis. Eu sou advogado de formação. Então uma coisa.... todos os princípios e 

todas as ações que a gente faz aqui nessa Casa são baseados na lei, na ordem, na 

jurisprudência. Então, eu tenho uma consciência muito tranquila nas nossas ações aqui 

nessa Casa, das decisões que tomo, das votações que faço e jamais qualquer tipo de 

ameaça de campo pessoal ou de fake news que distribuem por aí vão mudar o 

posicionamento de alguém que está buscando algo de melhor para o servidor, para a 

servidora. Minha esposa é servidora, eu sou servidor. Então, só deixar um recado bem 

dado para quem pensa que qualquer tipo de ameaça ou qualquer tipo de fake news vai 

mudar alguma coisa. Desafio para vir no meu gabinete, gabinete 26, aqui no térreo da 

Câmara Municipal; Jardim Morumbi: rua Cecílio Celeste, 555; terça e quinta estou na 

Zumba na Praça, na praça Hildete da Silva Boaventura, das 7 às 8 da noite. Pensa numa 

pessoa que é acessível é o vereador Rafael Pascucci. Tragam propostas, vamos debater 

o projeto, se tem alguma coisa. Eu faço o desafio porque até agora as pessoas que antes 

vinham debater ideias agora querem debater coisas pessoais e inventar mentiras e isso 
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aqui não cola, não, tá joia? Obrigado, senhor presidente! Obrigado e até a próxima!” 

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

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

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

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

falar do 1º de maio. Falar do 1º de maio, para falar da situação do povo brasileiro. Esse 1º 

de maio chamado pelas centrais sindicais, que foi uma mobilização bastante importante, a 

pauta do 1º de maio foi contra a carestia de preços, fome e desemprego.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “E uma outra questão que também foi muito debatida: a 

defesa da democracia. Porque são questões estruturantes para qualquer país, para 

qualquer povo, para ter dignidade. Então, esta foi a grande marca dos primeiros de maio 

chamados pelas centrais sindicais. Quero – por favor! – na próxima página colocar um 

pouco a situação da taxa de desemprego do Brasil, que deve ficar entre as maiores do 

mundo em 2022. E veja o ranking que o Brasil está vivendo. Nós não podemos ficar só na 

pauta do ame ou deixa, né? Aquela pauta que as pessoas querem fazer diariamente, sem 

discutir os problemas reais que o Brasil está vivendo. É importante ressaltar que o 

presidente Lula, que esteve no 1º de maio lá em São Paulo, na praça, junto com as 

centrais sindicais, teve agora, recentemente, pelo Comitê de Direitos Humanos da Onu, 

concluiu que o ex-presidente Lula teve seus direitos violados e Lula é inocente. Por favor! 

Olha a situação da fome. A fome voltou no Brasil. Coisa que o governo Lula, a primeira 

promessa que ele fez é que o brasileiro teria três refeições. Essa foi a grande investida. 

Quando Lula assumiu nós tivemos um aumento na verba da merenda escolar em todo o 

Brasil quase a 80% de investimento, porque nas escolas ele pôs comida para as nossas 

crianças. Então, está aí, o governo Lula fez.... investiu muito e nós estamos vendo agora 

a fila do osso. Pode passar! Brasil de Fato: ‘O Brasil tem a segunda gasolina mais cara 

entre os maiores produtores de petróleo’. Então, veja, nós estamos vivendo uma realidade 

muito diferente de quando a gente anunciou os investimentos do pré-sal. Este governo 

atual, governo Bolsonaro, fez lá todo o processo de privatização e hoje nós estamos 

vivendo essa realidade. A gasolina é a segunda gasolina mais cara do mundo porque 

vinculou o preço da gasolina ao dólar. Pode passar! Duzentos e cinquenta milhões de 

pessoas entraram na pobreza extrema. Então está aí, os dados do IBGE. Pode passar! 

Os preços dispararam, todo mundo está vendo. O preço do tomate, da cenoura (121 

milhões), e também todo a situação. Eu queria só ressaltar que enquanto nós estamos 

falando de tudo isso nós vimos aí – pode passar! – a situação de São José dos Campos. 

Extrema pobreza. Passa, por favor!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Basta de.... essa é uma situação, essa é a realidade. É 
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com essa pauta que a gente foi para a rua no 1º de maio. E nós vamos ter que mudar 

essa situação e é voltar ser feliz de novo vai ser mudando o presidente. Quando essa 

senhora falou do aluguel, vereadora Juliana Fraga, infelizmente o programa Minha Casa, 

Minha Vida acabou. Não tem uma casa construída nesse novo programa do atual 

presidente. Então é por isso que nós fomos para a rua, para dizer que nós queremos um 

mundo melhor e um mundo melhor é com outro governo. Basta deste governo!” 

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

a um minuto de silêncio, a pedido da vereadora Amélia Naomi e do vereador Renato 

Santiago, pelo passamento da senhora Hildeneia Andrade de Toledo Moreira, Anna Maria 

Chiesa.” 

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

póstuma à memória das senhoras Hildeneia Andrade de Toledo Moreira e Anna Maria 

Chiesa. 

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 18h34min.-.-

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