
  

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                  (ANAIS)                                      1 

CMSJC-001 – 78ª Sessão Ordinária – 30.11.2021 
 

 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  30.11.2021 

 

 

SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h21min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores: 

ROBERTO CHAGAS (PL), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), 

AMÉLIA NAOMI (PT), ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), DR. ELTON (MDB), 

FERNANDO PETITI (MDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA) e RAFAEL PASCUCCI (PTB). 

 

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

HAYASHI (PSC) – 16h24min; LINO BISPO (PL) – 16h24min; JULIANA FRAGA (PT) – 

16h24min; MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) – 16h26min; JUNIOR DA 

FARMÁCIA (PSL) – 16h33min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h33min; 

RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h35min; e DULCE RITA (PSDB) – 16h38min. 

 

 

Às 16h22min, 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, moção, 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. Passaremos agora, então, ao horário do Pinga-Fogo. Primeira vereadora 

inscrita é a vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco minutos.” 

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

do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 
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regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos! Quero falar sobre uma 

realidade triste do Brasil, que é a fome. Por favor! Só um minuto, estou aguardando aqui. 

Vou falar da fome. Só um minuto!” 

Neste momento passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, boa tarde a todos! O Brasil volta ao mapa da fome. 

Infelizmente, tem sido uma realidade. Pode passar! A ferida que não cicatriza. A situação 

de fome no país – está agravada pela carestia de preço, desemprego e do desmonte das 

políticas sociais – tem levado inúmeras pessoas em São Paulo a desmaiarem em postos 

de saúde por falta de alimento. Profissionais da saúde relatam que tem sido comum 

pessoas de todas as idades chegarem ao atendimento com mais de 24 horas sem se 

alimentar, inclusive mulheres grávidas. Os primeiros casos surgiram há três meses e a 

situação tem se agravado. Com fome, as pessoas desmaiam em filas da saúde. Pode 

passar! Essa é uma matéria que saiu na Câmara dos Deputados: ‘Fome atinge mais da 

metade dos lares brasileiros, alerta a rede de pesquisadores. Mais da metade dos lares 

brasileiros teve algum grau de insegurança alimentar no fim de 2020’. O levantamento da 

Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelou: 

mais de 43 milhões de brasileiros não tinham quantidade suficiente de alimentos. 

Passando! A fome voltou! A situação é tão grave que o Instituto Rede compara com o 

Haiti – Haiti! –, quando houve o terremoto e 55% da população vivia em algum nível de 

insegurança alimentar. Então veja que realidade dura essa do Brasil. Por favor! A 

comissão reverte medidas de Bolsonaro e recria o Consea, pilar do combate à fome no 

Brasil. No primeiro dia do mandato do Bolsonaro, ele extinguiu o Consea, o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por uma medida provisória. O deputado 

Alexandre Padilha (PT São Paulo) participou da luta da comissão mista que conquistou a 

recriação do Consea. Por favor! Apenas 26% das crianças de dois a nove anos têm 

acesso a três refeições por dia. Crianças que fazem... em 2015, nós tínhamos... 76% 

dessas crianças tinham três alimentação. E agora 26%. Pode passar! O fim do Bolsa 

Família é um retrocesso para o sistema de proteção social do Brasil. Após 18 anos, o 

Programa Bolsa Família – uma das mais bem-sucedidas intervenções públicas de 

combate à pobreza – foi destruído por Bolsonaro. Criado pelo ex-presidente Lula, foi um 

dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Bolsonaro acabou com o 

programa para substituí-lo por outro, mas somente até depois das eleições de 2022. O 

Bolsa Família, em quase duas décadas, com um gasto de 0,5% do PIB, tirou milhões da 

extrema pobreza e da miséria, mitigou a insegurança alimentar e a desigualdade, 
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aumentou a escolarização, reduziu a gravidez na adolescência e melhorou a saúde, além 

de criar empregos. Por favor! O Auxílio Brasil de Bolsonaro foi baseado nos dados de 11 

anos atrás. Então, é um despreparo total. O governo Bolsonaro usou os números de mais 

de uma década atrás, com o Censo de 2010. Isso vai causar um problema gigantesco, 

pois, na hora de distribuir os recursos, o novo programa não leva em conta o percentual 

das famílias pobres de cada cidade. Mas, em 11 anos, certamente esses percentuais 

mudaram muito e isso distorce a realidade das cidades brasileiras e causa prejuízos para 

a família na lista de espera. Por favor! ‘Brasil sai do Mapa da Fome das Nações Unidas’, 

segundo a FAO. O Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014, segundo relatório 

global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (a FAO). 

Em 2012 e 2013, caiu 82% a população brasileira em situação de subalimentação. O 

relatório mostra que o Brasil atingiu o nível menor que 5%, abaixo do qual a Organização 

considera que um país superou o problema da fome. Por favor! Com o PT o combate à 

fome virou política de Estado. ‘Sair do mapa da fome é um fato histórico para o país. A 

fome, que persistiu durante séculos no Brasil, deixou de ser um problema estrutural’, 

celebrou na época a nossa ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Tereza Campello. Por favor! A fome não precisa existir. Por favor! O Brasil se livrou da 

fome. Combate à fome. Eu gostaria aqui de fazer um adendo. ‘Gostaria que a resposta 

fosse complexa ou sociológica, mas não é: bastou vontade política. E quem teve essa 

vontade política foi Lula e depois sua sucessora, Dilma Rousseff’, foi a resposta de Daniel 

Souza, filho de Betinho e presidente da ONG da Ação de Cidadania – acho que todo 

mundo lembra das campanhas que o Betinho (pai dele) fez de combate à fome –, ao ser 

entrevistado sobre como o país saiu do mapa da fome em 2014. Então essa é a triste 

realidade, infelizmente, do Brasil hoje com essa política do Bolsonaro. E nós estamos 

colocando aqui: é possível – e o Brasil já foi uma referência – sair dessa situação. 

Infelizmente, como a gente leu aqui e viu, estamos assistindo, a situação do Brasil hoje é 

como no Haiti, na época do terremoto. Então, nós precisamos mudar essa realidade. E vai 

ser com políticas públicas e com uma mudança de governo. E fora, Bolsonaro!” 

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

vereador Dr. José Cláudio.” 

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 CLAÚDIO:- “Obrigado, senhor presidente! Parabéns à 

vereadora que me antecedeu pelo trabalho! Muito importante falar sobre fome nesse país. 

Está de parabéns pelo que a senhora apresentou! Bom, eu vou falar num assunto tão 

importante quanto o assunto que a vereadora mostrou de fome, que é um assunto que 

aflige muito a nossa cidade aqui de São José dos Campos.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Próximo! Bom, ontem, nós tivemos uma reunião na 

Secretaria de Mobilidade Urbana, ontem de manhã, e nessa reunião estava o Douglas, lá 

na ponta, a doutora Laís Pinheiro, médica do ortopedista do Hospital Pio XII, 

coordenadora do serviço, eu, a Lívia, aqui no cantinho, e a Carolina e a minha equipe de 

gabinete, e nós fomos fazer ontem uma reunião sobre a criação de um grupo de trabalho 

que vai envolver a Câmara Municipal, especialistas da Secretaria de Mobilidade e a ala 

ortopédica da nossa rede de saúde para trabalhar pela diminuição dos acidentes 

envolvendo ciclistas em nossa cidade. Então, ontem, nós estivemos lá. Até o vereador 

Roberto Chagas ele iria comigo até, não pôde, teve um problema, mas eu estava lá 

representando ele e o Renato, que é outro parceiro aí nessa campanha. O próximo! E aí 

vem a questão: trânsito versus duas rodas na cidade de São José dos Campos. Estudo 

realizado pela doutora Laís Salles (coordenadora da Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital Municipal) e o doutor Carlos Alberto Maganha (superintendente do Hospital 

Municipal), esse estudo mostra que o número de acidente de veículos de duas rodas e 

carro no nosso município tem aumentado bastante. Próximo! Pandemia versus moto. 

Com a pandemia do coronavírus, há um crescimento das entregas feitas por motos (que é 

o delivery). Empresas com essa finalidade passam a atender na nossa cidade. Com a 

diminuição dos veículos nas ruas, as motocicletas corriam menos riscos. Porém, com a 

retomada, o fluxo de carros aumentou. E aumentou também o número de acidentes entre 

motos e veículos. Então, com a retomada da nossa vida quase que próximo ao normal, 

tiveram o retorno dos carros, e o acidente moto versus carro aumentou bastante aqui em 

São José dos Campos. Próximo! Pandemia versus bicicleta. A bicicleta também é um dos 

meios de transporte mais utilizados para transporte, seja para o trabalho ou seja para o 

entretenimento. Há também um aumento do número de acidentes entre veículos e 

bicicletas. A maneira de como as pessoas se locomovem mudou! Então é importante a 

gente ressaltar aqui, vereador Roberto, que nós não estamos falando daquele motociclista 

que pega a sua moto, vai viajar final de semana, vai para o entretenimento, ou daquele 

ciclista que vai fazer o seu esporte. Nós estamos falando daquele motociclista que 
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trabalha e daquele ciclista que pega a bicicleta para ir trabalhar. Esse é que são as 

pessoas que estão se acidentando em nossa cidade. Próximo! Números da nossa cidade, 

que são números muito importantes, para serem pensados e estudados por essa Casa. 

Atendimentos realizados: 52 pacientes acompanhados pela Linha Cuidadora do Trauma, 

de janeiro a outubro, no Hospital Municipal. Média de Internação – é de assustar: seis por 

dia; óbitos de fevereiro até agora: cinco pacientes; Traumatismo Cranioencefálico: 29 

pacientes, sendo quatro cirúrgicos; Fraturas Ortopédicas: 25 pacientes, sendo dez 

cirurgias de urgência. Então, esses números, vereador Juninho, é o que nos fazem trazer 

esse problema para Casa e chamar a Secretaria de Mobilidade Urbana. Já conversamos 

com o vice-prefeito, com o senhor prefeito, de fazer uma grande campanha na cidade de 

São José dos Campos para alertar a população, os ciclistas e os motociclistas sobre 

esses números em que você tem, de bicicleta, cinco pacientes a óbitos, de fevereiro até 

agora, e motocicleta – vai ter em algum outro slide aí – 19. Então 24 vidas perdidas. 

Próximo! Número de motocicletas – Número de atendimentos realizados. Eu falei no 

anterior do de bicicleta. Agora o número de motocicletas. Atendimentos realizados: 237 

pacientes acompanhados pela Linha Cuidado ao Trauma. Média de Internação: cinco por 

dia; óbitos nos acidentes de motocicleta: 19 pacientes; Traumatismo Cranioencefálico: 44 

pacientes, nove cirúrgicos; Fraturas Ortopédicas: 182 fraturas, sendo 116 cirúrgicas de 

urgência. Eu não trouxe as fotos porque até eu postei... eu passei para o nosso vice-

prefeito essas fotos e ele se assustou e eu fiquei com medo de botar a foto aqui e 

assustar as pessoas. São fotos de mutilação de membros, pessoas que perdem braço, 

perdem perna. E eu acho que essa Casa... Hoje, o vereador Zé Luís viu um acidente. 

Então são números... Betão, puder voltar uma anterior só um pouquinho. Olha lá! 

Bicicleta: cinco óbitos. Próximo! Motocicleta: 19 pacientes. Então nós temos que fazer 

alguma coisa, em alertar o ciclista, em alertar o motociclista, que é aquela pessoa que 

trabalha, que vai trabalhar, sobre esses números e chamar para uma grande campanha 

de conscientização. Próximo! O que podemos orientar? E aí vai, Juninho: local adequado 

para o ciclista e motociclista; orientação quanto aos equipamentos de segurança; orientar 

outros meios de transportes maiores e com menos vulnerabilidade do que o veículo de 

duas rodas; adequar regras para as empresas de entrega; entender que a via pública é de 

todos e deve ser ocupada de maneira segura. Próximo! O principal objetivo dessa ação, 

Marcão, é salvar vidas e diminuir sequelas. Então, a ideia dessa campanha que eu estou 

propondo aqui e que nós vamos fazer aqui na cidade é salvar vidas e diminuir sequelas. 

Eu acho muito importante os motoboys, os ciclistas que usam a bicicleta para ir trabalhar, 
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que é diferente daquele que faz por esporte, entretenimento, usar o bendito capacete, 

andar no local adequado, parar com essa mania de querer passar por cima dos carros. 

Sábado, eu estava andando e alguns motoboys passam a gente pela direita e pela 

esquerda, por trás e não respeita, aí bate, perde um braço, perde a perna, morre, por 

quê? Falta de atenção no trânsito. Próximo! Bom, aqui só para mostrar, é uma ação 

nossa lá na cidade. Nós fomos chamados para um problema no Calçadão. A Regional 

Centro nos atendeu rapidinho e resolveu o problema. O próximo!” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “O problema era esse: quando chove, o Calçadão 

virava um mar, parecia uma piscina, porque aquelas galerias, que tem lá, tinham quatro 

entradas e uma saída bem pequenininha. Aí foi feita toda a troca daquela captação e o 

problema foi resolvido. Nós estivemos lá com a assessoria, com a equipe. Queria 

agradecer aí a Prefeitura, o senhor prefeito, pelo atendimento rápido, né, à Regional 

Centro, na pessoa do Conrado, e que resolveu o problema lá da região que estava com 

um alagamento bem grande ali no Calçadão. E eles fizeram aí por uma extensão bem 

grande lá da região e o problema ficou sanado. Então, quando chovia, o Calçadão 

deixava de ser calçadão para virar um marzão. Então, resolveram o problema aí. Bom, e 

também eu gostaria de convidar a todos os colegas vereadores, aos servidores desta 

Casa, a quem está me assistindo aqui pela TV Câmara, que no dia 8 de dezembro, na 

Faculdade Vanguarda, nós vamos fazer uma prestação de contas do nosso mandato, 

mostrar todas as nossas ações. Então seria um prazer se os vereadores, meus amigos aí, 

pudessem me acompanhar. Vai ser a primeira, a gente não tem tanta experiência com 

isso, né, então os mais experientes aí, Zé, Petiti, o Walter, a Dulce, o Eleven, puder dar 

um pulinho lá, né, o Lino, né, você for lá dar uma força para gente lá, a gente agradece. A 

nossa prestação de contas, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente! O que tinha para 

hoje é isso. Fica com Deus!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Abraço vereador, Dr. José 

Cláudio! Com a palavra, vereador Marcão da Academia.” 

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

vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, página do 

Facebook! Quero aqui parabenizar o tema do vereador Dr. José Cláudio. Esse tema da 

segurança do ciclista, do motociclista, é muito importante a gente colocar. O senhor, como 

médico, é bom que tem todas essas... esses detalhes, de números, né, das questões, 

porque quando a gente olha a quantidade de acidente, né, que ocorre, é esse momento 
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que a gente tem que avaliar, principalmente quando a gente põe alguns projetos na Casa 

para que... que nem um... a questão do frete, né, do mototáxi, aqui na Câmara... É um 

projeto... nós estamos discutindo, mas é um projeto que quando... essas informações são 

muito relevantes para a elaboração de um projeto desse, né? São José, graças a Deus, 

tem vias largas, vias boas, quando você compara a outras cidades. Então são vias que 

favorece o tráfego pelo tamanho... da quantidade que nós temos de veículos no município 

que trafegam por dia, né? Quando você vai ver, são mais... são quase um milhão por dia 

de veículos na nossa cidade. E ainda o número, mesmo contando em vidas ali, mas ainda 

ele... se a gente for olhar pelo tamanho da nossa cidade, ele é baixo a quantidade que a 

gente tem porque a ciclovia... quantidade que a gente tem de vias de carros, né?... porque 

as ciclovias foi sempre trabalhado, foi uma das... projetos do planejamento do prefeito 

Felício desde 2017 no investimento das ciclovias para interligações, principalmente o 

sonho de ligar a Zona Norte à Zona Sul, né, que se concretiza por outros lados, mas 

ainda não pelo Anel Viário, né? Quem sabe futuramente. O prefeito tinha até uma ideia de 

fazer passando no meio do rio... do Vidoca, entre um elevador que passava por cima de 

algum viaduto. É uma coisa bem inovadora, mas muito difícil, ainda não é o momento. 

Mas tem se investido cada vez mais nas ciclovias. Mas tudo isso – né, doutor? – eu acho 

que começa com a educação. A palavra se chama educação. Enquanto nós não olharmos 

para o próximo, a gente não fazer a nossa segurança, mas também a segurança do 

próximo, fica difícil você diminuir os índices, né, infelizmente. Nós temos que ter isso. E o 

trabalho inicial tem que ser sempre de conscientização. A Secretaria de Mobilidade tem 

feito, a Secretaria Nacional tem feito e a gente tem que aqui na Casa sempre apoiar, estar 

junto. Então, parabéns! Eu acho que é um tema que a gente tem que discutir cada vez 

mais e fortalecer a segurança do trânsito, mas eu acho que o principal de tudo isso é 

educação, é olhar pelo próximo, é ser cidadão, é pensar no bem do próximo. Parabéns!” 

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

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, gostaria de fazer uma 

homenagem aqui para Maria Mendes dos Santos, mãe de um amigo, irmão, José Donizeti 

dos Santos. Ela veio a falecer ontem nos seus 90 anos, foi sepultada hoje, inclusive eu 

estive lá. Sem palavras para falar dessa senhora, dessa mulher. Deixou um legado muito 

grande, muito religiosa, pioneira do Novo Horizonte. Então peço que Deus conforte o 

coração do Donizeti, todos seus irmãos, netos, familiares com essa mulher incrível. Hoje 

nós estamos tristes aqui, né, mas o céu está em festa, porque a Dona Maria Aparecida 
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era uma mulher incrível. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, venho a esse microfone fazer 

uma homenagem e pedir um minuto de silêncio ao senhor Antônio Fernando Dutra dos 

Santos.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Ele faleceu dia 26 de novembro, com 67 anos. 

Natural de São Bento do Sapucaí. Casado com a senhora Maria Aparecida Bastos Bispo 

dos Santos, casado há 40 anos com ela. Pai da Érika Elis Santos Pereira dos Reis, a vó 

de Thayline Reis (14 anos) e Felipe Reis (12 anos). Morador do bairro... lá do Jardim 

Satélite por mais de 50 anos. Teve como profissão montador mecânico. Trabalhou em 

algumas indústrias de nossa cidade. Sua paixão mesmo era o esporte, praticava 

atletismo, onde praticava as corridas pelas ruas da nossa cidade e também no 

poliesportivo lá do João do Pulo. Por diversas vezes participou da maratona de São 

Silvestre e muitas outras competições pela região do Vale do Paraíba. Direto a gente 

encontrava o seu Antônio correndo na marginal da Mário Covas. Nossa, ia longe pra 

caramba! Até Urbanova, para a Zona Norte, e ele saía lá do Satélite, sempre treinando 

com a equipe, com o pessoal. Todas as competições que tinha, as corridas de rua, o 

Antônio sempre estava lá conosco. Voluntário da Cruz Vermelha por 20 anos, era 

engajado em assuntos da comunidade e também na política. Sempre que a gente estava 

junto a gente sempre discutia sobre políticas. Foi um homem que sempre estava 

envolvido no meio com a gente e ajudando muito, principalmente a área esportiva da 

nossa cidade. Eu lembro muito bem quando a gente... na época, ele falou: ‘Marcão, poxa, 

será que a gente consegue um ônibus para levar a equipe aqui do João do Pulo para a 

São Silvestre?’ Conversamos com o secretário na época (Paulo Sávio) e era a equipe do 

poliesportivo, alunos de lá, né, e foi uma luta e conseguiu, mas ele foi um dos que mais 

brigaram por isso aí. Deixa amigos como o Edson e a Lúcia Pontes, parceiros de corrida 

do grupo Sem Juízo. Mandar um abraço para o pessoal do Sem Juízo em luto pelo seu 

Antônio. Seu legado de resiliência e amor ao próximo ficará sempre no coração de quem 

o conheceu. Então, eu quero aqui mandar um abraço e que Deus possa confortar todos 

os familiares, amigos, a todos aqueles que estiveram sempre ao lado do seu Antônio, 

participou junto com ele da vida, e que ele foi um homem que fez muito bem para todos. 

Então, meus sentimentos e Deus possa confortar o coração de todos.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, venho a esse microfone dizer que 

hoje é uma data, um dia muito importante: hoje, 30 de novembro, é dia nacional dos 

evangélicos. É uma data importante que vem nos lembrar a nossa parte espiritual. O 

nosso país é um país laico, porém a maioria (86%) dos brasileiros se declaram cristãos e 

as pessoas que creem na palavra de Deus, que têm fé, contribui muito para o crescimento 

do nosso país, do nosso Brasil, mediante a sua fé. Esse momento mesmo que estamos 

vivendo a crise pandêmica, são pessoas que superam através da fé, que vencem 

barreiras, que levam palavras de esperanças. São inúmeros os programas do governo (do 

município, do estado e federal), mas nenhum é tão eficiente quanto a palavra de Deus, a 

oração e a fé. E está no DNA deste povo cristão as obras sociais, as visitas em presídios, 

em hospitais, sempre levando uma palavra de esperança. Eu quero transmitir aqui para a 

nossa cidade um abraço ao pastor Anselmo de Carvalho, que preside o Conselho de 

Pastores da nossa cidade, e parabenizar o prefeito Felício que uma vez por mês se reúne 

com esse Conselho para receber uma oração, uma direção e a palavra de Deus através 

deste Conselho. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente! Também vim pedir um minuto 

de silêncio, é a mesma pessoa que o vereador Marcão da Academia já falou: Antônio 

Fernando Dutra dos Santos. Como o vereador Marcão falou, participou de mais de 20 

edições da São Silvestre, em São Paulo. Conversando com o genro dele, ele lembrou 

uma época que ele fazia excursão para a São Silvestre e ajudava a quem não tinha 

dinheiro pagar. A pessoa queria. ‘ah, vem!’ e aí fazia uma vaquinha, conversava com 

amigos. Aí, o Zé Luís esteve com ele duas vezes na prova, né? E ele ia para São Paulo, 

pegava os uniformes de todo mundo que tinha se inscrito. E o Dutra ele também – como 

já foi mencionado – ele fazia parte da Cruz Vermelha em São José dos Campos, foi um 

dos primeiros membros da Cruz Vermelha. Eu tinha muito contato com ele que sempre 

que a Cruz Vermelha fazia, e faz ainda, ações beneficentes junto à Farmácia Comunitária, 

um dos voluntários era o Dutra. E ficava batendo um papo, ele sempre bem-humorado, 

né, sempre de piada. A gente vai ficar com saudade. E deixar um abraço para todos seus 

familiares!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Júnior da Farmácia.” 

O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Boa tarde a todos! Boa tarde, presidente! Também 

queria pedir um minuto de silêncio para Dona Aparecida Mendes, lá do Novo Horizonte. 

Faleceu ontem, né? A gente... deixar aqui um recado que Deus conforte corações e dê 

força para toda a família. A gente acompanhou muito de perto ali toda a dedicação da 

família, todo o carinho nesse processo que ela passou, tão difícil, né? Foi uma pessoa ali 

muito querida por todos ali na região. Então, que descanse em paz a Dona Cida, a nossa 

querida Dona Cida.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Presidente Robertinho, eu 

queria aqui parabenizar o vereador Milton Vieira. A semana passada ele fez aquela 

indicação da questão do carnaval. O prefeito realmente cancelou, não vai ter carnaval em 

nossa cidade. E, hoje, a minha assessoria fez um levantamento que: ‘Prefeituras de ao 

menos oito capitais brasileiras anunciaram cancelamento total ou parcial das festas de 

réveillon por conta do covid: Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, 

Palmas, Recife, Salvador e São Luís. Em Florianópolis e Recife, haverá queima de fogos, 

mas os shows foram cancelados. Rio de Janeiro e São Paulo ainda planejam fazer o 

evento. Belo Horizonte, que não realiza Réveillon desde de 2016, seguirá sem festa este 

ano’. Então importante. Essa variante, a ômicron, que apareceu lá na África do Sul, é uma 

variante que ainda está sendo estudada, não se sabe bem a resposta dela às vacinas. Ela 

tem um sintoma diferente, ela não dá tanto sintoma gripal, ela dá muita dor no corpo, viu, 

Marcão? Dor no corpo, mialgia, fraqueza, dura mais ou menos dois dias. A boa notícia é 

que o teste PCR pega, consegue detectar – viu, Robertinho? – a doença e parece que ela 

responde aí às vacinas. Então, sabidamente, não teremos carnaval aqui na nossa cidade 

e parece que também, mais sabidamente ainda, o Réveillon também vai deixar de ter 

aquelas grandes aglomerações, porque existe muita pessoa que mete o pau na pandemia 

ou fala muito da pandemia, muitos artistas, depois vão fazer shows e causar 

aglomerações. Então não dá para entender. Ou é ou não é, tá bom? Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Verdade, doutor! Com a 

palavra a vereadora Dulce Rita.” 

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

senhora Tereza Pereira dos Santos e também para a senhora Therezinha da Silva Vieira, 

duas senhoras lá da região de Eugênio de Melo que vieram a falecer ontem.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência, então, 

ao Pinga-Fogo, vereador Roberto Chagas, né? Roberto Chagas com o tempo de cinco 

minutos, vereador.” 

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 Roberto Chagas, pelo prazo 

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

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

todos os colegas vereadores! Quero aqui cumprimentar o meu amigo Dr. José Cláudio, 

vereador Dr. José Cláudio, referente à reunião que ele fez na Secretaria de Mobilidade 

Urbana, que infelizmente eu não pude participar, mas eu fico muito feliz – viu, doutor? – 

em ter você aqui nessa Câmara como colega, como amigo, nos representando. E pode 

contar com todos nós aqui com certeza. Eu queria apresentar aqui algumas coisinhas que 

estão acontecendo lá na nossa querida Zona Norte. Cadê o doutor? A nossa querida 

Zona Norte. Vamos lá, Betão! Por favor!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Castramóvel na região Norte! Se falou muito, se falou 

bastante sobre o castramóvel e por duas vezes consecutiva a região Norte recebeu o 

castramóvel. Eu estive lá no domingo. Pode passar, por favor! Olha aí! Olha, quero 

agradecer aqui também à Zoonoses, à Mazé, todo o pessoal da Zoonoses. Petiti, você 

que também que é da área aí, você e o Robertinho, eu não sabia que existia uma 

estrutura tão grande por parte da Prefeitura, não só pela terceirizada, mas por parte da 

Prefeitura para se realizar a castração. Secretária de Educação, a Urbam, Manutenção, 

Guarda Civil. Nossa, é uma estrutura muito grande! Quase 50 funcionários e também, 

além dos funcionários, voluntários trabalhando para que a castração pudesse acontecer. 

Então, parabéns aí à Prefeitura de São José dos Campos por esse trabalho! Pode passar! 

Estive lá, tirei algumas fotos. Pode passar, por favor! Olha só! Pode passar! Olha, rapaz, 

que coisa bonita! Pode passar! Oh, vamos falar um pouquinho agora sobre a iluminação 

Led na pista de caminhada e ciclovia. Ficou pronta ontem, viu, Zé? É, ficou pronta ontem. 

Pode colocar a foto, por favor! Eu estive lá. Quero aqui agradecer também aí à Secretária 

de Manutenção da Cidade, agradecer à Urbam. Falando em Secretaria de Manutenção da 

Cidade, deixar aqui registrado aqui a presença do Ademir, secretário adjunto, está sempre 

lá conosco, sempre apoiando a região Norte. Na verdade, apoiando toda a cidade, né? 

Mas como a gente tem um trabalho muito forte na região a gente acaba aí solicitando 

muito, mas muito mesmo a ajuda da Secretaria de Manutenção da Cidade. Olha que 

coisa bonita, gente! Tá aí! Toda a Via Norte iluminada! E não é só a implantação da 

iluminação, né? Está acontecendo também a correção na Via Norte003A muitas 

ondulações e a Urbam também está lá executando esse trabalho que vai trazer muita 

segurança aos motoristas e a iluminação também trazendo segurança para as pessoas 

que utilizam daquela pista de caminhada e ciclovia. Pode passar, por favor! A exposição 

retratando São José no Shopping Oriente. Quero mandar um abraço aqui para o James, 
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para o secretário Antero. Pode passar, por favor! Estive por lá, bati um papo com o 

James, com o Antero. Pode passar! Olha só! São mais de 40 quadros, né, que foram 

pintados pelos frequentadores das Casas do Idoso da nossa cidade, viu, Fabião? Você 

estava lá comigo, né, Fabião? O Fabião estava lá comigo, grande garoto! O Juninho 

depois passou à tarde lá, né, Juninho? O vereador Júnior da Farmácia também esteve por 

lá. Pode passar, por favor! Olha, eu fiquei maravilhado com o que eu vi; fiquei muito, 

muito maravilhado, viu, Dulce? Muito bonito! Pode passar, por favor! Olha aí a Cerâmica 

Weiss, a vilinha da Weiss. Pode passar! A Casa do Idoso. Pode passar! Acabou! Poxa, 

que pena, né? Mas acaba muito rápido, né, Júnior? Muito rápido. Muita coisa 

acontecendo dentro da nossa cidade e a gente gosta de acompanhar de perto. Estivemos 

também visitando a Urbam, o trabalho que é feito na Urbam. Estivemos... Amanhã vai ter 

uma reunião, aqui na Câmara, – né, presidente? – da Urbam, às 15 horas da tarde. 

Vamos estar aqui também para acompanhar. No mais, agradecer essa parceria da 

Prefeitura, do prefeito, das secretarias e a parceria dos meus colegas vereadores que 

também têm me orientado bastante. Uma parceria muito forte com os novos, um 

aprendizado muito grande, muito grande com os vereadores mais antigos e é importante 

que essa parceria ela possa continuar para que a nossa cidade possa sair, sem dúvida, 

ganhando com tudo isso. Daqui a pouco o meu presidente vai subir aqui, vai falar um 

pouco sobre a filiação do presidente Bolsonaro no PL, mas eu vou deixar isso para o meu 

presidente que ele tem mais propriedade para falar do assunto. Obrigado!” 

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

Rafael Pascucci.” 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Obrigado, senhor presidente! Só fazer o registro aqui 

da presença. Hoje o Ademir veio acompanhado com o nosso regional Sul, o Caíto 

Abençoado, que tem trabalhado bastante lá para a região Sul, atendido demais os nossos 

pedidos, do nosso gabinete. Então fazer um agradecimento ao Ademir, ao Caíto 

Abençoado, ao secretário Minoru, a essa equipe competente, acessível. Seria bom se 

todas as secretarias fossem assim, né? A gente tem uma dificuldade, né, Dr. José 

Cláudio. Lá na Secretaria de Mobilidade nem sempre o atendimento é feito de forma tão 

solícita quanto a Secretaria de Manutenção. Que possa servir de exemplo aí para as 

outras secretarias. Gente, obrigado pelo trabalho! Obrigado, senhor presidente!” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: a 
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votação em bloco dos processos; e também a inclusão de diversos documentos: 

Indicação no 6924, Requerimentos 1557 até 1568 e, ainda, as Moções 350 até 356, 

senhor presidente.” 

Assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 

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 da Indicação no 6924/2021 

constante do Processo no 13012/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal de São José dos Campos para que realize com urgência a 

dedetização através do fumacê contra vetores como mosquitos e pernilongos, no bairro 

Bosque dos Eucaliptos; dos Requerimentos de nos 1557/2021 constante do Processo nº 

13005/2021, de sua autoria, que solicita autorização plenária para representar esta 

Edilidade, sem ônus, no dia 7 de dezembro, terça-feira, no evento de posse dos 

Parlamentos Regionais, a ser realizado no Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São 

Paulo, a partir das 15 horas; 1558/2021 constante do Processo nº 13016/2021, de autoria 

do vereador Lino Bispo, que cancela a viagem à Brasília/DF, sem ônus, que ocorreria no 

dia 30 de novembro de 2021, matéria do Requerimento nº 1489/2021; 1559/2021 

constante do Processo nº 13017/2021, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita 

autorização plenária para representar esta Edilidade, com ônus, no dia 15 de dezembro 

de 2021, quarta-feira, em reuniões a serem realizadas na cidade de Brasília/DF, nos 

Ministérios da Educação e Infraestrutura e Secretaria de Governo, para tratar de assuntos 

referentes aos interesses do Munícipio de São José dos Campos; 1560/2021 constante 

do Processo nº 13018/2021, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o Reverendo 

Bispo Emérito da Diocese de Santo André (SP), Dom Nelson Westrupp, SCJ, pela 

celebração dos seus 30 anos de Ordenação Episcopal; 1561/2021 constante do Processo 

nº 13019/2021, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o Reverendo Padre 

Rogério Felix Machado pela celebração dos seus 30 anos de Ordenação Presbiteral; 
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1562/2021 constante do Processo nº 13020/2021, de autoria do vereador Zé Luís, que 

parabeniza o Reverendo Padre Luís Fernando Soares pela celebração dos seus 30 anos 

de Ordenação Presbiteral; 1563/2021 constante do Processo nº 13021/2021, de autoria 

do vereador Zé Luís, que parabeniza o Reverendo Padre Roberto Lessa pela celebração 

dos seus 30 anos de Ordenação Presbiteral; 1564/2021 constante do Processo nº 

13022/2021, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o Reverendo Padre Geraldo 

Alves da Silva pela celebração dos seus 30 anos de Ordenação Presbiteral; 1565/2021 

constante do Processo nº 13023/2021, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o 

Reverendo Padre Pedro Graciano Junior pela celebração dos seus 30 anos de 

Ordenação Presbiteral; 1566/2021 constante do Processo nº 13024/2021, de autoria do 

vereador Fabião Zagueiro, que solicita ao Comando de Policiamento do Interior – CPI – 1 

estudos para a implantação de base policial militar, na avenida Laudelino Gonçalves de 

Miranda, na altura do no 467, ao lado do Parque Linear Takeo Kacuta – Santa Júlia; 

1567/2021 constante do Processo nº 13026/2021, de autoria do vereador Zé Luís, que 

parabeniza o Reverendo Padre Carlos Raimundo Barbosa pela celebração dos seus 30 

anos de Ordenação Presbiteral; e 1568/2021 constante do Processo no 13027/2021, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos que regularize a entrega postal de correspondências, documentos ou 

encomendas, no Loteamento Portal Santa Inês; e das Moções de nos 350/2021 constante 

do Processo nº 13035/2021, de sua autoria, que parabeniza o Padre Rogério Felix 

Machado pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação Presbiterial; 351/2021 constante do 

Processo nº 13036/2021, de sua autoria, que parabeniza o Padre Geraldo Alves da Silva 

pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação Presbiterial; 352/2021 constante do Processo nº 

13037/2021, de sua autoria, que parabeniza o Padre Luís Fernando Soares pelo Jubileu 

de Pérola de sua Ordenação Presbiterial; 353/2021 constante do Processo nº 

13038/2021, de sua autoria, que parabeniza o Padre Pedro Graciano Junior pelo Jubileu 

de Pérola de sua Ordenação Presbiterial; 354/2021 constante do Processo nº 

13039/2021, de sua autoria, que parabeniza o Padre Roberto Lessa pelo Jubileu de 

Pérola de sua Ordenação Presbiterial; 355/2021 constante do Processo nº 13040/2021, 

de sua autoria, que parabeniza Dom Nelson Westrupp pelo Jubileu de Pérola de sua 

Ordenação Episcopal; e 356/2021 constante do Processo nº 13041/2021, de sua autoria, 

que parabeniza o Padre Carlos Raimundo Barbosa pelo Jubileu de Pérola de sua 

Ordenação Presbiteral. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos, então, agora 
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ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.”  

Passou-se ao processo de votação.  

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

sessões ordinárias e solenes realizadas nos dias: 1º de setembro de 2021 – 2ª Sessão 

Solene; 22 de novembro de 2021 – 3ª Sessão Solene; 23 de novembro de 2021 – 76ª 

Sessão Ordinária; 24 de novembro de 2021 – 4ª Sessão Solene; 25 de novembro de 2021 

– 77ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.” 

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Às 17h05min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 23 e 25 de novembro de 2021, bem como as atas 

das sessões solenes realizadas no dia 1º de setembro de 2021 e nos dias 22 e 24 de 

novembro de 2021. 

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

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 30 de novembro de 

2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Às 17h05min encerrou-se o processo de votação. 

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

continuaremos aqui ao nosso Pinga-Fogo. Próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, 

com o tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo regimental 
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de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

que nos acompanham pelas redes sociais, mais uma vez nessa tribuna para a gente falar 

um pouco com o munícipe de São José, falar um pouco com a nossa cidade. Hoje eu 

venho aqui de uma maneira muito especial tratar um pouco daquilo que a política nacional 

tem acontecido. A gente, há dias atrás, já tínhamos falado um pouco aqui sobre uma 

possível vinda do presidente Jair Bolsonaro para a nossa agremiação partidária, o Partido 

Liberal. E nós... aí com o nosso maestro nacional, o ex-deputado, sempre deputado, 

Valdemar, muitas conversas aconteceram e hoje nós tivemos aí esse anúncio da filiação 

do presidente Jair Bolsonaro no PL. Queria que vocês pudessem acompanhar um 

material que nós preparamos dessa filiação histórica do presidente Jair Bolsonaro no 

Partido Liberal.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Aqui eu destaco, né... Se você puder parar um pouquinho... 

Até o presidente parou. Eu destaco aqui a liderança, vamos dizer assim, fortíssima que 

tem o Valdemar. É um cara que é muito conhecido pela sua... seu cumprimento de 

palavra, é um cara que realmente articula muito bem no cenário nacional e dentro do 

nosso partido ele recebeu dos nossos presidentes estaduais, dos nossos senadores, 

deputados esta incumbência de fazer a tratativa no sentido de deixar as portas do partido 

aberta para o presidente. O presidente Jair Messias Bolsonaro teve diversos convites de 

diversos partidos, mas o deputado Valdemar teve esta prerrogativa de fazer com que o PL 

pudesse ser a melhor proposta para o presidente Jair Bolsonaro se reeleger nosso 

presidente do nosso Brasil. E eu tenho certeza que o Valdemar já está ajudando o 

presidente nessa composição da coligação, com certeza ampla, que vai acontecer no 

país. Vamos ouvir agora a palavra do nosso mais novo filiado, o presidente da República, 

hoje do Partido Liberal.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Essa fala realmente é um fala que tem um peso significativo 

para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil: ‘Brasil acima de tudo, 

Deus...’ Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Toda nação que tem um líder que 

tem a coragem de se declarar um homem que tem fé, um homem que tem a plena 

convicção de que Deus tem que estar acima de tudo, eu tenho certeza que esse país ele 

só tem a prosperar. E se a gente for olhar três anos do governo Bolsonaro, dois foi com 

pandemia, foi com o Brasil parando, foi com o Brasil realmente diminuindo as suas forças. 

Se nós não tivéssemos, vereador Roberto Chagas, um presidente... Não era do nosso 
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partido. Mas, se nós não tivéssemos um presidente que fechasse a torneira da corrupção 

no nosso Brasil, vereador Walter, não sei onde estaria o nosso Brasil hoje. Falaram muito 

da questão da vacina: ‘é porque demorou, é porque não fechou questão no sentido de ser 

rápido’. Hoje nós estamos na frente dos Estados Unidos na vacinação. Hoje o Brasil está 

realmente superando país de primeiro mundo na vacinação. É lógico que a gente gostaria 

que tudo fosse resolvido muito antes, perdemos vidas, mas não podemos colocar na 

conta do presidente como infelizmente a TV Globo vem desde o início atribuindo ao 

presidente as mais de 600 mil mortes. Isso é uma grande injustiça, dr. José Cláudio sabe 

disso. Teve algumas falhas, mas não falhas que pudesse determinar e botar na conta 

dele esse número. Agora, não ver o que o presidente tem feito a nível social, como o 

Governo Federal investiu no sentido de dar às empresas a condição para manter o 

emprego, no sentido de dar o auxílio emergencial, que hoje mudou de nome e fez uma 

junção com o Bolsa Família, mas está sustentando aqueles menos favorecidos do nosso 

país. Portando, o PL abriu, sim, as portas ao presidente Bolsonaro porque se trata de um 

homem que tem reta intenção de colocar o nosso Brasil numa condição de um país que 

possa ser aquilo que nós cantamos no Hino Nacional: ‘Gigante pela própria natureza’. E o 

Brasil é um gigante, mas que esse gigante precisa deixar de ser, muitas vezes, 

malconduzido para tirar o nosso povo, de fato, da miséria, dar uma condição de vida mais 

digna para o povo brasileiro. E assim, eu vou encerrando por... quero dizer que aqui na 

nossa cidade, no Vale do Paraíba, nós vamos fazer uma frente ampla no sentido de levar 

o presidente Bolsonaro a ser mais votado novamente nessa região. Nós vamos estar 

fazendo uma frente de dar publicidade a essa vinda do presidente ao nosso partido e 

vamos com outros partidos, que aqui na Câmara, por exemplo, nós podemos dizer que 

somos a maioria. PSC com certeza estará junto, União Brasil estará junto, não é? E PP 

deve estar juntos, Republicanos deve estar juntos, Avante deve estar junto, PTB deve 

estar juntos. Enfim, a grande força política do nosso Brasil vão estar nessa mesma 

direção. Se formos contar aqui quantos vereadores estão nesse pacote que eu falei, 

somos a maioria, não é? Portanto, eu tenho certeza que vamos ecoar sim o nome do 

presidente Jair Bolsonaro para 2022, para a gente realmente continuar dando dignidade 

ao povo brasileiro. E aqui eu não digo ‘Fora!’, mas eu digo ‘Vem para dentro, esteja 

realmente muito à vontade, presidente Jair Messias Bolsonaro!’ E fora a esquerda, que, 

de fato, levou o nosso Brasil a uma situação caótica e que agora a gente precisa sair dela. 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador, Renato 
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Santiago. Renato Santiago, portanto, o próximo vereador, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

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

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

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

colegas vereadores, funcionários da TV Câmara, todos aqueles que nos assistem pela TV 

Câmara! Mais uma vez, é um prazer estar aqui em mais essa sessão. Primeiro, pode 

passar aí, Beto, o primeiro vídeo e eu vou comentando, né?” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Sobre o cancelamento do carnaval aqui na nossa 

cidade. Essas são imagens do carnaval de 2020. Na semana passada, vários vereadores 

vieram aqui com a fala do vereador Milton Vieira, que falou... explanou muito bem, 

levantou todos os dados sobre o problema que tivemos no carnaval do ano passado, tudo 

que aconteceu em decorrência do carnaval em meio ao início da pandemia, e a gente não 

pode repetir em 2022 o mesmo erro. Sofremos demais, continuamos sofrendo com essa 

pandemia. Dr. José Cláudio falou muito bem da variante omicron – tá certo, vereador, o 

nome? - que está vindo da África, dois brasileiros já confirmados e a gente, mais uma vez, 

não pode cometer o mesmo erro. Logicamente, a gente não é contra cultura, a gente não 

é contra as festividades, mas o momento é um momento de prevenção e um momento de 

tomarmos uma atitude. Então, agradecemos ao prefeito Felício por ter atendido à 

solicitação da cidade e dos vereadores aqui, que foram feitas na semana passada, com o 

cancelamento do carnaval. Outro assunto, pode passar o vídeo aí e depois eu comento!” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Isso aí é uma visita junto com o Ademir, secretário 

adjunto – inclusive está aqui hoje –, junto com o Minoru, com os moradores do bairro ali 

na banca de jornal perto da ponte. Esse é um pedido que logo no início do ano nós 

fizemos. Dr. José Cláudio também tem atuado nessa questão. A ponte lá realmente é um 

problema que nós tínhamos. Nós visitamos lá junto com o Ademir, com o Minoru e com 

alguns munícipes, né? O Dr. José Cláudio também esteve intercedendo junto conosco aí 

nessa demanda e agora, como o Zé Cláudio até há poucos dias também comentou, as 

obras foram iniciadas e em breve a gente vai ter aquela cabeceira ali novamente plana e 

em segurança para o grande volume de carros que a gente tem tanto na entrada quanto 

na saída ali do bairro Urbanova. E o último vídeo, pode passar, que eu gostaria de 

comentar sobre hoje... sobre isso, perdão!” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Quando o Cleber me procurou com o objetivo de 

trazer a surdolimpíada para São José, eu já conhecia o Cleber das andanças do futebol 

pelo país. O Cleber é proprietário da Helpvox, que faz leituras de QR code e traduz em 
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libras para os surdos. O evento que começa no sábado, dia 4, e vai até o dia 7. São mais 

de 15 modalidades, entre atletismo, badminton, basquete, mountain bike, natação, 

taekwondo, judô, vôlei, vôlei de areia, futebol. Mais de 700 atletas e 100 membros de 

comissões técnicas. Atletas de diferentes estados do país. O evento voltado para 

surdoatletas filiados a federações de diversos estados da nossa Federação. Como eu já 

disse, 15 modalidades previstas. No Brasil, nós temos... a gente não percebe muito, mas 

nós temos mais de 10 milhões e 700 mil surdos e destes nós teremos pouco mais de 800 

aqui na cidade. Então, é um evento que precisa ser divulgado para que ano a ano esse 

evento cresça e a gente possa a cada ano abrir mais possibilidades de participação para 

esse público surdo, junto com a Confederação Brasileira de Desportos Surdos. Então 

agradeço, presidente, mais uma vez o espaço. Uma ótima tarde a todos e que Deus nos 

abençoes nessa missão de trabalhar pela nossa cidade!” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Renato, primeiro parabéns aí pelo teu trabalho, pela 

surdolimpíada! Lá, o trabalho que a gente faz em parceria lá no nosso bairro, sempre nós 

dois parceiros. E eu destaco o desprendimento seu, viu, meu amigo, e a parceria sua. 

Grande amigo mesmo! E, Robertinho, uma boa notícia. A gente só traz notícia ruim aqui, 

né? Hoje uma notícia boa. Um grande amigo nosso, Walter, dr. Jorge Zarur, na segunda-

feira passada ele foi internado no Hospital Santos Dumont com covid, com 30% do 

pulmão comprometido, cansado, saturação caindo. Não estava muito bem, não. Ficou a 

semana toda internado. Nossa, evoluiu muito bem! Domingo, eu dei plantão com ele lá, 

Walter, fiquei batendo papo um tempão com ele lá, já com 19 dias já de evolução, bem. 

Recebeu alta para casa ontem. Uma pessoa muito bacana! Acho que ele está até nos 

assistindo. Uma pessoa maravilhosa, um amigo, um cardiologista fantástico, foi secretário 

de Saúde dessa cidade, um exemplo de médico, de pessoa, de ser humano: dr. Jorge 

Zarur. Então, esse prazer de dar essa notícia, que ele teve alta, está em casa, a semana 

que vem deve voltar a trabalhar porque nós precisamos dos ecocardiogramas dele para a 

gente continuar tratando dos pacientes. Então, essa boa notícia: dr. Jorge Zarur está de 

alta, semana que vem ele volta, tá bom?” 

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

informação, Dr. José Cláudio. Manda um abraço aí! Quero deixar meu abraço aqui 

também para o dr. Jorge Zarur e toda a sua família. Como você falou, grande pessoa, 

grande médico. Então, nem sabia que ele estava com covid, mas graças a Deus, como 
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você falou, já está melhor, né, já está aí recuperado. Então melhoras para o doutor e toda 

a família. Próximo... é vereadora agora, a vereadora Dulce Rita, com o tempo de cinco 

minutos.” 

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

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa tarde a todos! Eu, primeiramente, queria falar 

um grande evento que vai começar agora segunda-feira, a pré-olimpíada da... surdo e 

mudos que vai ser sediada aqui em São José dos Campos. Para isso, a cidade teve que 

se preparar, que foi a cidade que abriu as portas para dar a acolhida para esse evento, 

porque esse evento não é um evento fácil, é um evento que precisa de muita preparação, 

muito planejamento por se tratar de uns atletas que têm necessidades especiais. Então, 

são 17 modalidades, são 700 atletas que estarão aqui em São José, 17 estados do Brasil 

em 15 modalidades, que são: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, handebol, judô, 

karatê, mountain bike, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez. 

Então, teve toda uma adaptação de todos esses lugares onde que vão ter essas 

competições e uma coisa muito importante que aconteceu junto com o evento foi abrir o 

credenciamento para ter cursos de libras, através da Prefeitura, uma entidade para dar 

cursos de libras para fazer a recepção dessas pessoas, não só nas atividades esportivas, 

mas também para que acompanhasse os atletas nos comércios. Teve uma reunião com 

alguns shoppings também, que se prontificou a arrumar os tradutores de libra para 

recepcionar esses artistas em suas dependências. Então, dia 4 até dia 7 teremos esse 

grande evento em São José dos Campos. São José dos Campos vai concorrer com oito 

atletas que se engajaram agora, que são Flávio da Silva, Jesus Christian, Wallace 

Pantaleão, Ricardo Gabriel, Igor Costa, Ana Beatriz, Rhayanna Teodoro e Aline Souza 

Silva. Essa é a nossa equipe que estará concorrendo junto com a equipe do Estado de 

São Paulo. Desejo a todos muito sucesso! E parabenizar a Prefeitura de ter tido a 

disponibilidade, a generosidade de abrir as portas da cidade para pegar esse evento e 

trazer para São José. Nós teremos atividades esportivas, campeonatos aonde? Vamos 

ver. No shopping... Por favor, repete aí, por favor, que eu não estou conseguindo ler! Na 

Associação Esportiva São José... Espera só um minutinho que agora está ruim a vista aí. 

Bom, vamos lá! Vôlei masculino e feminino no Complexo Esportivo Maestro Sérgio Weiss 

(Teatrão); basquete masculino: Associação Esportiva São José; natação masculina e 

feminina: Associação Esportiva São José; handebol masculino e feminino: Centro 

Esportivo Mário Weiss; vôlei de praia masculino e feminino: Thermas do Vale; badminton 

masculino e feminino: Clube Recreativo do Orion; tênis de mesa masculino: Master Pong; 

boliche masculino e feminino: Shopping Vale Sul; xadrez masculino e feminino: Centro da 

Juventude; ciclismo masculino e feminino: Parque Osvaldo Henrique (o Ribeirão 

Vermelho); mountain bike masculino e feminino: Parque Alberto Simões; atletismo 

masculino e feminino: Centro Esportivo João do Pulo; Karatê masculino e feminino: 
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Centro Comunitário João Cordeiro. Então, eu queria falar também que teve duas 

secretarias que foram fundamentais para que acontecesse esse evento, que foi a 

Secretaria do Esporte. Quero agradecer todos os técnicos que estiveram lá, que fizeram 

esse planejamento. Isso aí está acontecendo desde junho. E também o Sasc, que se 

prontificou a dar o suporte com a tradução em libras para esses diversos eventos. E agora 

queria falar mais um pouquinho de outro evento que nós tivemos aí. Querido, vamos 

embora!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Cinema nos bairros. Tivemos, como a Eliana falou aqui, nós 

tivemos aí... semana passada teve pela primeira vez teve o cinema nos bairros lá no 

Jardim São José II. Teve aproximadamente 500 crianças lá, foi o maior fluxo até agora de 

todas as atividades de cinema no bairro que já teve em São José dos Campos. A 

criançada delirou lá, porque realmente esse tipo de atividade eles nunca têm nesse local. 

Então, foi um momento muito lindo, muito organizado, a criançada adorou o cinema, 

adorou o kit que eles receberam no final da sessão. A Eliana estava presente com o 

Edson Costa, então foi uma coisa muito, muito linda lá. E continua a programação essa 

semana! Hoje tem na Vista Verde; amanhã no São Francisco Xavier; dia 2 em Santana; 

dia 3 Altos de Santana, no poliesportivo; dia 6 em Eugênio de Melo; dia 7 na Casa do 

Idoso Centro. E agora outra coisa que nós tivemos de muito importante aqui no meu 

gabinete foi... Por favor! ...a respeito da reunião com os cegos, os deficientes visuais que 

estão aí se planejando, se encontrando para reivindicar junto ao prefeito, que já está 

fazendo alguma coisa, para a volta do centro de reabilitação, porque infelizmente com o 

fechamento do Próvisão essas atividades de reabilitação foram fechadas na cidade. 

Então, os deficientes estão sentindo muitos problemas por falta desse treinamento e 

estão muito preocupados porque cada dia está aparecendo mais gente na fila dos 

deficientes, como também está aparecendo crianças nas escolas com deficiência que não 

estão tendo treinamento para ter sua autonomia. E eles falam da suma importância disso, 

que foi graças a isso que eles conseguem se locomover, que eles conseguem ter uma 

vida profissional, que eles conseguem ter uma vida familiar, é através desse treinamento. 

Então, eles estão pedindo encarecidamente para o prefeito olhar com muito carinho para 

essas questões porque está essa comissão aí, já fizeram um projeto para apresentar ao 

prefeito. Como o prefeito está viajando aí para a Espanha, teve que ser adiado esse 

encontro, mas acho que na semana que vem esse pessoal aí já estará conversando com 

o prefeito para dar um encaminhamento para a continuidade desse serviço de reabilitação 
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para os deficientes visuais. E eu também queria falar se algum deficiente visual estiver 

ouvindo essa sessão, por favor, procure a Gorete que vocês todos conhecem, que tem 

uma trajetória muito longa dentro do Próvisão e ela está aí juntando os grupos, juntando 

as pessoas para fortalecer essa reivindicação junto ao prefeito. Então, por favor, Gorete... 

tem o Lano Brito também que faz parte dessa comissão, que ele não é cego, mas ele tem 

uma acuidade visual muito baixa e também ele está dando o apoio, e mais outras 

pessoas que estiveram lá. Então, por favor, procure a Gorete, que todo mundo conhece, o 

pessoal aí, os frequentadores do Próvisão todo mundo conhece a Gorete. Qualquer coisa 

pode ligar no meu gabinete que também fornecerei os dados para que esse movimento 

possa ser fortalecido dentro da cidade. E mais uma vez, parabéns, que o nosso grande 

evento da semana e não dizer do mês de dezembro, esse treinamento da paraolimpíada! 

Isso é uma prévia da paraolimpíada para surdos, que o campeonato mesmo vai ser em 

2022. Então eu acho que é um movimento aí que nós precisamos estar divulgando por 

ser de suma importância para a inclusão, pelo cuidado que nossa cidade está tendo com 

os mais... com os deficientes e eu acho que isso é uma prova cabal, que esse evento foi 

oferecido para muitas e muitas cidades. A única cidade que abriu o braço foi São José 

dos Campos, Felício, Secretaria de Esportes e Sasc. Parabéns! Gratidão a todos!” 

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

vereador Juvenil Silvério, com o tempo de cinco minutos.” 

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Juvenil Silvério, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Boa noite a todos! Eu quero inicialmente 

cumprimentar aqui o Ademir, nosso grande apoiador, subsecretário da SMC, e hoje 

trazendo aqui o Abençoado. Toda semana o Ademir vem aqui conosco, prestigia e traz 

sempre um regional, responsável pela cidade. Parabéns, Ademir! Parabéns ao 

Abençoado! Na sua pessoa, Abençoado, quero cumprimentar todos os regionais da nossa 

cidade, porque fazem um trabalho belíssimo em favor da nossa população. Eu quero 

também cumprimentar aqui o Zé Carlos, liderança lá do Bosque dos Eucaliptos, uma 

pessoa... um amigo de longa data. Sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu acabo 

buscando alguma orientação, e o Zé Carlos é um dos caras que eu gosto de conversar 

pelo conhecimento que ele tem já de tempos de Emanuel Fernandes, né? Mas, 

presidente, eu queria aproveitar hoje e colocar na tela... Por favor!”  

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nós vamos ter o lançamento... na verdade, audiência 

pública para o lançamento do Parque do Cerrado, Parque Natural do Cerrado. Isso vale a 

pena ressaltar, porque são 30 hectares de terra entre o Interlagos e o Dom Pedro. 

Subindo para o Dom Pedro, do lado direito, tem uma grande mata de cerrado onde a 

Prefeitura, lá no Plano Diretor de 2018, já instituiu essa mata de cerrado, e agora 

efetivamente ela vai ser então concluída. Vamos ter audiência pública hoje, lá no Caic 

Dom Pedro, e também amanhã nós teremos outra audiência pública aqui na nossa cidade 

para apresentar o Parque Natural do Cerrado. Pode passar! Esse então é o perímetro do 

parque, como eu disse, do lado direito lá está o Interlagos, e aqui do lado esquerdo da 

tela, o bairro Dom Pedro, e nesse local, exatamente nesse perímetro é o nosso Parque do 

Cerrado. Um grande ganho ambiental aqui para nossa cidade e, por que não dizer, para 

nossa região do Vale do Paraíba, porque esse importante benefício contempla a todos da 

nossa região, não é? Pode passar, por favor! Olha só! Esse, então, é um pouco mais 

refletido a ideia executiva do Parque do Cerrado. E nessa tela eu quero cumprimentar a 

todos os técnicos da Secretaria de Urbanismo, capitaneada pelo Manara. Todos! O 

relatório apresentado para apresentar o Parque do Cerrado é extremamente rico em 

detalhes. Vale muito a pena você entrar no site da Prefeitura e ali buscar então 

informações, o relatório que deu origem ao Parque do Cerrado. E aqui eu quero fazer 

uma menção especial a todos os membros da Seurbs que fizeram esse trabalho 

maravilhoso. Rico demais esse relatório que foi feito pela equipe do Manara. Pode passar, 

por gentileza! Ainda uma curiosidade importante: todos sabem que a Igreja Católica no 

Brasil ela realiza a Campanha da Fraternidade. E, em 2017, nós tivemos a Campanha da 
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Fraternidade, onde uma ação concreta, um gesto concreto da Igreja particular da diocese 

de São José dos Campos era a criação de um parque, por conta do tema, que era cuidar 

dos biomas. O Zé Luís sabe bem disso. Através dessa reunião... nós tivemos reuniões 

aqui na Câmara, tivemos reuniões lá no Seminário, e foi então... começou-se um 

processo bastante... com muito fruto e hoje se concretiza nisso aí. Esse então é o início 

de uma grande história, que começou lá em 2017, e aqui agora sendo concretizada 

efetivamente. Pode passar. Eu quero parabenizar, Zé Luís, de forma especial ao Luigi, 

que naquela ocasião representava na diocese, né? Como você, Zé Luís, foi também 

representante da Campanha da Fraternidade por sete anos, né? O Luigi é uma pessoa 

que trabalhou muito e mostrou muito bem esse trabalho ao padre Ednei, que esteve nesta 

Casa também apresentando para nós essa proposta, não é? E de forma especial ao 

vereador Dié, porque depois que foi concretizado então lá no Plano Diretor... teve a ação 

concreta da diocese apoiando, a sociedade joseense apoiando, ambientalistas, o 

vereador Dié acabou elaborando um projeto de lei, que foi aprovado por esta Casa por 

unanimidade. Então a ele também, ao Dié, os nossos cumprimentos pelo trabalho 

belíssimo que foi feito. Pode passar! Muito bem. Hoje, então, lá no Caic Dom Pedro é a 

primeira audiência pública para a elaboração do Parque do Cerrado, que será um grande 

ganho ambiental para São José dos Campos. Muito obrigado, presidente!”  

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

Juvenil! Próximo vereador, vereador Marcão da Academia, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde mais uma vez, senhor 

presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, 

através da página do Facebook aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos! 

Senhor presidente, hoje venho nessa tribuna, eu preciso fazer uma fala aqui 

principalmente em agradecimento.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Eu estive nesse final de semana num momento 

muito importante da minha vida, muito especial, momento pessoal. Participei da romaria 

até à casa da Mãe, da Nossa Senhora Aparecida, e foi um momento muito especial para 

mim, para minha família, para minha companheira Ludimila, que estava junto comigo. 

Mais de 80 quilômetros a pé, estou aqui com cinco bolhas em cada pé, pé roxo, 

machucado, mas com o nosso propósito bem definido. E eu quero agradecer 

principalmente ao pessoal do grupo da Aliança da Misericórdia, através do nosso amigo 

Eduardo, à sua esposa Viviane. Fomos junto com a romaria com praticamente aí cem 

pessoas, o pessoal do Filhos da Imaculada, Romaria Filhos da Imaculada. Então, quero 

mandar um abraço muito, muito apertado aí para todos eles, para todos os irmãos que 

estiveram com a gente nessa romaria. Foi bem, bem forte para a gente. A gente pede... a 

gente sempre fala a experiência para todo mundo que pode participar. É um momento 

único, é um momento de oração, é um momento de fé, e que é muito importante... foi para 

mim, é para mim, para minha família e a gente convida a quem quer participar. Quero 

mandar um abraço para o Clóvis; para o Marcão, meu xará; para o Padre Lincoln, que é 

de Salto, ele esteve acompanhando a gente toda a romaria. Quero mandar um abraço ao 

Eder, ao Messias, que, lá da Paróquia Coração de Jesus, foi junto comigo... os dois, firme 

e forte comigo. E o Caio, meu amigo de infância, a gente se encontrou lá e assim... foi 

muito bacana! Então, terminamos... Foram três dias – sexta, sábado, domingo. 

Terminamos lá na missa na Basílica, foi também outro momento muito importante. Então, 

eu queria mais passar essa mensagem e agradecer a todos eles que estão aqui hoje... 

vão estar acompanhando a gente aí através da TV Câmara. Mandar um abraço para 

todos os nossos irmãos! Deus sempre possa abençoar! Nossa Senhora estar sempre 

cobrindo todos vocês com o Manto Sagrado! E a gente possa contar sempre com a gente 

aí! Teve até um vídeo de chegada.” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Essa foi a missa. Olha lá, chegando. Ludimila, 

eu... êh, todo mundo... Uma galera muito bonita, muito legal! Mandar um abraço de novo! 
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Senhor presidente, também quero aqui, mais uma vez, falar sobre o evento que estará 

sendo realizado na Arena Sul de Esportes de Areia lá do nosso amigo André e do Renato, 

no próximo dia 2 – agora – de dezembro, das 17 às 22 horas. Um evento solidário, 

beneficente em prol do Gacc Vale, né? Então, eu quero agradecer e parabenizar aqui a 

Debora Avidago, a Renata Muller e a Fancy Pino, que... organizadoras que estão se 

dedicando a esse evento. Tem bastante gente apoiando. Vai ser um dia muito legal, muito 

bacana da prática, principalmente, do beach tennis, que é aquela mistura do tênis com o 

vôlei de areia. É um esporte novo, está crescendo bastante, a gente já tem implantado 

algumas quadras aí através da Secretaria de Esportes, uns pedidos nossos e a secretaria 

tem implantado. E está confirmadaço ali uns amigos pessoal meu, professores de beach 

tennis. Quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo Cassiano, a Cíntia Ziegler, Fabrício 

Picanço, o Leandro Alcântara, o Gean Tavares, o Eugênio David, o Alexandre Barros, 

Caulí Ferraz, Rafael Alexandre e Adiel de Almeida, que estarão nesse evento lá também, 

podendo orientar, ajudar, motivar todos que estarão lá praticando. Mas não é só a prática. 

É aberto para a gente... é uma forma de um evento esportivo fazer um trabalho solidário e 

poder ajudar o Gacc, que está precisando e muito, e muito, né? O Gacc hoje que por 

causa da pandemia... eles dependem muito de arrecadação, e eventos ajudavam muito 

na arrecadação. E também de emendas parlamentares, que aqui mais uma vez a gente 

conclama a todos vereadores ligados aos seus deputados federais e estaduais do seu 

partido que possa sempre ajudar o Gacc, sempre, mandando emendas parlamentares 

para cá para contribuir. E fica o convite a todos vocês também do dia 2 de dezembro, lá 

na Arena Sul, no Terras do Sul, estar participando desse evento muito bacana, muito 

legal, que a gente... que tem esse fundo solidário. Então, o esporte fazendo solidariedade 

com pessoas de bem. E mandar... a Rosemary, lá do Gacc, mandou uma mensagem para 

todos nós.” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Estamos juntos, Rose! Conte com esse vereador, 

que estarei lá sim, e assim convido a todos também. E, para finalizar, senhor presidente, 

só quero aqui mandar um abraço carinhoso para o nosso amigo Mário Muniz, presidente 

do grupo Farma Conde. Estive agora com ele aqui, antes da sessão, fazendo uma 

entrevista. Fiz uma entrevista bem bacana, vou dar uma elaborada bacana nessa 

entrevista, estarei apresentando nas nossas mídias sociais, que é uma entrevista que fala 

muito sobre a expectativa sobre a Arena Municipal. O que que a Farma Conde quer fazer 

na Arena, como é que vai funcionar, as modalidades esportivas, os investimentos da 
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Farma Conde. E a gente fez uma entrevista que ele fala bastante coisas legais e já deixa 

de antemão, nessa entrevista, o recebimento da chave, que eles recebem agora em 

dezembro, e o evento de abertura, que previsão para ano que vem, como vai ser. Estão 

trabalhando muito na questão das modalidades esportivas, estão querendo voltar a 

investir em modalidades que perderam os investimentos, assim como basquete. E a gente 

aqui só agradecer por tudo o que eles já fizeram pela nossa cidade, desde a questão 

empregatícia, econômica, entre outras, como da questão de saúde, principalmente no 

combate ao Covid-19. Então, empresa que é referência, é uma empresa que é modelo, é 

uma empresa que São José tem que sempre valorizar, porque, quando nós valorizamos, 

ela retribui à sociedade e à cidade num termo geral. Então, parabéns! Meu muito 

obrigado! E breve estaremos postando nossa entrevista com o Mário sobre as novidades 

da Arena Municipal. Senhor presidente, obrigado mais uma vez pela oportunidade!”  

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

sequência, o vereador Fernando Petiti, com o tempo de cinco minutos.” 

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde novamente, presidente 

Robertinho! Boa tarde a todos os vereadores, aos telespectadores da TV Câmara e 

também aos funcionários da Casa! O que me traz aqui são dois assuntos: um, é lembrar 

de uma solicitação que nós fizemos ao secretário Bruno Santos, secretário de Defesa do 

Cidadão, para que a Guarda Municipal pudesse ministrar aulas de defesa pessoal para as 

mulheres aqui em São José dos Campos. E ontem eu recebi a notícia, fiquei sabendo que 

essas aulas começarão, terão início em 2022. A gente sabe que a violência contra as 

mulheres aumentou muito durante a pandemia, e com certeza essas aulas trarão mais 

segurança para as mulheres. Infelizmente muita dessa violência acontece dentro de casa, 

dentro do próprio lar. Então, tendo uma mulher preparada para se defender, a gente sabe 

que esse número vai cair muito. E também para as mulheres que estão na rua e encontra 

aquele cidadão sem noção que quer mexer com a mulher, agredir a mulher. Uma mulher 

preparada com defesa pessoal vai surpreender e com certeza vai mudar a mentalidade de 

muitas pessoas que ainda pensam que podem fazer isso. O segundo assunto aqui, falar 

um pouquinho de um resumo sobre a professora Lourdes Aparecida de Angelis Pinto, 

carinhosamente conhecida por todos como Lurdinha. Lurdinha, nossa ex-adjunta de 

Secretaria Municipal de Educação. Professora nascida em Taubaté, joseense por adoção, 

e agora... agora não, né? A partir do dia 3, sexta-feira, será cidadã paraibunense, né? 

Justa homenagem, porque a Lurdinha, todo mundo que conhece, é muito simpática, 

alegre e competente. E ela deveria ser cidadã do mundo, como é, né? Uma profissional 

que fez muita diferença em São José dos Campos. A professora Lurdinha entrou para a 

rede de ensino de São José dos Campos em 1995 e aposentou-se em 2013. Durante o 

tempo que atuou, ocupou o cargo de professora, várias funções como: chefe de divisão, 

assessora de assuntos de educação e secretária adjunta de Educação durante quatro 

anos. No ano de 2016, concorreu junto com Victor de Cássio Miranda, o Vitão, à 

Prefeitura de Paraibuna, né? Ela como vice, e o Vitão como prefeito. Eles venceram essa 

eleição. Lurdinha é casada há 53 anos com o empresário Alberto Carvalhal Pinto e mãe 

de cinco filhos (quatro mulheres e um homem) e avó de nove netos. Queria deixar um 

grande abraço para a Lurdinha! Que essa noite possa ser especial na sua vida! Justa 

homenagem! Uma pessoa que, aqui em São José dos Campos, como eu já disse, fez 

muito pela educação de nosso município. E particularmente uma amiga querida, uma 

amiga que, sempre que eu converso com ela, tenho boas dicas para seguir e é uma 

pessoa que ajuda muito o nosso trabalho social, vereador Milton Vieira. Ela sempre 

disposta a ajudar a Farmácia Comunitária. Um grande beijo para Lurdinha e para os seus 
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familiares! Que sexta-feira à noite possa ser especial para você! Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixar um abraço para a 

Lurdinha, grande Lurdinha, e todos os seus familiares! Passaremos agora então a um 

minuto de silêncio, a pedido do vereador Roberto do Eleven e Júnior da Farmácia, pelo... 

Vamos de novo. Passaremos agora a um minuto de silêncio pelo passamento a pedido do 

vereador Roberto do Eleven e Júnior da Farmácia... senhora Aparecida Mendes dos 

Santos e também, a pedido do vereador Marcão da Academia e do Fernando Petiti, pelo 

senhor Antônio Fernando Dutra dos Santos e também, da vereadora Dulce Rita, pela 

Tereza Pereira dos Santos e Therezinha da Silva Vieira.” 

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

póstuma à memória das senhoras Aparecida Mendes dos Santos, Tereza Pereira dos 

Santos e Therezinha da Silva Vieira, e do senhor Antônio Fernando Dutra dos Santos.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 17h59min.-.-

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