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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: JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSD), ZÉ LUÍS (PSD), MARCELO GARCIA (PTB), THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), DR. ELTON 

(PSC), WALTER HAYASHI (PSC), JULIANA FRAGA (PT), LINO BISPO (PL), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), FERNANDO PETITI (MDB) e RENATO 

SANTIAGO (PSDB). 

 

 

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

CHAGAS (PL) – 16h31min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h33min; DR. 

JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 16h33min; DULCE RITA (PSDB) – 16h33min; RAFAEL 

PASCUCCI (PTB) – 16h34min; e FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h34min. 

 

 

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. Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde aos 

funcionários da Casa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV 
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Câmara! Senhor presidente, quero fazer uma homenagem, pedir um minuto de silêncio ao 

nosso amigo Valcir Rodrigo Silvério. O Valcir, lá do Bosque dos Eucaliptos, ele faleceu 

ontem. Falar um pouquinho do Valcir. Nasceu em dia 16/2/82, faleceu ontem, 8/5… 

anteontem, desculpa, 08/5/2022. Foi casado por 18 anos com a Janaína Silvério, desde 

2003. Janaína sempre sua parceira, onde eles são proprietários de um mercadinho lá do 

Bosque. Deixou uma filha, a Brenda, com 15 anos. Comerciante lá do Bosque dos 

Eucaliptos, nasceu e viveu a vida toda no bairro, residindo até o seu falecimento. Sempre 

estive presente com ele, sempre estive lá conversando, ele sempre ajudava muito a 

comunidade, as melhorias, um rapaz muito bom. Estudou na escola do nosso bairro lá, na 

Nelson Ferreira da Silva, e também na Zilah Ferreira Viagi Passareli de Campos. Católico, 

era ativo lá da nossa paróquia Coração de Jesus, no Bosque dos Eucaliptos. Colaborou 

inúmeras vezes nas realizações de quermesses e festas locais, além de outras 

contribuições sociais na comunidade local. Era comerciante há mais de uma década, 

sendo sócio-proprietário do mercadinho do bairro. Nosso amigo Valcir deixa saudades no 

coração da família, dos amigos e da comunidade do bairro. Então eu quero aqui, senhor 

presidente, fazer essa homenagem, pedir um minuto de silêncio no final dessa sessão ao 

nosso grande amigo Valcir. Que Deus possa confortar o coração de todos os amigos, 

familiares dele que sentem a sua falta já, e que ele fez muito por todos nós. Nosso muito 

obrigado! Deus abençoe! Obrigado!” 

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

Pinga-Fogo. Primeira vereadora inscrita é a vereadora Amélia Naomi com 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 primeira 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! Por favor! Fiz 

aqui uma apresentação. Veja, quero que seja registrado nos anais dessa Casa para ficar 

registrado o discurso de Geraldo Alckmin no lançamento Vamos Juntos pelo Brasil. Por 

favor! Companheiro Alckmin.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, queria encerrar e dizer que foi uma 

festa democrática muito importante este lançamento, mas estou registrando, porque 

Geraldo Alckmin é do Vale do Paraíba e é de São José dos Campos.” 

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

aqui a votação. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Gostaria de fazer alguns pedidos: a votação em bloco 

dos documentos; a inclusão de alguns documentos também: as Moções 60 a 62; 

Requerimentos 525, 526 e 527; e destacar, senhor presidente, os Requerimentos 525 e 

526; e, ainda, em separado, o destaque da votação do número 60... da Moção nº 60, a 

pedido do autor.” 

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 Moções de nos 60/2022 

constante do Processo nº 4336/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que 

manifesta repúdio às falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que atribuiu culpa ao 

presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela guerra; 61/2022 constante do Processo nº 

4344/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que manifesta repúdio à agressão 

praticada pelo vereador Wellington Felipe (PSD) em face da vereadora Dandara Pereira 

(PSD), durante a sessão solene ocorrida no dia 26 de abril na Câmara Municipal de 

Caçapava; e 62/2022 constante do Processo nº 4345/2022, de autoria da vereadora 

Juliana Fraga, que parabeniza a Seleção Brasileira de Futsal Down – Bicampeão Mundial, 

em Lima, no Peru, mês passado, no dia 10/04/2022; dos Requerimentos de nos 525/2022 
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constante do Processo nº 4333/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que agilize o agendamento de exame de 

raio X de abdômen simples para o paciente Fernando Moura da Silva, CRA 397483; 

526/2022 constante do Processo nº 4334/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, 

que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que agilize a transferência da 

paciente Helena Leite Navarro y Domingo, CRA 72553, internada na UTI 1 – Leito 999, do 

Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence; e 527/2022 constante do Processo nº 

4343/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, da vereadora Dulce Rita e da 

vereadora Juliana Fraga, que solicita autorização legislativa para representar esta Casa 

na Sessão da Câmara Municipal de Caçapava, no dia 10 de maio de 2022, às 18 horas, 

com ônus, que apreciará o pedido de denúncia contra o vereador Wellington Felipe 

(Cidadania), que agrediu a vereadora Dandara Pereira (PSD) durante uma sessão 

daquela Casa; o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 525/2022 

constante do Processo nº 4333/2022 e 526/2022 constante do Processo nº 4334/2022, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, já citados; e, ainda, o pedido de votação em 

separado da Moção nº 60/2022 constante do Processo nº 4336/2022, de autoria do 

vereador Thomaz Henrique, já citada.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao processo 

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

Passou-se ao processo de votação.  

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

sessões ordinárias realizadas nos dias: 03 de maio de 2022 – 25ª Sessão Ordinária; 04 

de maio de 2022 – 4ª Sessão Solene. 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 16h50min iniciou-se o processo de votação.  

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

sessões ordinária e solene realizadas nos dias 03 e 04 de maio de 2022. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Questão de ordem a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, o Requerimento 527, que o vereador 
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Juvenil incluiu e foi aprovado, solicita a autorização legislativa para representar essa Casa 

na sessão de hoje, 10 de maio, às 18 horas, com ônus, porque lá na Câmara Municipal de 

Caçapava vai apreciar o pedido da denúncia contra o vereador Wellington Felipe, do 

Cidadania, que agrediu a vereadora Dandara Pereira, do PSD, durante a sessão de 

Câmara. Eu, a vereadora Juliana Fraga e a vereadora Dulce Rita vamos fazer parte dessa 

comissão. Então, sem ônus. Desculpa aqui. Aqui estou corrigindo aqui. Mas… não. Só 

uma questão, vereadores, questão aqui. Se tiver que refazer, vai ter que suspender a 

sessão, entrar de novo e fazer a assinatura eletrônica. Por favor, que todos se… aqui por 

unanimidade. Estou fazendo oral, mas mesmo assim tem o problema da legitimidade.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, só para contribuir e ser célere a sessão, 

eles estão propondo que seja… eles não vão utilizar, sem ônus…, mas o requerimento aí. 

Está tranquilo?” 

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. Fazer 

de novo, então. 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:- “Seis votos favoráveis, senhor 

presidente.” 

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

estão rejeitado os documentos.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 525/2022 constante do Processo nº 

4333/2022 e 526/2022 constante do Processo nº 4334/2022, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, inclusos na pauta, já citados. Rejeitados com 6 (seis) votos favoráveis 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Marcão, por favor, faça a 

leitura da Moção.” 

O senhor secretário, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA: “Processo 4336/2021 – Moção 

60/2022.... Processo 4336/2022 – Moção 60/2022, vereador Thomaz Henrique, manifesta 

repúdio às falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que atribuiu culpa ao 

presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela guerra.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção 60. 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dois votos contrários, senhor 
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presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 2 (dois) voto 

contrário está aprovado, então, a Moção.”  

Em votação em separado, a Moção nº 60/2022 constante do Processo nº 4336/2022, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, inclusa na pauta, já citada. Aprovada com 2 

(dois) votos contrários 

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

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 10 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. 

Às 16h57min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, portanto... Ninguém 

vai falar mais? Peço ao vereador… com a palavra o vereador Marcão… Marcão ou 

Dulce? Dulce Rita, vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, queria um minuto de silêncio para o 

senhor… para o tenente-coronel da reserva Marcelo de Oliveira Garcia. Esse PM esteve 

trabalhando lá em Eugênio de Melo por uma longa data, tive o prazer imenso de ter 

trabalhado com ele. Foi graças aos esforços dele que nós conseguimos acabar com o 

fluxo lá no Galo Branco. Infelizmente, ele veio a falecer agora, dia 8. Quero deixar aqui 

minha solidariedade para a família, porque foi um grande exemplo de Polícia Militar. 

Trabalhou duro com o tráfico, com fluxo, com tudo, sem sujar as mãos. Foi só na 

autoridade que ele conseguiu coibir todos os.... as infrações que tinha lá na região de 

Eugênio de Melo. Então, minha gratidão e principalmente minha admiração pela 

coerência e pelo respeito que ele sempre teve pelo cidadão. Era rígido, era duro, era 

austero, era tudo o que ele podia fazer, mas ele respeitava ainda o ser humano, e 

conseguiu dar ordem lá no Galo Branco.” 

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

Marcão da Academia.” 
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O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, quero pedir aqui um minuto 

de silêncio, fazer uma homenagem ao nosso grande amigo Jordão. Jordão, lá que tinha o 

seu barzinho lá na Associação Esportiva São José. Jordão do Espírito Santo Neto, 

famoso Seu Jordão, santista fanático, faz parte da história da Associação Esportiva São 

José. Chegou na época dos grandes carnavais, entre a final da década de 60 e o início da 

década de 70, no bar da Associação. Na década de 80, ele foi para o restaurante do 

Clube de Campo Santa Rita, onde alimentava sócios e funcionários. Por mais de 20 anos, 

o Seu Jordão manteve restaurante na sede social da Associação Esportiva São José, 

onde tinha os famosos bailes que movimentava a nossa cidade. Nos últimos 20 anos, ele 

era o nosso querido Seu Jordão, que nos atendia com seu jeitão único na cantina do 

ginásio da Associação. Ao longo de todo esse caminho, Jordão sempre trabalhou ao lado 

da sua família e dos filhos. Foram mais de 50 anos dedicados à Associação Esportiva, no 

qual sempre estará na lembrança esse ser humano ímpar, o qual era o Seu Jordão. Seu 

Jordão passou por diversas diretorias e sempre foi querido por todos. Ele deixa muitas 

saudades à história do clube, na Associação e no coração de cada torcedor que 

frequentava os jogos do São José Basquete. A gente sempre que estava lá nos jogos de 

basquete, no intervalo, a gente ia lá no Seu Jordão pegar um refrigerante, pegar um 

salgadinho, ficava batendo um papo. Seu Jordão sempre com aquela... carisma, aquela 

amizade. E eu deixo aqui meu abraço a toda a diretoria da Associação, a cada amigo 

torcedor e à família do seu Jordão, principalmente aos filhos, que sempre estiveram ao 

lado do seu pai e que sem dúvida sentirão muito a sua partida. Seu Jordão, nosso muito 

obrigado por tudo! Senhor presidente, fazer esse um minuto de silêncio ao final dessa 

sessão em homenagem, e que Deus possa confortar a cada um dos familiares, aos 

amigos, que vai deixar muitas saudades.” 

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

presidência ao vereador Lino Bispo para que continue os trabalhos da Mesa Diretora.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador LINO BISPO, que dá continuidade aos 

trabalhos. 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Inscrito para falar no Pinga-Fogo pelo 

tempo de cinco minutos, o pastor Marcelo Garcia, do Avante. Ah, não, do PTB, né? PTB.” 

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 Marcelo Garcia, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, venho a essa tribuna no 

dia de hoje, e aqui cumprimentando a todos os vereadores presentes e a todos aqueles 

que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, para fazer uma justa 

homenagem a essa senhora, essa querida senhora que está aí aparecendo na foto, a 

Dona Maria Dantas, que completou no último fim de semana 104 anos.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “É motivo, então, de nós nos alegrarmos junto com ela. 

Talvez ela seja uma das únicas no nosso país com essa idade. Cento e quatro anos! É 

motivo de nós celebrarmos a vida. E a bíblia fala que a vida é um dom de Deus. Em 

tempos em que nós vivemos, de tantas pessoas que partiram devido à pandemia, ao 

covid, celebrar a vida é motivo de satisfação, de muita alegria. Ela que é nascida em 

Pernambuco e veio para São José dos Campos em 1973, ano que ficou viúva, e desde 

então focou no que mais ama, que é a família, e se dedicou a todos eles. Ela é mãe de 18 

filhos, 41 bisnetos e 13 tataranetos. E ela se dedica então à família. Trouxe um vídeo, 

vamos assistir.” 

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

O vereador MARCELO GARCIA:- “Então, é um privilégio então ser pastor da Dona Maria 

Dantas. E a TV Globo fez essa reportagem na casa dela com toda a família. Fica aqui 

então meus parabéns à Maria Dantas, né? Que o Senhor te dê muita saúde, muita paz e 

que você sempre tenha forças aí para lutar pela família. Os meus parabéns! Senhor 

presidente, venho aqui a essa tribuna também para um motivo especial, mais uma vez 

cumprimentando a todos aqueles que nos acompanham. Hoje, quero agradecer a Deus e 

a esta Casa por aprovarmos por unanimidade os títulos de Cidadão Joseense ao 

deputado federal Jefferson Campos e deputado estadual Carlos Cezar. Dois deputados 

que são pastores da Igreja Quadrangular e também meus amigos, pessoas que eu 

conheço há bastante tempo e em quem eu confio. O agora joseense Jefferson Campos, 

aos 18 anos já era pastor com seu pai na cidade de Sorocaba. Em paralelo, era tecnólogo 

com uma carreira promissora, mas quando teve que fazer uma escolha, não pensou duas 

vezes em largar o trabalho e aceitar o chamado do Senhor. E já são 30 anos como pastor. 

Em paralelo, Jefferson Campos seguiu a trajetória política certo de que poderia colaborar 

com o Brasil em outras frentes. Foi eleito vereador por Sorocaba, e depois aceitou o 

desafio de representar a Igreja Quadrangular como deputado federal. Nesta caminhada, 

além de defender os valores da família tradicional e os princípios cristãos, a defesa da fé 

é pauta primordial para o deputado e pastor Jefferson. Em 2020, foi premiado com o título 
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de Deputado Amigo dos Hospitais do Câncer, pelo seu forte engajamento em levar 

recursos de emendas parlamentares para hospitais que tratam da doença. O deputado 

também tem um forte trabalho para trazer recursos do governo federal para o Estado de 

São Paulo, tendo colaborado para trazer emendas parlamentares a centenas de cidades. 

Em São José dos Campos.... é um município que o parlamentar tem um carinho muito 

grande. Somente nesse mandato foram conquistado 400 mil de emenda individual para o 

custeio da saúde, e mais 3 milhões e 600 mil de emenda de bancada para o Hospital José 

de Carvalho Florence e o Hospital Santa Casa. Nosso outro homenageado é agora 

também joseense, Carlos Cezar. É casado desde 1994 e pai de dois filhos. É advogado e 

também pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, é coordenador da Frente 

Parlamentar Evangélica, da Alesp, grupo instituído a partir de lei da sua autoria; é 

presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais; membro efetivo das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Segurança Pública e Assuntos 

Penitenciários, com projetos de leis nas áreas de educação, saúde, habitação e 

segurança. Carlos Cezar também contribuiu com verbas parlamentares para manutenção 

de hospitais, escolas, rodovias e infraestrutura de cidade de todo o Estado de São Paulo. 

Entre os recursos encaminhados a São José dos Campos e o Vale do Paraíba, podemos 

mencionar as emendas destinadas à Associação de Apoio aos Fissurados Lábios Palatais 

- AAFLAP, e à Associação Guadalupe, da diocese de São José dos Campos. Entre as leis 

de autoria do deputado Carlos Cezar, podemos mencionar a Lei Lucas, determinando que 

as escolas de educação básica públicas e privadas de todo o Estado de São Paulo 

ofereçam treinamento em primeiros socorros aos professores, funcionários e alunos. 

Entre os projetos de Carlos Cezar, que ainda estão em tramitação pela Alesp, está a 

oficialização do dia 31 de outubro seja considerado o dia estadual da proclamação do 

evangelho, a proibição em todo o território paulista de exposições e apresentações 

artísticas em espaços públicos com teor pornográfico ou ofensivas a símbolos religiosos. 

Durante a atual pandemia o parlamentar atuou fortemente pela derrubada do veto do 

governador João Dória à lei que reconhece as igrejas como serviço essencial em todo o 

Estado de São Paulo durante a pandemia, reconhecendo a necessidade de cuidarmos 

sempre da saúde do corpo, da nossa mente e principalmente do nosso espírito. Dois 

homens de fé, dois homens públicos diferenciados que tem ajudado, e muito, a cidade de 

São José dos Campos, e, portanto, recebem esse Título de Cidadão Joseense como 

forma de reconhecimento por todo o trabalho em prol da nossa cidade. Muito obrigado a 

todos e também ao senhor presidente!” 
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O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, nobre vereador Marcelo Garcia! 

Pelo tempo de dez minutos, vereador Rafael Pascucci, do PTB, líder do PTB nessa 

Casa.” 

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:- “Obrigado, senhor presidente! Dar um ‘boa 

tarde’ aqui para os nobres colegas edis, vereadores, para o público que nos acompanha 

pela rede social, também pela TV Câmara, os nossos colegas servidores da Casa 

também, pessoal que está lá em cima na técnica, lá na antiga sala da técnica! Bom, hoje 

eu vim passar aqui um pouquinho do nosso trabalho aí pelas ruas da cidade. Muito 

trabalho nessas últimas duas semanas. Já vou começar com… meu slide começa com 

um videozinho, Betão. Então já vou passar o videozinho aí para reproduzir.” 

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

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Bom, esse é o vídeo lá da rapaziada. Eu me tornei 

Pascucci, para quem não sabe, lá em… 2012… 1996, no poliesportivo do Jardim 

Morumbi, nesse mesmo projeto que tem hoje, a escolinha de futebol, foi onde tinha, eu e 

mais um outro Rafael, e me tornei o Pascucci. Desde lá, então, o pessoal da comunidade 

me conhece como Pascucci. E foi uma alegria visitar o poliesportivo! Tem diversas 

demandas do nosso gabinete sendo executadas lá no poliesportivo do Jardim Morumbi, e 

eu tive a alegria de encontrar a rapaziada ali do futebol e não perdi a oportunidade de 

mostrar minha habilidade com as duas pernas ali, fazendo uma bolinha para mostrar aí 

para os nobres vereadores. Já fui muito boleiro, hoje em dia me tornei quase que a 

bolinha, né? Estou gordinho, mas o tempo, a habilidade continua, né, vereador Dr. José 

Cláudio?” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Agora, passando um pouquinho de assunto, lá na 

Praça das Mangueiras também, quero de novo fazer o agradecimento imenso aí à 

Secretaria de Manutenção da Cidade. É uma quadra que a gente… eu, quando 

presidente de SAB ainda, utilizava muito a Praça das Mangueiras, lá tem uma quadra, 

tem a academia ao ar livre, e tem um… é difícil falar playground, eu vou falar parquinho 

das crianças. Lá a gente está com uma grande reforma lá naquela quadra, ela foi incluída 

num programa do governo Anderson, programa Minha Praça de Volta, então várias 

melhorias estão sendo feitas lá. Toda a parte calçada foi… vou voltar aqui um pouquinho. 

Toda parte de calçamento foi trocada lá, o piso antigo foi tirado, o alambrado da quadra, 

que era baixo, está sendo retirado também. Estive lá hoje com o secretário adjunto 

Ademir Raposo lá na quadra. Agora só falta a pintura e em breve nós vamos entregar 

para a comunidade uma praça revitalizada, uma praça que é muito utilizada pela 

juventude do Jardim Morumbi, e até convidei o Ademir para ir jogar bola lá e convido os 

nobres vereadores para a gente fazer um torneiozinho. A SAB do Jardim Morumbi já 
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prometeu fazer um torneio. Vamos montar um time lá, Fabião? Vou levar só os craques: 

Fabião Zagueiro, o nobre Renato Santiago. Ele vai ter que disputar ali a vaga de pivô 

comigo, que eu já mostrei minha habilidade. Vai ser uma parada dura para ele lá. Mas 

tudo bem, a gente pode fazer uma dupla ali de ataque fulminante lá na quadra das 

Mangueiras, que em breve vai ser entregue. Estive lá hoje com o Ademir. Meu 

agradecimento, Ademir, novamente, e ao secretário Minoru por essa... por mais essa 

conquista lá para a comunidade. Um pedido antigo dos moradores que enfim sai do papel, 

graças ao trabalho nosso, da Prefeitura Municipal, do nosso gabinete. Meu agradecimento 

a todos os envolvidos. Aqui, o próximo slide, vou dar uma olhadinha. Ah, mais uma 

novidade também. Lá na Praça da Amizade, a Praça Hildete da Silva Boaventura, vai ser 

instalado um bebedouro. Nós, que utilizamos lá desde a época que eu era presidente da 

SAB também para aulas de zumba, para os eventos que a gente faz para a comunidade, 

e lá realmente não tinha um ponto de água, e vai ser instalado um bebedouro… aquele 

bebedouro 3 em 1, que tem água para o pet, para o deficiente e também para os usuários 

da praça. As pessoas utilizam muito a praça lá do Jardim Morumbi, e mais essa 

conquista, mais uma indicação do nosso gabinete, mais uma demanda para Secretaria de 

Manutenção da Cidade sendo atendida lá no Jardim Morumbi. Vamos ter esse bebedouro 

lá na praça Hildete da Silva Boaventura, no coração do Jardim Morumbi, para atender a 

nossa comunidade. O próximo slide já fala da gente nas ruas aí, a gente conversando 

com as pessoas. Todo lugar que a gente vai, a gente tem um tempinho para conversar 

com as pessoas na cidade. Então, sempre que dá tempo, que a maioria das conversas a 

gente não registra, fica naquela conversa, ouvindo as demandas, mas às vezes a gente 

tem um tempinho para tirar uma foto, e a gente tira foto aí com a comunidade nas ruas da 

nossa cidade, ouvindo os problemas para buscar as novas soluções para esses velhos 

problemas. E como não podia deixar de faltar, a gente também quer falar… esse projeto 

que tem o nosso apoio, um projeto da SAB do Jardim Morumbi, a Zumba da Praça, e a 

Zumba do União, sucesso há quatro anos já esse projeto feito lá pela SAB do Jardim 

Morumbi. O mais legal: com o apoio do comércio local. Quem paga o professor e todos os 

custos é o comércio local lá do Residencial União e também do Jardim Morumbi. E esse 

projeto aí há quatro anos sendo feito. Até digo que isso poderia ser uma política pública 

para a gente começar a utilizar de volta as nossas praças e afastar o pessoal do mal que 

às vezes vai lá para fazer um uso indevido da praça, para usar entorpecentes e tudo o 

mais. Toda vez que eu vejo uma praça sendo utilizada, eu fico muito feliz, porque a gente 

começou lá no Jardim Morumbi essa utilização da praça. Agora no Residencial União, a 
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gente faz no pátio da igreja. Mas, quem dera um dia a gente ver toda praça sendo 

utilizada pela comunidade, por gente do bem, que isso afasta gente do mal, preserva o 

patrimônio público e traz alegria para os moradores de voltar a morar em frente a uma 

praça. Muita gente hoje mora em frente à praça e acha um tormento, e antigamente era 

um orgulho morar em frente à praça, e quem sabe um dia a gente possa voltar trazer esse 

orgulho para essas pessoas, de ter um equipamento público que tenha vida, e tenha 

gente do bem utilizando elas diuturnamente. Bom, por último quero deixar aí os nossos 

contatos do nosso gabinete. O nosso WhatsApp, telefone e WhatsApp, é o 3925-6700. A 

gente também tem o nosso escritório regional lá no Jardim Morumbi, que fica na rua 

Cecílio Celeste, nº 555, em frente ao ponto final do ônibus do Jardim Morumbi. E as 

nossas redes sociais, Facebook e Instagram, é o @vereadordeverdade. É só isso por 

hoje, presidente! Agradeço! E até uma próxima.” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Obrigado, vereador Pascucci! Grande 

trabalhador da região Sul, vereador atuante. Parabéns! Pelo tempo de cinco minutos, 

vereador Dr. José Cláudio, do PSDB.” 

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:- “Boa tarde, senhor presidente Lino! 

Obrigado aí pela fala! Bom, está aí o nosso gabinete: pelapoliticadobem.com.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Queria avisar a todos os colegas vereadores (Renato, 

Juninho, Fabião), que fazem parte da frente parlamentar, (Milton Vieira, o Thomaz, o 

Chaguinha, Pascucci, Zé), que segunda-feira nós vamos ter um encontro no Hospital Pio 

XII, às 9 horas da manhã, no auditório do Hospital Pio XII. Nós vamos falar sobre a 

prestação de contas das verbas já obtidas por meio do trabalho da Frente Parlamentar de 

Apoio ao Paciente Cardiológico e Oncológico, destacar o apoio do nosso deputado federal 

Milton Vieira, que trouxe um milhão para o Pio XII, mais um milhão para o Gacc. Vamos 

também falar de recurso que nós estamos buscando. Existe um trabalho do vereador 

Petiti para trazer uma verba para o Gacc, para o Pio XII, ele ainda está buscando esse 

valor. Do trabalho também que nós temos feito junto com o Renato, junto com nosso 

deputado também para trazer uma boa quantia para o Pio XII e para o Gacc, as 

necessidades urgentes dos principais hospitais oncológicos da cidade, Gacc e Pio XII, 

que o Gacc especialmente passa por um momento difícil. E nós tivemos lá com a Frente 

Parlamentar, vereador Petiti, vereador Juninho, a Amélia, a Dulce, o Walter, Marcão para 

que a gente desse um apoio para o Gacc, e a reivindicação também de… nós estamos 

convidando outros municípios que utilizam o Pio XII e o Gacc para participarem desse 

debate, Petiti, para poder também estar dando um apoio para esses hospitais. Então, não 

sei se tem uma imagem, se puder passar mais um, se tem mais alguma imagem. Mais. A 

gente gostaria de estar marcando esse encontro então para segunda-feira. Está bom aí, 

pode deixar. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã no Hospital Pio XII. Já confirmou a 

presença o deputado Eduardo Cury, os vereadores aqui que estão conosco da frente 

parlamentar. Presidente Lino, se puder estar lá também na segunda-feira, às 9 horas da 

manhã, para dar esse apoio muito importante para a frente parlamentar e para os 

hospitais oncológicos da nossa cidade. E para terminar minha fala, graças a Deus, 

melhorou muito a questão da pandemia. Então nós estamos agora com nosso gabinete, 

vamos fazer um trabalho um pouco diferente, que é o Gabinete Itinerante. No dia 31… 

não sei se tem uma imagem, se puder passar aí, Betão. No dia… não tem. No dia 31 nós 

vamos estar, desse mês, na feira do São Dimas, ali próximo ao Parque Santos Dumont. 

Primeira vez que o nosso gabinete vai estar saindo na rua. A gente vai estar fazendo um 

trabalho, buscando as necessidades aí da população, vamos girar por todos os bairros da 

cidade, e vamos levar o pedido da população aí para a Prefeitura, para as secretarias, 
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porque essa é nossa função de vereador. Então isso que nós tínhamos para falar. Só 

lembrar então: segunda-feira, nove da manhã, conto com todos lá no Pio XII. É de 

extrema importância. O Milton, nosso primeiro-secretário aí da nossa frente parlamentar, 

o pai dele já ajudou muito essa frente. Então, conto com todos vocês lá, tá bom? Muito 

obrigado, presidente Lino! Fique com Deus!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Dr. José Cláudio, obrigado pelas suas 

palavras! Cumpridor do regimento, tempo… sobrou espaço ainda, não é? Obrigado, 

vereador! Pelo tempo de dez minutos, o líder do PSDB nessa Casa, vereador Renato 

Santiago.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, presidente, os colegas 

vereadores, todos amigos que nos assistem pela TV Câmara, todos os funcionários da 

Casa! Mais uma vez é muito bom estar aqui para mais essa sessão.”  

Nesse momento, passou-se à exibição de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Eu queria falar sobre a intolerância. Mas será que é 

só intolerância? Ou nós temos um viés político em tudo o que a gente vê na cidade? Eu 

quero falar sobre um projeto de lei que eu apresentei nesta semana. Para a gente colocar 

as coisas no devido lugar, eu criei um projeto de lei que cria o Centro de Referência para 

as Mulheres Vítimas de Violência. Esse projeto foi aprovado por unanimidade aqui na 

Casa, onde eu fiz questão de agradecer a todos os vereadores, e hoje é uma lei 

municipal, Lei Ordinária no 10.476/2022. A partir do momento que esse projeto foi 

divulgado, nós recebemos uma enxurrada de agradecimentos por parte das mulheres, por 

parte de várias ONGs que trabalham essa questão da violência contra a mulher, porque 

realmente é uma realidade que nós enfrentamos. A violência contra a mulher ela é diária, 

a violência verbal, a violência física, a violência sexual ela acontece, infelizmente, com 

muita frequência. E a ideia de criar esse centro de referência para as mulheres é 

disponibilizar um local para que ela tenha toda a assistência: assistência psicológica, o 

direcionamento para onde ela deve seguir com essa denúncia, se para a Polícia Militar, se 

para a Guarda Civil, onde ela pode buscar as medidas protetivas. Então, foi um projeto 

muito pensado e discutido para que a gente pudesse proteger as mulheres no momento 

em que elas estivessem mais fragilizadas. E para minha surpresa, após a divulgação 

desse projeto, e após a aprovação da lei, eu recebi... talvez fique pequeno para vocês que 

estão em casa assistindo, mas eu vou ler para vocês alguns de vários e-mails e 

mensagens de WhatsApp que eu recebi. Um deles, que é o primeiro ali, o título é 

Sugestão. Não vou, logicamente, não vou revelar o autor do e-mail, mas ele manda 

assim: ‘Olá, vereador, me chamo – eu fiz questão de apagar – tenho 28 anos e vi o seu 

projeto sobre a defesa das mulheres. Gostaria de dizer que votei no senhor e acompanho 

o seu trabalho. Gostaria de sugerir também que a mesma proposta fosse feita para os 

homens. Só vemos projetos em relação à defesa das mulheres. E nós? Sofri abuso da 

minha ex-esposa, até mesmo sexual, e por constrangimento e medo nunca consegui 

ajuda, por vergonha também. Quem sabe uma sugestão como essa poderia beneficiar 

muitas pessoas que, como eu, não conseguiram ajuda. Parabéns pelo trabalho! 

Atenciosamente’, o autor. E aí tem o segundo e-mail. Direitos iguais para os homens 

homossexuais: ‘Prezado vereador Renato Santiago, venho através desta manifestar o 
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meu sentimento de isolamento e discriminação em relação ao projeto que trata do apoio’ 

– ele acabou errando aqui, apoia – ‘às mulheres vítimas de maus tratos. Sou 

homossexual, hoje casado e bem casado, mas já sofri em um relacionamento anterior 

agressões verbais, físicas, e que me deixaram marcas profundas. Conheço vários amigos 

que sofrem do mesmo trauma, mas que não tem onde reclamar. Se vão na polícia, são 

tratados de chacota; a família já não aceita; a pessoa fica refém daquilo e muitas das 

vezes pensa até em suicídio. Acho que precisamos de direitos iguais nesse caso também. 

#ficaadica. Obrigado’. Recebi vários e-mails com textos muito semelhantes a esse, alguns 

textos até um pouco mais explícitos e mais pesados, onde eu me atentei que, infelizmente 

a agressão contrária ela também acontece. Não tenho dúvida nenhuma que em número 

muito menor. Não tenho dúvida disso, que os homens homossexuais ou heterossexuais 

eles sofrem muito menos esse tipo de agressão do que as mulheres. As mulheres 

diariamente sofrem esse tipo. Mas para que a gente pudesse trazer direitos iguais tanto 

para os homens, quanto para as mulheres, eu decidi criar um projeto idêntico, onde os 

homens, principalmente num momento de fragilidade, ele pudesse ter esse atendimento, 

atendimento psicológico, atendimento que lhe cabe, para que ele fosse direcionado à 

força de segurança devida. E por incrível que pareça esse projeto deu uma polêmica 

gigantesca. Opa. Então ele foi matéria da CBN: ‘Vereador quer centro para os homens 

vítimas de violência doméstica. No Vale, vereador de São José sugere espaço para 

atender homens vítimas de violência doméstica.’ G1: ‘Vereador quer criação de centro 

para atender homens vítimas de violência de mulheres em São José’. E a do Vale 

também fala que o vereador... Vale não. Perdão. Meon fala desse projeto. Então, esse 

projeto ele nada mais é do que dar direitos iguais a pessoas iguais. Homens e mulheres 

tem o mesmo direito. Isso eu não abro mão. Se fosse um homem só que tivesse me 

procurado, eu teria agido do mesmo jeito. Independente se as mulheres que sofrem são 

maioria e os homens são minoria, eu acho que os dois têm que ter o mesmo direito, têm 

que ter o mesmo recurso, têm que ter a mesma atenção. Infelizmente as mulheres elas 

são as maiores vítimas. Nós sabemos que pela fragilidade da mulher e pela força 

desproporcional entre o homem e a mulher, e isso é fisiológico, as mulheres sofrem muito 

mais do que os homens. Então, nós precisamos estar atentos para que nenhum tipo de 

violência aconteça. Nem contra a mulher e nem contra os homens. Mas a ideia do projeto 

agora, do segundo projeto, que é criar também o centro de referência para a atenção ao 

homem não é machismo, não é nenhum privilégio. É somente para que as pessoas que 

precisem e necessitem de uma atenção especial, como as mulheres já tinham, agora os 
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homens podem ter também. Obrigado, presidente! Obrigado a todos os colegas pela 

atenção!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, nobre vereador! Com certeza a 

população masculina está aplaudindo vossa excelência por esse olhar amplo aí, sensível 

aos homens que não tinha essa atenção. Parabéns pela iniciativa, vereador! Pelo tempo 

de dez minutos o líder do MDB nessa Casa, vereador Fernando Petiti.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Lino Bispo! Boa tarde 

aos vereadores, também a todos os funcionários dessa Casa e aos telespectadores da 

TV Câmara! Venho aqui, um pouco, endossar o que o vereador José Cláudio falou sobre 

a frente parlamentar em apoio ao paciente de oncologia e cardiologia, nessa ação que 

está tendo em frente, faço parte também dessa frente parlamentar. Estivemos no Gacc 

assistindo uma apresentação da Rosemary Sanz, a presidente do Gacc, o doutor 

Marcelo, que é chefe dos médicos ali, dos pacientes. E a gente viu o que a gente já sabia 

há muito tempo: a dificuldade financeira do Gacc. O Gacc que, por mês, tem um déficit de 

um milhão de reais, então culmina no ano, de 12 milhões de reais. E essa ação da frente 

parlamentar, que a gente possa buscar apoiadores, empresários ou até verbas 

parlamentares diretamente de deputados estaduais e federais, e também do Governo do 

Estado. E hoje, juntamente com o deputado Hélio Nishimoto, também do MDB, fizemos 

uma visita ao Gacc, diretamente conversando com a Rosemary, ela explicando, passando 

de novo esse histórico que eles têm, atentando que hoje o Gacc atende 80% SUS. O SUS 

que já tem uma tabela que não é reajustada há 14 anos, já está deficitária há muito 

tempo. O Gacc também já alcança um resultado positivo de sobrevivência dos pacientes 

de 71%, bem acima da média nacional, que é de 63%. E essa visita serviu para que, 

também o deputado Hélio Nishimoto pudesse verificar e reconhecer todo esse histórico do 

Gacc, e que a gente possa trazer emendas parlamentares do Governo do Estado. Já 

abrimos conversa diretamente com a assessoria do governador Rodrigo Garcia, e que 

eles possam entender, conhecer um pouco dessa realidade, que o Gacc é um excelente 

hospital que atende São José e região, portas abertas de 80% do SUS, como eu falei, e 

que eles possam conhecer. Também ali a gente se comprometeu a fazer um convite ao 

então governador Rodrigo Garcia para que ele venha conhecer o Gacc. E nos 

surpreendeu que nesse tempo todo de existência só um governador visitou o Gacc, que 

foi o Márcio França, que veio, reconheceu, conheceu todos os aposentos, acompanhou a 

visita técnica, viu a apresentação da Rosemary, e na época arrumou uma emenda 

parlamentar de um valor bem alto, se eu não me engano 1 milhão e meio de reais, o que 

ajudou o Gacc naquele período que ele passava. Parabéns ao então, na época, 

governador Márcio França! Espero que a gente consiga essa emenda parlamentar do 

Governo do Estado, e também que o governador atual, Rodrigo Garcia, possa vir a visitar 

o Gacc e, conhecendo, possa também ver a necessidade que o Gacc tem de verbas 

parlamentares. Outro assunto que também me traz aqui, juntamente com o vereador 

Renato Santiago e vereador José Cláudio, apresentamos um projeto que é a Semana do 
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Brincar. Uma Semana do Brincar, que é um projeto aparentemente simples, mas aqui a 

gente apresentou esse projeto, ainda está em tramitação, passando pelas comissões, 

mas nós já fizemos, juntamente com minha assessoria, fui até o colégio do Sesi e 

também ao colégio Monteiro Lobato apresentar essa ideia. Essa ideia, que é uma 

iniciativa já adotada em 40 países, inclusive no Brasil, e faz parte do calendário da Unicef, 

com objetivo de chamar a atenção da população adulta. Brincar contribui para o 

desenvolvimento da criança e previne depressão infantil. Então, é um projeto de suma 

importância, ainda mais após todo esse período de pandemia, de ensino remoto. As 

crianças precisam se readaptar ao convívio social. E a gente também, não só essa 

atenção às crianças, mas mostrar a importância para os pais do que é a sua criança, o 

seu filho brincar. O pai tirar um tempo, brincar aos finais de semana, se o tempo for curto, 

que trabalha muito, às vezes fica muito pouco com seus filhos, ter uma rotina de 

brincadeira com seus filhos, já que o mundo é competitivo, a parte eletrônica de celular, 

videogame ganha muito tempo no dia a dia das crianças e jovens, e esse projeto vem 

com essa prevenção à depressão não só infantil, como também a prevenção de jovens. E 

a boa notícia que o Sesi já vai fazer a Semana do Brincar, e o Monteiro Lobato ainda 

conversando, vai ter uma reunião entre os diretores para ver se já nesse ano já realiza a 

Semana do Brincar. Aqui eu queria agradecer à Giovana, proprietária do colégio Solare, 

do Urbanova. Ela que nos deu essa ideia, passou essa ideia. Ela já faz essa Semana do 

Brincar no seu colégio há cinco anos, esse ano já está programado, e a gente... a 

tendência é que vire lei municipal até para tentar colégios municipais, estaduais e colégios 

particulares, e que a gente possa ver colégios das três esferas também realizando, 

colocando em prática a Semana do Brincar. E eu não podia esquecer que a diretora 

Patrícia, do colégio Monteiro Lobato, ela lembrou ali e salientou que o Monteiro Lobato já 

fazia a Semana do Brincar lá atrás, há muito tempo. Então, ela ficou muito feliz com a 

ideia, com a realização do projeto que a gente foi apresentar, e ela ficou muito 

entusiasmada em colocar em prática novamente a Semana do Brincar, que vem ao 

encontro desse problema tão sério – né, vereador Lino Bispo? –, que é a depressão, o 

suicídio, que só aumenta os números. E são números que não podem ser divulgados, até 

para você não incentivar outros casos. A gente vem com um projeto desse que vem ao 

encontro de uma prevenção da depressão tanto infantil, como no estado também do 

jovem. Infantil e jovem. Outro assunto que venho à tribuna aqui é um assunto que eu 

gosto muito, muita gente que me acompanha sabe que a gente sempre falou do basquete 

de São José dos Campos, né? Times históricos, campeão brasileiro, três vezes campeão 
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paulista, vice-campeão sul-americano, e agora, nesse final de semana, São José 

conquistou o título de Campeão Brasileiro de 2022. Tipo uma segunda divisão do 

basquete, a equipe joseense conquistou o título ao vencer a Liga Sorocabana por 86 a 79, 

num jogo emocionante, no sábado, dia 7, no ginásio Galegão, em Blumenau, pelo 

Campeonato Brasileiro de Basquete, o CBB. Parabéns à equipe, parabéns a todas as 

pessoas que estão envolvidas com esse esporte, tanto jogadores, comissão técnica, os 

diretores que estão por trás para construir um grande elenco! E esse resultado vem trazer 

São José dos Campos de novo, retomando o basquete, que, se a gente for falar de São 

José dos Campos, em termos esportivos, futebol de salão, o futebol de campo, mas o 

basquete também é algo que anima a torcida, a torcida que estava esperando esse 

retorno. E sempre eu defendi: quando você tem um time adulto de basquete, você 

incentiva as categorias de base. Inclusão social pelo esporte é fundamental, e quando 

você tem esse time para espelhar, você incentiva mais crianças e jovens seguir o esporte. 

Obrigado, presidente! Um abraço!“ 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Parabéns, nobre vereador Fernando Petiti, 

pela sua luta, pela sua sempre prestação de serviço para a comunidade! Destaco também 

esse assunto que vossa excelência trouxe aqui com relação a suicídio, essa questão do 

atentado contra a vida. Isso está realmente preocupando bastante nas escolas municipais 

com os adolescentes, e ainda quase crianças, são vítimas aí de toda essa situação difícil 

que a sociedade tem enfrentado, e a gente se preocupa bastante também com essa 

questão. Vossa excelência está de parabéns por essa luta aí! Convido os senhores 

vereadores para que a gente possa prestar homenagem, um minuto de silencio ao senhor 

Valcir Rodrigues Silvério, a pedido do Marcão da Academia, ao tenente-coronel da 

reserva Marcelo de Oliveira Garcia, a pedido da nobre vereadora Dulce Rita, ao senhor 

Jordão do Espírito Santo Neto, também a pedido do vereador Marcão da Academia.” 

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

póstuma à memória do tenente-coronel da reserva Marcelo de Oliveira Garcia e dos 

senhores Valcir Rodrigues Silvério e Jordão do Espírito Santo Neto. 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador LINO BISPO, declarou 

encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 17h43min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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