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Aberta a sessão, às 16h24min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MARCELO GARCIA 

(PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), WALTER 

HAYASHI (PSC), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), DR. ELTON (PSC), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), AMÉLIA NAOMI (PT), LINO BISPO (PL), RAFAEL PASCUCCI 

(PTB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) e FERNANDO PETITI (MDB). 

 

 

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

FRAGA (PT) – 16h26min; DULCE RITA (PSDB) – 16h28min; RENATO SANTIAGO 

(PSDB) – 16h29min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h29min; ROBERTO 

CHAGAS (PL) – 16h30min; e FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h32min. 

 

 

Às 16h24min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

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

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta 

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

e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

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

simbólica. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito, senhor presidente, a supressão de leitura de 

todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores e, 

ainda, o adiamento, por uma sessão, dos Processos: 2248/21, 2250/21, 5817/21, 
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10980/21, 10985/21, 11011/21, 12351/21, 78/22, 2827/22; e inclusão para leitura do 

Processo 4372/22, 4378/22 e 4425/22.” 

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

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

contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

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

do Projeto de Lei nº 102/2021 constante do Processo nº 2248/2021, de autoria do 

vereador Júnior da Farmácia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos a formalizar um programa de parcerias com universidades, terceiro setor e 

clínicas veterinárias privadas para a criação de um serviço veterinário itinerante; do 

Projeto de Lei nº 104/2021 constante do Processo nº 2250/2021, de autoria do vereador 

Júnior da Farmácia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a criar 

o Procon Municipal Itinerante para dispor atendimento nos bairros da cidade e dá outras 

providências; do Projeto de Lei nº 271/2021 constante do Processo nº 5817/2021, de 

autoria do vereador Fernando Petiti, que institui o mês Maio Laranja sobre a importância 

da conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual de 

criança e adolescente; do Projeto de Lei nº 517/2021 constante do Processo nº 

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

estabelecer prioridade no atendimento fonoaudiólogo para pessoas com deficiência da 

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

competentes e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 521/2021 constante do 

Processo nº 10985/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que autoriza a 

Prefeitura Municipal a instituir Programa Municipal de Prevenção à Sepse e dá outras 

providências; do Projeto de Lei nº 526/2021 constante do Processo nº 11011/2021, de 

autoria do vereador Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 

censo animal, visando o controle populacional de animais domésticos e dá outras 

providências; do Projeto de Lei nº 586/2021 constante do Processo nº 12351/2021, de 

autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a criar uma Unidade 
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de Nefrologia Pediátrica na cidade de São José dos Campos e dá outras providências; do 

Projeto de Lei nº 1/2022 constante do Processo nº 78/2022, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, fica autorizado a Prefeitura Municipal a divulgação das bengalas longas das 

cores branca, verde e branca com vermelho como meio de identificação de pessoas com 

diferentes níveis de deficiência visual e como instrumento de orientação, publicidade e 

mobilidade no Município de São José dos Campos; e do Projeto de Lei nº 67/2022 

constante do Processo nº 2827/2022, de autoria do vereador Renato Santiago e do 

vereador Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Calendário Vacinal 

do Município de São José dos Campos a vacina contra a Meningite Meningocócica tipo B; 

e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2022 

constante do Processo nº 4372/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

concede o Título de Cidadão Joseense ao senhor João Mendes; do Projeto de Lei nº 

140/2022 constante do Processo nº 4378/2022, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, 

que autoriza o Poder Executivo a implantar no Município de São José dos Campos o 

plano municipal de eliminação de barreiras arquitetônicas em atenção a pessoa com 

deficiência; e do Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2022 constante do Processo nº 

4425/2022, de autoria do vereador Walter Hayashi, que institui o diploma Ikigai To Kansha 

em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa em São José dos Campos. 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos trabalhos, 

vereadoras, vereadores, público presente aqui na nossa galeria, sempre é um prazer 

recebe-los na nossa Casa!  Estão acompanhando os nossos trabalhos. Parabéns pelo 

trabalho que vocês desenvolvem! A cidade depende muito de vocês. Senhor presidente, 

solicito a inclusão para leitura do Processo nº 4425/2022 – PDL 17/2022, de minha 

autoria, que institui o diploma Ikigai To Kansha. É uma comemoração do Centenário da 

Imigração Japonesa em São José dos Campos. Eu queria, inclusive, pedir para a 

Comissão de Justiça dar rapidamente o parecer porque nós gostaríamos de votar na 

semana que vem este projeto porque a.… em junho faremos a comemoração da 

imigração japonesa no Brasil e vamos preparar uma festividade, inclusive com a Casa. E 

solicito, então, esse pedido. Obrigado, senhor presidente.” 

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

verbal do vereador Walter Hayashi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Walter Hayashi, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 17/2022 constante do Processo nº 4425/2022, de autoria do vereador 

Walter Hayashi, já citado. 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Boa tarde, senhor presidente Robertinho! Queria pedir 

para o pessoal botar a imagem aí no telão. Hoje nós gostaríamos de lembrar, Robertinho, 

que é o Dia da Enfermagem. Então, a gente queria homenagear a enfermagem em toda 

São José dos Campos, toda a nossa cidade. Pessoal da enfermagem que veio visitar a 

gente, está até ali, está na foto lá conosco. Então, deixar um abraço para todos, a 

Margarete Cipriano e a Gilmara da Costa Silva, tá? Um parabéns a vocês! 

Reconhecimento pelo trabalho da enfermagem aí, nesses dois anos de pandemia, que 

doaram a própria vida aí por nós, joseenses. Então, parabéns a todos vocês, que Deus 

abençoe a toda a enfermagem aí do nosso Brasil. E lembrar, Robertinho, e Dulce, pessoal 

da frente parlamentar do apoio à oncologia e cardiologia: segunda-feira, dia 16 de maio, 

no Hospital Pio XII, nós estaremos fazendo o 4º encontro da frente parlamentar de apoio 

ao tratamento oncológico e cardiológico. Então, nós precisamos do apoio dos vereadores, 

dos deputados, do nosso grande amigo aí vereador Petiti, para que a gente esteja lá no 

Pio XII, segunda-feira, para representar e melhorar o tratamento oncológico aqui de São 

José dos Campos. Muito obrigado, presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu também queria aqui deixar minha 

homenagem para o dia das.... da semana da enfermagem. Logicamente que todo mundo 

já sabe da relevância da função das enfermeiras, de todo auxiliar, dos técnicos, mas 

agora só falam da enfermeira, ela parece que só começou a aparecer no panorama 

nacional depois da pandemia, que é uma grande ingratidão, porque vocês sempre foram 

serviços essenciais dentro de qualquer unidade da saúde. E também lembrar – né? – que 

não adianta ficar aí com boas palavras, viva a enfermagem, que a enfermagem foi 
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fundamental para o dia da pandemia, se no dinheiro mesmo que é bom no bolso só estão 

tirando, né, gente?” 

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

Fernando Petiti." 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Robertinho! Boa tarde aos 

demais vereadores, a todos que estão aqui na Câmara Municipal, também aos 

funcionários dessa Casa e aos telespectadores da TV Câmara! Também parabenizar 

todos os enfermeiros, né? A importância dos enfermeiros, não só na pandemia. Faz parte 

desse grupo, quando você está dentro do hospital são os enfermeiros que te recebem. 

Lembro muito bem na época do meu pai, quando precisou, quando começou o problema 

de saúde, precisamos sempre de um amparo, de um farmacêutico, até você aprender 

como que faz. Então, é um profissional superimportante. Parabéns! Que vocês possam 

ter sempre a sua categoria aí sendo reconhecida. Obrigado, presidente!” 

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

da Academia que faça a leitura dos processos para ciência dos vereadores!”  

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

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

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

como procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 4372/2022 – Projeto de 

Decreto Legislativo nº 16/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, concede o Título 

de Cidadão Joseense ao senhor João Mendes. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – 

Término do prazo para emendas: 26/5/2022. Processo nº 4378/2022 – Projeto de Lei nº 

140/2022, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, autoriza o Poder Executivo a 

implantar no Município de São José dos Campos o plano municipal de eliminação de 

barreiras arquitetônicas em atenção à pessoa com deficiência. Comissões: Justiça, 

Planejamento Urbano e Promoção Social. O rito é Ordinário. Término do prazo para 

emendas: 26/5/2022. Processo nº 4425/2022 – Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2022, 

de autoria do vereador Walter Hayashi, institui o diploma Ikigai To Kansha em 

comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa em São José dos Campos. 

Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 

26/5/2022.” 

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

os processos da leitura do dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão. 
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Votação da tramitação do substitutivo e das emendas protocolados fora do prazo e 

leitura – Rito Ordinário. 

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

do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo nº 11628/2021 

– Projeto de Lei 555/2021, autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Às 16h43min iniciou-se o processo de votação.  

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

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Projeto de Lei nº 555/2021 

constante do Processo nº 11628/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que 

autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Atendimento às pessoas com 

distúrbios respiratórios do sono, e dá outras providências. 

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

nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo 12871/2021 – Projeto de Lei 

617/2021, autoria do vereador Roberto do Eleven. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.”  

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

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 617/2021 

constante do Processo nº 12871/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 617/2021. 

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

da Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 2248/2022 – 

Projeto de Lei 49/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

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

unanimidade.”  

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

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 49/2022 

constante do Processo nº 2248/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 49/2022. 

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

segunda votação, do Processo 12871, se refere, então, à Emenda nº 2. Em votação a 

tramitação da Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo 

2249/2022 – Projeto de Lei 50/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. 

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

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

contrária.”  

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

unanimidade.”  

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

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 50/2022 

constante do Processo nº 2249/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 50/2022. 

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

da Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 2250/2022 – 

Projeto de Lei 51/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.”  

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

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 51/2022 

constante do Processo nº 2250/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 51/2022. 

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

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Thomaz Henrique, ao Processo nº 2689/2022 – 

Projeto de Lei 62/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique. Vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.”  

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Thomaz Henrique, ao Projeto de Lei nº 62/2022 

constante do Processo nº 2689/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que 

acrescenta o §3º ao art. 1º e o parágrafo único ao art. 5º. 

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

Marcão que faça a leitura das emendas.” 

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

vereador Renato Santiago, ao Processo nº 11628/2021 – Projeto de Lei nº 555/2021, de 

autoria do vereador Renato Santiago, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de 

Atendimento às pessoas com distúrbios respiratórios do sono, e dá outras providências. 

Comissões: Justiça, Economia e Saúde. O rito é Ordinário. Término do prazo para 

emendas: 26/5/2022. Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao 

Processo nº 12871/2021 – Projeto de Lei nº 617/2021, autoria vereador Roberto do 

Eleven, altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 617/2021. Comissão: Justiça. O 

rito é Ordinário. Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 

2248/2022 – Projeto de Lei nº 49/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, altera a 

ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 49/2022. Comissão: Justiça – Rito Ordinário. 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 2249/2022 –

Projeto de Lei nº 50/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, altera a ementa e o 

art. 1º do Projeto de Lei nº 50/2022. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário. Emenda nº 2, 

de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 2250/2022 – Projeto de Lei nº 

51/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, altera a ementa e o art. 1º do Projeto 

de Lei nº 51/2022. Comissão: Justiça. E o rito é Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Thomaz Henrique, ao Processo nº 2689/2022 – Projeto de Lei nº 62/2022, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, acrescenta o §3º ao art. 1º e o parágrafo único ao 

art. 5º. Comissões: Justiça e Economia. E o rito é Ordinário’. São esses os processos da 

leitura, senhor presidente!” 

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

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 652/2021 CONSTANTE 
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DO PROCESSO Nº 13565/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que declara 

Utilidade Pública a Associação Casa da Benção Missionária. 

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

Final ao Processo nº 13565/2021 – Projeto de Lei 652/2021, autoria do vereador Rafael 

Pascucci. 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.” 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2019 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 849/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o 

Poder Executivo a celebrar convênio com hospitais da rede privada localizados no 

Município, para a realização cirúrgica de baixa complexidade, e dá outras providências. 

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

nº 849/2019 – Projeto de Lei Complementar nº 1/2019, de autoria do vereador Marcão da 

Academia. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 195/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 

3779/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que denomina a rua 06 (seis), 

no Loteamento Residencial Mirante Cambuí, de rua Vanessa de Oliveira Silvério. 

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

no 3779/2021 – Projeto de Lei 195/2021, autoria do vereador Marcão da Academia. Em 

votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma 

emenda. Em votação a Emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”   

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

contrária.”  
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda aprovada por 

unanimidade.”  

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

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

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

contrária.”  

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

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 462/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 

9842/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci e do vereador Fabião Zagueiro, que 

dispõe sobre a criação de escolinha de skate no Município de São José dos Campos e dá 

outras providências. 

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

no 9842/2021 – Projeto de Lei 462/2021, autoria do vereador Rafael Pascucci e Fabião 

Zagueiro. Em votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo 

possui um substitutivo. Em votação o Substitutivo. 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:- “Substitutivo aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Substitutivo nº 1. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 510/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 

10837/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que institui e inclui no Calendário 

Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia 

Municipal do Terço dos Homens Mãe Rainha e dá outras providências 

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

no 10837/2021 – Projeto de Lei 510/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Em 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.”  

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

contrária.”  
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2021 CONSTANTE 

DO PROCESSO No 13507/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que concede a 

Medalha Mérito da Saúde ao Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo 

Coronavírus Covid-19, coordenado pela Secretaria de Saúde – Vigilância Epidemiológica, 

criado pelo Decreto nº 18.467, de 12 de março de 2020. 

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

nº 13507/2021 – Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2021, de autoria do vereador Dr. 

José Cláudio, inscrito para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Nós 

temos a honra de estar aqui hoje no Plenário para falar de um projeto nosso, que é um 

projeto aqui da Casa, e que é um projeto que concede a Medalha de Mérito da Saúde ao 

Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus – Covid 19, 

coordenado pela Secretaria de Saúde. Então, esse projeto é um projeto para homenagear 

e para a gente reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, 

dos servidores da saúde dessa cidade e enfrentamento ao Coronavírus. A gente 

cumprimenta todos os componentes do Comitê lembrando da doutora Teresa, doutor 

Joper, doutor Danilo Stanzani, doutora Margarete Correia, a secretária de Saúde, Sérgio 

Sobral, que é o adjunto, as enfermeiras Mariana e a enfermeira Marta Brasil. O nosso 

país ele é um país que as coisas se esquecem muito rápido e todo mundo acha que essa 

pandemia já foi embora e que está tudo resolvido. Virou uma festa geral e ninguém mais 

lembra de que nós perdemos quase 700 mil vidas nesse país e que muitos profissionais 

de saúde doaram a sua vida e nessa cidade muitos profissionais de saúde, muitas 

pessoas da enfermagem, médicos e todos relacionados aos profissionais de saúde, muita 

gente morreu para enfrentar essa pandemia. E muitos de nós, vereadores, viemos pedir 

minutos de silêncio por amigos perdidos. Vários vereadores, praticamente todos os 

vereadores, e todos que estão aí na plateia, na galeria, com certeza perderam alguém 

conhecido ou alguém na família. Então, esse é um projeto que a gente pede para todos 

os vereadores votarem, que é uma maneira de homenagear a quem trabalhou e ficou na 

linha de frente de verdade no enfrentamento. Então, esse Comitê Municipal de Prevenção 

merece essa honraria e todos os profissionais que compõem esse Comitê. É isso daí, 

senhor presidente! Muito obrigado! Conto com o voto de vocês e fiquem com Deus, a 

todos!” 

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

votação a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E. V.:- “Senhor presidente, a bancada do PT, eu e a 

vereadora Juliana Fraga, vamos votar favorável a esse projeto. E é importante registrar 

que o dia de hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Então, aqui nossas saudações a 

todas as servidoras da enfermagem que lutaram muito para conseguir o piso nacional, 

né? Acho que foi uma vitória da categoria, que foi esta votação no Senado e no 

Congresso Nacional. Então, são mais de 2 milhões de servidores dessa área da 

enfermagem e hoje, então, nós estamos aqui para dizer para vocês: a luta vale a pena. E 

essa luta nacional foi vitoriosa.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

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

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

contrária.”  

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

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 16h55min encerrou-se o processo de votação. 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, então, todos os 

processos já foram votados, projetos. Então, agora nós vamos passar já para o Grande 

Expediente. O primeiro vereador inscrito para falar é o vereador Dr. José Cláudio com o 

tempo de 25 minutos. Não vai falar? Ah, então o Dr. José Cláudio abriu mão. Então, a 

vereadora Amélia.... Vai falar?.... A vereadora Amélia Naomi, então, é a próxima inscrita 

com o tempo de 25 minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo 

prazo regimental de 25 minutos, a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi                  

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos os servidores! Quero 

cumprimentar todos vocês que estão na galeria! Peço aqui a nossa TV para filmar aqui a 

resistência. Tem alguns cartazes que eu quero ler. ‘Obrigado, vereadores que respeitam 

os servidores públicos municipais’. ‘Hoje, dia 12, Dia da Enfermagem’. Tem um recadinho: 

‘Se votar, não volta’. Vários desses espalhados. ‘Reforma não’. E vários recados. Eu, por 

causa da idade, não estou enxergando alguns. Mas quero registrar e dizer para todos 

vocês da vitória desse processo todo. Hoje não será votado o Pelom. O governo não tem 

voto. E é importante todo esse processo, né? Quando eu entrei aqui hoje, falei com as 

companheiras, as valiosas, estão ali. Peço que fotografe elas ali. Essas mulheres aqui, 

aposentadas, da comissão de aposentados, estão aqui todos os dias e vieram hoje falar 

também com os vereadores. Parabéns por esse processo todo! E eu quero aqui, então, 

falar para vocês que, na medida em que essa mobilização, ela é cansativa... hoje, todo 

mundo: ‘ah, nós ganhamos de novo?’ Falei: ‘ganhamos, mas tem que continuar’. Falando 

aqui com a vereadora Juliana, depois, se quiser inclusive explicar essa parte, Juliana, 

como vai ficar. Eu vou passar para ela. Mas eu fiz um post aqui, porque, vai que eles 

tivessem os votos, eu ia falar no projeto. Então, eu vou aqui aproveitar para reforçar 

algumas questões do projeto. Por favor! Vamos lá!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Servidores, cuidado com as fake news. Saibam a 

verdade. Isso porque, na última sessão que vocês assistiram, quando foi votado aquele 

projeto, falaram muito que não ia mudar nada. O pessoal: ‘não, não vai mudar’. Os 

discursos aqui nessa tribuna: ‘não vai mudar’. Então quero ler aqui o artigo que fala da 

mudança. O artigo 28: ‘Esta Lei Complementar entra em vigência, primeiro, após dois 

anos da data da publicação desta lei complementar para as regras dispostas nos artigos 

18 a 20, do Capítulo V, ‘Das Regras de Transição da Aposentadoria’, desta Lei 

Complementar; Segundo: no primeiro dia do mês de junho de 2020... 22, para os demais 

dispositivo’. Então, vamos lá! Então vocês viram lá. Então é só... porque muita gente: 

‘não, vai valer só daqui a dois anos’. Só para a regra de transição. Por favor! Então, artigo 

18 e o artigo 19. O que seria? O artigo 18 e 19 é a regra de transição para os servidores 

ativos e professores, e o artigo 20 também é regra de transição para quem trabalha com 

exposição a riscos químicos, físicos e biológicos. Pode passar. Por favor! Ou seja, as 

regras de transição serão aplicadas somente após dois anos da lei.... da publicação. Por 

favor! Os demais artigos... os demais artigos serão aplicados a partir de 1º de junho de 

2022, inclusive as desumanidades, como a pensão por morte, que não tem nenhuma 
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regra de transição e vai ser aplicada imediatamente. Pode passar. Essa reforma é 

machista? Sim! O aumento da idade para os homens sobe cinco anos, enquanto para as 

mulheres a idade sobe para sete anos. Ou seja, as mulheres serão mais prejudicadas. 

Observação: essas mudanças valem a partir da votação do Pelom. Por isso, é importante 

derrotar esse projeto do Pelom, como está acontecendo hoje. Tudo bem? Então, para as 

professoras, para as mulheres, para todos que estão na ativa. Se não votar o Pelom, essa 

questão da idade não está valendo. Servidores, cuidado com as mentiras. A reforma só 

vai ter validade daqui a dois anos? Não! Apenas as regras de transição. Estou reforçando 

isso, porque muita gente manda mensagem. Então, aqui, só para regra de transição, será 

daqui a dois anos. Mas todas as desumanidades valem a partir do dia 1º de junho. A 

aposentadoria do servidor vai ser integral? Não! O benefício vai ser calculado pela média 

de todos os salários. Aliás, toda vez que eu falo aqui, lembrando que quem trabalhou lá 

no Cosemt... tem gente da prefeitura, do Cosemt... vale desde aquele salário lá, e vai 

diminuir o valor da aposentadoria a partir de junho de 2022. Pensão por morte será 

integral? Não! A pensão por morte será reduzida pela metade. Será 50% apenas do 

benefício, com acréscimo de 20%. E o servidor ainda terá o desconto de 14 no seu 

benefício. Isso a partir de junho de 2022. A pensão por morte será vitalícia? Não! Aquele 

famoso quadradinho que eu usei muito aqui. A viúva de 44 anos, quando tiver 64 anos, 

além de perder a pensão por morte, vai precisar, já no período da velhice, trabalhar para 

sustentar a família a partir de junho de 2022. Mas perder direito na velhice não é 

desumano? Sim, é extremamente desumano. Justo no momento em que servidores 

estarão com a idade avançada, serão desamparados pela Prefeitura, mesmo com o custo 

de vida aumentando, o aluguel subindo, o preço de comida e os remédios caros. E seu 

benefício irá diminuir a partir de junho de 2022. Reforma não! Vereadora Juliana, quer 

usar? Vou ceder aqui.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, em aparte:- “Noite. Boa noite a todos e a todas! Boa noite, 

servidores! Queira ou não, é uma vitória, uma vitória que nós tivemos. Não tem a maioria. 

E eu quero reforçar aqui, eu vou pedir para colocarem – obrigado pelo aparte, Amélia! –, 

para deixar bem claro o que foi colocado, o que foi mandado para as UBSs, para as 

escolas, porque daí depois vem falar um outro discurso aqui, e alguns servidores ainda 

cai no discurso. ‘A Prefeitura de São José dos Campos informa que a alteração na Lei 

Orgânica que estabelece a idade mínima para aposentadoria voluntária dos servidores 

municipais, aprovada em primeiro turno nesta terça-feira, dia 19, pela Câmara Municipal, 

será válida apenas para os novos servidores que ainda irão ingressar no serviço público’ 
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– gente, isso é uma mentira! –, ‘após a sanção da nova legislação, sem afetar os 

servidores atuais’. Eu já tinha falado isso da outra vez, vieram falar aqui que não, que só 

vai ser para os novos. Isso é mentira, senão não teria motivo de ter o período de 

transição, não é verdade? Então, a Amélia falou bem aqui, está muito bem claro. Não 

tem... eles não têm a maioria para votar no segundo turno da Pelom. Então, mas vamos 

ficar espertos, sim, porque o que eles podem fazer, judicializar os processos, já foi para 

sanção do prefeito o PLC. Então nós vamos acompanhar, continuaremos acompanhando, 

e os servidores também continuarão acompanhando, sim, toda essa mobilização. Tem 

que continuar e estaremos firmes acompanhando como será o andamento disso tudo. 

Então, Amélia, a gente vai estar sim... não vamos deixar um minuto sequer sem saber o 

que está acontecendo. Nós estaremos acompanhando e os servidores estarão 

acompanhando juntos.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É importante resgatar que já teve uma situação aqui nesta 

Casa, quando votou mudança da Lei Orgânica da cavas de areia. A segunda votação não 

conseguiu ser completada por pressão da cidade. Por isso, São José não tem cava de 

areia. E levou muitos anos, mas foi a lei... foi nula. É a mesma questão em relação a 

vocês. Então, é importante essa organização. O sindicato vai ter que ter uma comissão, 

porque todo mundo que for aposentar, todo mundo que tiver pensão, fazer a lista e 

recorrer na Justiça, porque vai ser reduzido. Mas nós vamos ganhar essa batalha. 

Vereadora Dulce Rita com a palavra.” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Bom, eu queria falar o seguinte, que nós tivemos 

algumas vitórias, que esse projeto era para ser mais, mais insano, mais doído no lombo 

do servidor, mas nós conseguimos algumas coisas. Eu achei que foi muito, até que muito 

pouco pelo tanto que a gente discutiu esse projeto, pelo tanto que a gente fez de reunião 

com os vereadores, com a assessoria jurídica dos vereadores. Então, nós podemos falar 

o seguinte, que não teve vereador aqui que votasse não sabendo no que estava votando. 

Todos tinham muito ciência do que estava votando, porque foram feitas discussões 

exaustivas sobre o processo. Se votaram, foi com a consciência deles. Então, agora nós 

estamos nesse impasse, segurando aqui. A bancada, e ainda estamos ainda com uma... 

não conseguiram ainda fazer o quórum dos 14 votos necessários, graças ao sacrifício 

aqui de todos, principalmente dos vereadores que era da bancada, que estão aí sofrendo 

uma pressão imensa. Mas nós estamos firmes. Nós estamos firmes, porque nós temos 

ciência do teor da lei. Nós estamos firmes, porque nós estamos procurando o jurídico não 

só dos gabinetes, como os jurídicos dessa Casa. Nós estamos firmes, porque nós 
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estamos consultando também muitos advogados que estão aposentados, que estão 

dando subsídio para a gente. Então, nós temos certeza do que nós estamos fazendo e 

nós temos certeza de tudo, tudo que vocês estão perdendo e nós temos certeza que a 

única coisa que nós podemos... a último instrumento, a última arma que segurou, que 

sobrou para a gente agora é segurar essa Pelom. Nós estamos agora no segundo 

adiamento. Esse adiamento ainda pode ser.… ter mais seis adiamentos. Então, tenho que 

pedir para vocês. Olha, gente, vai ser uma batalha árdua. Seis adiamentos dá mais ou 

menos mais um mês e pouco para a gente conseguir enterrar essa malfadada Pelom de 

uma vez por todas. Por isso que eu acho que, mais do que nunca, nós temos que estar 

juntos, porque vocês agora são os representantes dos demais que por vários motivos não 

pode estar aqui agora. Uns não pode estar aqui porque estão trabalhando, outros não 

pode estar aqui, mesmo que estiver depois do expediente, não pode estar aqui porque 

está sendo ameaçado pelas chefias. Outros não pode estar aqui porque não tem dinheiro 

para o ônibus, e outros, que é o pior de todos, não pode estar aqui porque estão doentes 

e que estão dependendo muito do nosso sacrifício. Por isso que nós temos que botar a 

mão mesmo no coração, a mão na cabeça e até o final, gente. Nós temos ainda trabalho 

de seis quinta-feiras, tirando essa. Essa aqui foi uma vitória, ainda tem mais seis aí pela 

frente. Então, nessas seis aí vocês têm que estar representando todos os ausentes e nós 

representando todos os ausentes e representando vocês também. Porque nós lemos, nós 

estudamos a lei e nós sabemos no que nós estávamos votando, como os demais 

votaram. Estudaram, mas não sentiram, o sacrifício não estava na pele deles. Não, estava 

na pele dos aposentados. Porque na verdade, gente, eu, como funcionária pública, posso 

dizer: funcionário público nunca foi bem visto. Sabe por que que nunca foi bem visto? 

Porque tiveram a capacidade de passar no concurso, coisa que muitos comissionados 

não tiveram, né? Palmas para vocês!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Alô? Bom, quero então encerrar aqui, tenho 20 minutos. 

Quer falar, doutor? Ainda tenho alguns minutos. E é importante essa mobilização. Como 

disse a vereadora Dulce Rita, temos seis semanas.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, em aparte:- “Obrigado, vereadora Amélia! Parabéns 

pela fala, a todos que estão na galeria, pela resistência, pela presença e pelo apoio que 

tem... não está... está sem som? Ah, está baixo? Então, parabéns a todos aí da galeria 

pelo apoio que tem nos dado, pela resistência! Aqui a gente não quer o mal de ninguém. 

A gente quer, sim, fazer as coisas certa, da maneira certa e dando valor a quem 

realmente construiu essa cidade, que é todo servidor público dessa cidade. Os 
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vereadores que se mantiveram – aliás é os que estão aqui na sala –, que se mantiveram 

nessa.... nessa frente de resistência, estão de parabéns por manter a posição e entender 

de valorizar o servidor nesse trabalho de vocês, nesses dois meses que nós estamos 

discutindo todos esses projetos e na valorização – três meses! –, e na valorização de 

todos vocês! Eu vi aí o doutor Alexandre. Está aqui. Meu amigo, trabalhamos muito tempo 

juntos na Santa Casa, na UTI. Muitas pessoas que trabalham, que são meus pacientes e 

que a gente não poderia agora fazer diferente a não ser ficar do lado de vocês. Eu tenho 

muito orgulho e estou me sentindo muito bem com a posição que eu tomei. Eu estou 

tranquilo, estou em paz comigo mesmo, tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa 

e para o bem da nossa cidade. Meu coração, que é o que eu mexo, eu sou cardiologista, 

mas o meu coração está em paz. Hoje eu me sinto uma pessoa feliz, alegre, porque na 

política a gente tem que deixar uma marca, e a minha marca sempre foi trabalhar pela 

vida. Então a gente está junto, com muito, muito orgulho de estar junto com a Dulce, que 

é um estandarte aqui de honestidade, o Walter, a Amélia, a Juliana, Petiti, Juninho, Elton, 

todos que ficaram do nosso lado. Então, assim, não nos deixem, continuem 

comparecendo aqui na sessão. É muito importante esse calor humano de vocês, tá bom? 

Muito obrigado! Oi? Ah, o Thomaz, vereador Thomaz também! Juliana, eu falei. Nós 

somos em nove. Placar foi 11 a 9. Então, nós não queremos o quanto pior, melhor. Não é 

isso não. Não é oposição por oposição. O que nós queremos é uma São José melhor com 

o servidor, que é o fruto e que faz o trabalho e que mantém essa cidade bonita... como é 

bom morar em São José por causa de vocês. Se não fosse por vocês, seria muito ruim 

morar em São José. Deus abençoe! Amélia, valeu! Parabéns aí pela tua fala, viu? Fica 

com Deus!” 

 A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Quero saber aqui quem é da enfermagem, como hoje é o 

dia das enfermeiras. Levante o braço quem é enfermeiros. Então vamos todos saudar, 

bater palma. Agradecer vocês que salvam vidas nessa cidade! É o reconhecimento da 

Câmara dos Vereadores, da sociedade, dos aposentados, dos sindicatos. Parabéns a 

todos que estão aí salvando vidas! Muito obrigada! A luta continua!” 

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

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Eu não podia deixar de fazer uma fala à enfermagem. Essa 

noite eu estava de plantão, como mais uma vez, de plantão na UTI. Eu, Dr. José Cláudio, 

a gente trabalha em UTI. E há muito tempo eu aprendi o valor de quem está ao seu lado 

trabalhando, como o da enfermagem. Tenho acompanhado a luta, inclusive sobre a 
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votação que aconteceu lá no Congresso em virtude do salário de vocês. É notório que 

vocês são talvez o grupo de servidores que mais merecem o nosso aplauso e também 

que mais merecem o aumento do salário. Diante de tudo o que aconteceu, onde todos 

estavam às vezes isolados... e eu digo assim, os médicos às vezes estavam na correria 

do atendimento, fazendo às vezes intervenções graves, como aconteceu com o Pascucci, 

que eu precisei realizar a intubação ali, mas eu estava ali com a enfermagem o tempo 

todo do meu lado. E eu aprendi desde o início o quanto é importante o papel de vocês, o 

quanto é importante o papel da enfermagem, e nesse momento eu queria saudar todos 

vocês, os enfermeiros e as enfermeiras! Os meus amigos... tem enfermeiros e 

enfermeiras que são meus amigos íntimos, porque trabalham comigo às vezes a mais de 

20 anos. Então, parabéns a todos vocês! Que Deus possa recompensar o trabalho e 

todo... e tudo aquilo que vocês têm feito! Essa madrugada inteira a gente trabalhou muito 

ali num dos hospitais aqui de São José, e eu quero parabenizar, porque sem ter vocês ao 

meu lado, ou diante de tantas demandas que a gente tem visto hoje na saúde, é 

impossível a gente cuidar das pessoas. Então, parabéns a vocês! O reconhecimento de 

que nós, médicos, também não fazemos nada se não tivermos a enfermagem, a 

fisioterapia e toda a equipe multidisciplinar ao nosso lado. Deus abençoe!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Petiti?” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Senhor presidente, vim pedir um minuto de silêncio. 

Acredito que vai ter uma foto aí do seu Adelson Tobias da Silva. Faleceu com 58 anos, 

num acidente de moto no dia de ontem, e deixou a senhora Órfa, senhora Tobias, os 

filhos também, Rodrigo, Anderson e Gustavo. Três filhos. Rodrigo, Anderson e Gustavo. 

Adelson, ele cantava na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, na 

Vila Industrial. Ali está seu Adelson Tobias da Silva. E ele também, para quem não 

conhecia, foi vocalista e saxofonista do grupo Som Solene. Queria deixar um abraço aqui! 

Que Deus conforte os seus familiares, seus amigos! Obrigado!”  

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

a um minuto de silêncio a pedido do vereador Fernando Petiti pelo passamento do senhor 

Adelson Tobias da Silva.” 

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

póstuma à memória do senhor Adelson Tobias da Silva.  

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 
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PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 17h17min.-.-

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