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Aberta a sessão, às 16h30min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO 

DO ELEVEN (PSDB), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), 

MARCELO GARCIA (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS), JULIANA FRAGA (PT), DR. ELTON (MDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA) e JÚNIOR DA FARMÁCIA (PSL). 

 

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

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h34min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h38min; 

WALTER HAYASHI (PSC) – 16h39min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 16h40min; e DULCE 

RITA (PSDB) – 16h43min. 

 

 

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

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

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

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

integrante dos anais desta sessão. 

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

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

simbólica. Vamos passar, então, aqui, ao horário do Pinga-Fogo. Por enquanto, então, o 

Pinga-Fogo. Primeiro vereador, Marcelo Garcia. Mandar um abraço para o Daniel Mello. 

Seja bem-vindo! O Ademir também seja bem-vindo aí, viu? Obrigado aí pelo trabalho de 

vocês aí! Então, Marcelo Garcia.” 
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Marcelo Garcia, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente e demais vereadores, 

servidores, aqueles que nos acompanham aqui desta Casa e pelas redes sociais, eu 

venho a essa tribuna nessa tarde para fazer uma homenagem em favor de Mauro 

Belarmino.” 

Nesse momento, passou-se a apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Que se encontra aqui conosco nessa sessão o seu 

filho Everton, que está aqui, que juntos nós vamos fazer uma homenagem em favor de 

Mauro Belarmino, que faleceu no último dia 27 de novembro de 2021, aos 59 anos. Mauro 

Belarmino, filho de José Belarmino e Antônia Morais Belarmino, nasceu em 27 de julho de 

1962, em Paraibuna, no Estado de São Paulo. Mudou-se para São José dos Campos em 

1969 e iniciou sua vida profissional aos 14 anos como menor aprendiz, e, posteriormente, 

trabalhou em uma empresa de ônibus como ajudante de garagem. Logo depois, Mauro foi 

promovido a agenciador de passagens e em seguida a fiscal de viagens. Já em 1985, 

ingressou na General Motors do Brasil, trabalhando na área produtiva. Porém, em virtude 

da sua grande responsabilidade e habilidade para trabalhos em equipe, entre outras 

qualidades, foi promovido a operador de equipamentos especiais, trabalhando nisso até 

atingir sua aposentadoria, em 2012. Meses após se aposentar, fundou a casa de 

ferragens Elétrica do Vale, juntamente com seus familiares. Assim, tornou-se referência 

em ferragens, hidráulica e elétrica na região da Zona Sul, prestando um ótimo 

atendimento e criando um forte vínculo de amizade com seus clientes do Jardim Oriente. 

Deixou registrado na história a sua marca que foi a dedicação ao trabalho e a união da 

família, tendo como sua maior qualidade a compaixão ao próximo e sempre com o temor 

a Deus. Casou-se com Inês Rosa de Almeida Belarmino e dessa união tiveram dois filhos: 

Everton Almeida Belarmino e Vanessa Almeida Belarmino. Quero me referir a toda a 

família então, principalmente aqui ao filho Everton, que se encontra aqui na galeria, 

pedindo para que Deus conforte o seu coração, meu irmão, junto com a sua irmã, a sua 

mãe, os demais familiares, aqueles que choram nesse momento a dor da separação, bem 

como os clientes, né? O Mauro sempre muito conhecido ali no Jardim Oriente. Eu estive 

muitas vezes ali no seu estabelecimento. E que o Espírito Santo de Deus, Everton, esteja 

contigo aí e que dê força para você e toda a sua família continuar esta jornada! Muito 

obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Dr. José Cláudio.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 
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do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, pelo prazo 

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

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

puder botar o primeiro.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, nós viemos só fazer um convite rápido aí para 

os colegas vereadores, para todos os servidores da Casa, àqueles ouvintes aí e os 

telespectadores da TV Câmara – Próximo! –, que amanhã nós vamos estar fazendo, a 

partir das 19h30, na Faculdade Vanguarda, na avenida Francisco José Longo, no 520, 

Jardim São Dimas, uma prestação de contas do mandato nosso aí, nesses 11 meses, 

2021... nós vamos estar fazendo nossa prestação de contas. Gostaria de convidar a todos 

que estiverem me vendo aí pela TV Câmara, se puderem comparecer. Nós vamos estar 

falando um pouquinho desse objetivo alcançado, desse sonho que foi de poder trabalhar 

pela população de São José dos Campos, pela saúde de São José dos Campos. Nós 

conseguimos nos eleger vereador graças a toda a equipe que trabalhou comigo, à minha 

família. Esse trabalho realizado no ano de 2021 nós dividimos com a minha família, com a 

minha esposa Jacqueline, com os meus filhos, com toda a minha equipe de gabinete, 

todos que trabalham comigo no meu gabinete (o Marcos, a Janaína, a Júlia, que é a 

nossa estagiária que saiu, a Vaninha, o Cortez, a Sônia, o Dario e o Thomaz), toda a 

nossa equipe. Amanhã, nós vamos mostrar todas as ações feitas na saúde no que toca o 

covid: mais de 140 publicações na rede social... sociais, mais de 100 discursos nessa 

Casa, sempre orientando o tratamento do covid; as ações no esporte, principalmente o 

nosso apoio ao taekwondo, ao mestre Daniel e toda a sua equipe da Liga Vale de 

Taekwondo; também as ações em obras. Destaca-se o Urbanova, as enchentes na 

rotatória do Urbanova. Em parceria com o vereador Renato Santiago, nós resolvemos o 

problema. O problema das enchentes do Centro, do Calçadão, que nós conseguimos, 

junto com o Conrado, resolver o problema. Também no Jaguari, lá na região do Roberto 

Chagas, o apoio também... com o apoio do Roberto Chagas, o trabalho do Roberto 

Chagas, nós tivemos um trabalho legal. Na rua Itororó, junto com o Fabião, nós 

conseguimos o resultado, com o apoio do Ademir e toda a equipe do Ademir, nós tivemos 

um trabalho muito legal. Destaca-se também a equipe do Ademir lá no Jaguari. O apoio 

do Zé Luís. Um atendimento ao público direto e indireto, muitas vezes pela minha equipe, 

muitas vezes por mim mesmo, no celular, nas redes sociais. Ações diretas, orientando as 

pessoas quanto à saúde. Muitos problemas das pessoas na questão de câncer, de 

orientação cardiológica nós fizemos. Das ações da saúde, destaca-se também a frente 

popular de apoio ao tratamento cardiológico e oncológico, a qual o deputado Milton Vieira, 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100390030003700390030003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                 (ANAIS)                                        6 

CMSJC-001 – 80ª Sessão Ordinária – 07.12.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.12.2021 

com a participação do vereador Milton, nós conseguimos um milhão para o Pio XII, um 

milhão para o Gacc, um milhão para a Santa Casa de Jacareí (que não é de São José, 

mas que também atende ao Município de São José, que tem acidente na Dutra). Junto 

também com o vereador Juninho e o vereador Milton, o projeto lei da fratura de fêmur, 

orientando a população quanto aos cuidados para fratura de fêmur. Agora, recentemente, 

nós vamos trabalhar junto com a Semob na proteção e orientação do acidente de trânsito 

dos ciclistas, motos e carro. Então, nesses 11 meses nós conseguimos fazer um trabalho 

muito bacana aqui na Câmara, na cidade, com nosso jeito, nosso jeito simples, ainda 

usando a caneta, a agenda para anotar os compromissos, mas cumprindo todos os 

compromissos. E com tudo isso, o médico não parou, que era o grande... a preocupação 

dos meus pacientes é que eles iriam perder o médico, mas o médico não parou. O médico 

fez 4326 consultas em 11 meses de mandato como vereador, e mais 4326 consultas. 

Sessenta plantões, Fabião, nesses 11 meses, muitos no covid, várias intubações. Então, 

esse é um jeito novo de fazer política: sem toma lá, dá cá, sem ter pires na mão e sem ter 

que ofender ninguém, trabalhando pelas pessoas, pela saúde, junto com os vereadores 

de São José dos Campos, e principalmente com os novos vereadores de São José dos 

Campos, que renovaram essa Câmara e que eu tenho prazer de estar junto com esses 

oito novos vereadores aqui de São José dos Campos e fazer um jeito novo de trabalhar. E 

amanhã nós vamos estar mostrando esse jeito novo. Eu convido a todos para 

participarem comigo desse nosso evento de amanhã. Muito obrigado! O Zé Luís é 

considerado um novo vereador e ele faz parte também com certeza, eu tenho ele como 

um grande amigo. Deus abençoe a todos! Obrigado, presidente!” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, boa tarde! Hoje, eu estou aqui 

homenageando o presidente – né? – Robertinho, que é presidente do São José também. 

A gente que é da cidade aqui tem um carinho especial pelo clube, então a gente aproveita 

aqui para estar também mostrando aqui e homenageando. Primeiro, eu gostaria de 

agradecer também o doutor vereador José Cláudio por essa parceria que ele tem feito 

com a cidade toda. Lá na zona Norte, a parceria é feita com o vereador Roberto Chagas, 

mas eu sei que ele tem feito essa parceria aí com a cidade. Quando ele se aproxima de 

um vereador da região... que tem um trabalho, na verdade, mais forte na região, ele não 

está só apoiando este vereador, ele está apoiando a região e a cidade. Então, gostaria de 

agradecer aí o meu grande amigo, o vereador Dr. José Cláudio. Quero agradecer também 
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aqui o apoio do secretário adjunto, o Ademir, e o diretor também, o Daniel, que estava 

aqui agora há pouco (acho que foi tomar um cafezinho), toda a secretaria, o Minoru, a 

Secretaria de Manutenção da Cidade, o pessoal lá da Regional Norte, que tem nos 

apoiado bastante. São tantas as nossas demandas e sempre que nós procuramos a 

Secretaria, a Regional, de forma muito atenciosa nós somos atendidos. Então, por isso, 

eu gostaria de mais uma vez – porque eu não me canso, viu, Marcelo? – mais uma vez 

agradecer – viu, Zé? – esse apoio que a gente tem recebido da Secretaria de Manutenção 

da Cidade.” 

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

Fernando Petiti.” 

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

Boa tarde a todos os vereadores, aos funcionários da Casa, também aos telespectadores 

da TV Câmara! Queria aqui também parabenizar o Dr. José Cláudio, vereador, doutor, 

amigo, parabéns! Boa sorte amanhã na prestação de contas! É importantíssima essa 

ação. Eu sei que vai dar tudo certo. E também queria aqui elogiar, parabenizar o vereador 

Renato Santiago, que eu chamo ‘o craque’, né? O craque ontem trouxe aqui na Câmara 

nada mais nada menos que Daniel Dias, o nosso maior medalhista da paraolimpíada, 

enfim, mundial, paraolímpico, mundial, parapan. O rapaz ganhou 104 medalhas. Eu fiz a 

conta quando ele falou, mas ele falou 100, eu fiquei receoso de falar 104, né? 

Sensacional a simplicidade do Daniel! Fez uma palestra aqui que mostrou toda a 

simplicidade, mesmo chegando no topo da sua carreira, mostrou que todo mundo é igual. 

Sensacional! E deixou um recado de... para a pessoa sempre sorrir, né? E quem sabe, a 

imagem do Daniel, sempre a foto dele é sorridente. Tive a oportunidade de conhecer junto 

com o Renato, tirei uma foto também. Fiquei mais fã após a palestra. E é uma palestra 

assim muito importante para todas as pessoas – né, Renato? – para jovens, para as 

pessoas, que ele fala do preconceito, ele fala do dia a dia que ele cresceu. E eu queria 

falar uma coisa engraçada. Aqui eu trouxe toda a minha família, a minha esposa estava 

aqui, o Renato Petiti aqui (xará do nosso craque aqui, quem sabe um futuro futebolista) e 

a Isabel. Só que a Isabel, com cinco anos, dormiu no meio da palestra. Então, quando o 

Daniel acabou, a gente teve que ir embora por causa da Isabel. Mas no carro, a gente 

começou a conversar e aí comparamos a Isabel com o Renato em algo que eles fazem 

diferente, e a Isabel virou assim: ‘Mas, papai, nem todo mundo é igual’. Então, mesmo 

dormindo no meio da palestra, ela pegou a mensagem principal ali do Daniel, mostrando 

que todo mundo tem condições de chegar ao seu sonho. Parabéns, Renato! Que venham 
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outras palestras, outras pessoas como o Daniel aqui em São José! Tive a honra de 

participar e agradeço o convite. Parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só fazer uma correção 

aqui na minha... eu fiz uma fala não adequada aqui, vou corrigir: havendo número legal e 

sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 

octogésima sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima oitava legislatura. 

Com a palavra o vereador Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Ótima tarde a todos os amigos 

vereadores! Petiti, depois eu vou explanar um pouquinho lá em cima também a respeito 

do que foi a palestra do Daniel ontem. Agradecer a presença do vereador Petiti, do 

vereador Roberto Chagas, né? Vários vereadores também tiveram os seus 

compromissos, segunda-feira é um dia difícil, vários trabalhando, mas realmente foi muito 

legal. O Daniel veio com uma mensagem que ‘todos são diferentes, mas todos são 

iguais’. E realmente a vida dele fala por ele, né? Então, daqui a pouco eu vou falar um 

pouquinho sobre a palestra, mas obrigado pela presença, sua e de toda a família, como 

também do vereador, meu querido amigo Roberto Chagas.” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, voltando aqui a esses microfones 

para parabenizar o vereador Renato Santiago. Eu fiquei... confesso, fiquei emocionado 

com a história. O Petiti estava ontem. Trouxe a família, né, Petiti? Não estava aqui nem 

como vereador, não. É, ele estava num cantinho com a família. Falei: ‘pô, que legal!’ Até 

mostrei para o Fabrício, meu assessor, falei: ‘Dá uma olhada ali! O Petiti está com a 

família’. Uma história para incentivar mesmo, não só as crianças, mas como todos nós. 

Uma história espetacular do Daniel! E eu agradeço a oportunidade de... do convite do 

vereador Renato por estar presente e poder acompanhar um pouco mais, né, porque 

existe toda uma história aqui reportada pela TV e ontem a gente pôde aqui conhecer um 

pouco mais de perto essa história. Parabéns por essa homenagem e parabéns em 

especial para o Daniel!” 

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

Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, venho a esse microfone fazer um 

convite a todos os vereadores, servidores, para a sessão solene de outorga do Título de 

Cidadão Joseense à capitão do Corpo de Bombeiros, Michele César, que será nesta 
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sexta-feira, dia 10 de dezembro, às 16 horas, neste Plenário. Vai ser um título muito 

merecido e eu conto com todos os amigos. Obrigado!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

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

silêncio para Marco Russo. Foi brutalmente assassinado no dia de ontem, ex-presidente 

do PT de Americana, atualmente ele era secretário de Governo da Prefeitura de Nova 

Odessa. Infelizmente, foi uma grande perda. Quero aqui pedir esse um minuto de silêncio. 

A nossa solidariedade aos familiares, aos amigos e a todos que trabalham com ele lá da 

Prefeitura de Nova Odessa e aquele... os amigos que conviveram ao longo dessa vida de 

militância! Uma pessoa que sempre lutou pelos direitos humanos, sempre teve um olhar 

muito grande para as pessoas e infelizmente foi... um grande militante do Partido dos 

Trabalhadores, foi presidente do PT de lá, infelizmente foi assassinado no dia de ontem. 

Então, um minuto de silêncio.” 

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. Próximo vereador inscrito, vereador José Luís, 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 Zé Luís, pelo prazo regimental de 

dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a todos os 

vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais! 

Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma saudação ao Ademir, ao Daniel Mello, que 

estão aqui representando o poder público, o Poder Executivo. E, na pessoa desses dois 

bons funcionários da Prefeitura, eu gostaria de agradecer o jeito... o modo republicano 

que essa administração tem tido com a minha pessoa, com o meu mandato. Então, isso é 

muito bacana. Acho que a palavra republicano ela se faz necessária na pauta do dia a 

dia. Então, Ademir e Daniel, receba aqui meus cumprimentos pela forma republicana com 

a qual vocês sempre atendem o meu gabinete e os munícipes. Muito obrigado! Eu queria 

puxar um assunto aqui aos parlamentares que tem me dado preocupação... causado 

preocupação. Tem acontecido em alguns bairros, em especial ali no Floradas São José. 

Voltou-se a ter a questão da perturbação do sossego público. Muitas ocorrências, muitos 

moradores fazendo os seus registros, alguns estabelecimentos que estão começando a 

perder a mão. Vereador Dr. José Cláudio que fez uma explanação dos grandes trabalhos 

que vem fazendo na nossa cidade, inclusive alguns vereadores que têm legislação 

aprovada aqui nessa Casa em relação também à perturbação do sossego público, então 

eu gostaria que ficasse esse relato. Nós precisamos novamente apertar o cerco porque 

senão se perde a mão novamente. E no Floradas São José também a questão da 

segurança pública. A gente vem passando alguns dias meio estranho lá naquela 

comunidade. Então, pedir aí para o secretário de Defesa do Cidadão – um ótimo 

secretário! –, o secretário Bruno, todo comando da Polícia Militar, que também volte os 

olhos lá para o Floradas São José, que tem acontecido algumas coisas estranhas nesses 

últimos dias. Senhor presidente, também, dentro do nosso mandato, a gente vai 

recebendo algumas publicações ao longo... muitas comunicações, trabalhos que são 

feitos pelas instituições, mas eu recebi uma que eu gostaria de fazer um registro mais que 

especial: recebi a revista dos 40 anos da Diocese de São José dos Campos. E, aqui, a 

diocese faz um grande apanhado histórico de todo seu trabalho, de tudo que foi feito 

durante esse tempo. Olha, é emocionante de ler esta revista! Só dando um spoiler aí – né, 

Dr. José Cláudio? –, uma diocese que tem 45 paróquias hoje, tem mais de 100 padres, 

quase 300 capelas. Então, tudo relatado nessa revista, muito bem feito. Parabéns ao 

departamento de comunicação da Diocese de São José dos Campos que conseguiu 

resumir todo esse trabalho de 40 anos em algumas páginas, mas páginas que entrarão aí 

para a história, com uma boa informação e, muitas vezes, coisas que talvez a gente nem 

saiba. Então, que fique um registro histórico, que entre para os anais da Câmara 
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Municipal de São José dos Campos essa belíssima revista dos 40 anos de trabalho da 

Diocese de São José dos Campos, trabalho de evangelização e, principalmente nesse 

tempo de pandemia, um trabalho de solidariedade com os mais pobres. E para terminar, 

não sei se os parlamentares perceberam, estou com uma camiseta diferente. Dr. Elton, 

exemplar parlamentar da nossa Casa, hoje o padre Rogério Félix, vereador Marcão, 

completa 30 anos de sacerdócio. Um padre, vereador Dr. José Cláudio, a esposa dele é a 

Igreja. Então hoje o padre Rogério Félix ele completa 30 anos de matrimônio com a Igreja. 

Trinta anos de fidelidade à Igreja, 30 anos de trabalho à Igreja, 30 anos de trabalhos aos 

mais necessitados e aos mais pobres e àquelas pessoas que necessitam muitas vezes de 

uma coisa simples, que é uma palavra. Então, saindo daqui hoje vou direto lá para a 

Paróquia Espírito Santo porque lá nós vamos celebrar junto 30 anos de sacerdócio de um 

grande padre, padre Rogério Félix, que tem feito um trabalho exemplar na Paróquia 

Espírito Santo. E deixo aqui, estendo aqui o convite a todos os parlamentares: 19:30, na 

Paróquia Espírito Santo, nós estaremos celebrando lá, nossa comunidade, esse 

matrimônio de 30 anos de fidelidade, de trabalho e de muito carinho que ele tem com a 

nossa igreja. No mais, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, seguimos os 

nossos trabalhos.” 

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

Marcão da Academia.” 

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

vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara! Quero aqui cumprimentar as 

palavras do meu amigo vereador Zé Luís, que fez aqui nessa tribuna agora uma 

homenagem também ao nosso padre Rogério Félix. Trinta anos de sacerdócio – né, Zé? 

–, de trabalho prestado para toda a comunidade católica, pela diocese. E a gente tem que 

aqui agradecer. Que Deus sempre possa abençoar a trajetória, que continue muito e 

muito mais! Tem feito muito aí pela nossa cidade, pela comunidade católica. Estivemos 

também na missa de 40 anos da diocese aqui de São José, eu, o vereador Zé Luís 

também esteve lá, a gente acompanhando o nosso Bispo Dom César, a todo o clero, os 

seminaristas, diáconos, todos. Estava muito, muito bonito! Foi uma missa muito bonita! 

Também estive hoje... Pedir licença aqui. Estive hoje junto com o nosso irmão, o Rômulo, 

que está tratando da causa do padre Rodolfo Komorek, que... estive também com o 

vereador Zé Luís, lá no Parque Vicentina Aranha, junto com o prefeito, o vice, na 

apresentação do memorial do padre Rodolfo Komorek. E agora também estamos tratando 

da questão da igreja que tem lá, porque vai ficar um espaço lá do padre, e a retomada, se 
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Deus quiser, uma retomada para a igreja... para a diocese daquela igreja lá que tem muita 

história sobre... não só do padre Rodolfo, viu? Mas de muitas outras assim como 

Antoninho Rocha Marmo, todos os outros que passaram por ali. Estava hoje conversando 

com o irmão, o Rômulo, e nós estamos aqui, para a próxima quinta-feira, já em pauta o 

nosso projeto do turismo religioso aqui em São José dos Campos. Nós já temos a Rota da 

Fé, que passa pelo aeroporto aqui de São José. E a partir de quando chega essa rota, ou 

de vários outros formatos que tem da população religiosa que venha para São José, 

conhecer a história, o que que tem aqui na nossa cidade. Tratamos hoje sobre a questão 

cristã católica. Tenho certeza que trataremos brevemente dos evangélicos, dos 

protestantes, o pessoal do Seicho-No-Ie, budismo e todas as outras. Agora, o povo 

católico já vem trabalhando desde a Igreja Matriz, o próprio Hospital Antoninho, o Pio XII, 

o Memorial do Padre Rodolfo, então tem vários local... São Dimas, tem vários locais que 

já tem uma rota cristã católica na cidade, então está quase toda desenvolvida. Nós 

estamos trabalhando junto com... Quero mandar um abraço para a Aline, do 

Departamento do Turismo, que está lá também se empenhando nesse trabalho, e a todos 

que estão fazendo parte de todo esse processo. Então, a gente já deixa também o convite 

a outras lideranças religiosas, aos vereadores que tenham contato para a gente juntar e 

começar a desenvolver novas rotas turísticas religiosas aqui na nossa cidade. Então, 

quinta-feira nós colocamos esse projeto já para votação e que todos os vereadores 

ajudem a aprovação desse projeto e construa conosco, todos nós juntos, com toda 

comunidade religiosa de São José, o nosso roteiro religioso, o nosso turismo religioso, 

fortaleça isso aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Zé Luís, parabéns – viu? – pela sua explanação, pelos 

40 anos da Diocese de São José dos Campos! Ontem você me convidou para os 30 anos 

de sacerdócio, que foi lá na catedral. Dentre eles, estava o padre da minha paróquia, o 

padre Geraldinho; de Paraibuna, padre Raimundinho; e o padre Lessa, rapaz, que é meu 

amigo. Há muito tempo atrás, quando o meu caçula, Matheus, tinha um problema de 

asma danado, o padre deu uma benção e o Matheuzinho melhorou muito, então eu sou 

muito grato ao padre Lessa. Não pude estar ontem, teve o evento do Renato ontem 

também, eu não pude vir porque eu estava de plantão, não pude ir em nenhum deles, 

mas padre Geraldinho, padre Lessa e padre Raimundinho lá de Paraibuna, que além de 

ser um belo padre, é corinthiano, ainda tem essa vantagem, né? Então, eu queria deixar 
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parabéns por tudo que você mostrou ali e um abraço para todos os padres e para a 

Diocese de São José dos Campos, a qual eu faço parte. Muito obrigado! Obrigado, 

presidente!” 

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

vereador, vereador Renato Santiago. Renato Santiago... Renato, 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:- “Obrigado, presidente! Boa tarde a todos 

os amigos, vereadores, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, a todos os 

funcionários da Casa! Aos amigos que chegaram na galeria agora, sejam bem-vindos! 

Queria falar só um pouquinho sobre a palestra que tivemos ontem à noite aqui. Eu tive o 

privilégio de conhecer o nosso querido atleta paralímpico Daniel Dias, e tivemos a 

oportunidade de trazê-lo aqui ontem para compartilhar a sua história de vida, toda a sua 

história de superação, né? Um menino que nasceu sem uma perna, sem um braço e 

também em uma das mãos com somente um dedo. Esse menino foi influenciado pelo 

também nadador paralímpico Clodoaldo Silva e, por causa dele, começou a nadar e 

superou todos os recordes do seu então ídolo Clodoaldo. São mais, como ele disse e 

mostrou aqui ontem, mais de 100 medalhas, 27 medalhas de olimpíadas paralímpicas. E 

nós fizemos um vídeo para mostrar um pouquinho do que foi essa noite de ontem. Beto, 

pode passar, por favor!” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “A história do Daniel ela é muito bonita! Um menino 

que tinha tudo para ficar isolado na escola, na vida. Ele, com muita superação, como ele 

disse aqui ontem, ele foi revertendo todos os prognósticos e foi se destacando em tudo 

que ele fazia. Com muita perseverança, logicamente com muita dificuldade, mas sempre 

com um sorriso no rosto e sempre com muita dedicação. E ele nos deu uma lição aqui 

ontem quando ele diz que todos nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo todos nós 

somos iguais. Independente da sua deficiência, da sua dificuldade, nós temos que 

explorar as nossas potencialidades, explorar os nossos dons e buscar tudo aquilo que a 

gente tenha como objetivo conseguir na vida. Eu, como atleta profissional que fui, eu 

fiquei muito sensibilizado com a história do Daniel. A gente conhecia muito pela televisão, 

por todas as conquistas que ele teve, mas escutando ele pessoalmente, a abdicação que 

ele teve de deixar a família de lado, de não... praticamente não ter os dois membros 

superiores perfeitos e não ter uma perna e atingir tudo aquilo que ele atingiu. E, ainda, 

para coroar toda a sua vida esportiva, ele é o maior brasileiro vencedor do prêmio 

Laureus, ele só perde para o Roger Federer, que tem seis; para o Cristiano Ronaldo, que 

tem cinco; e ele tem três. Atrás dele tem o Pelé, com dois, e o Ronaldo Fenômeno, 

também com dois. Então, ele é o maior brasileiro ganhador do maior prêmio de honra ao 

mérito esportivo mundial. Então, esse vídeo vai chegar ao Daniel. Daniel, mais uma vez, 

muito obrigado pela lição de vida, pela lição de perseverança e pela lição de inclusão que 

você nos deu aqui! Obrigado por tudo que você compartilhou conosco! Deus abençoe! E 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100390030003700390030003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                 (ANAIS)                                        15 

CMSJC-001 – 80ª Sessão Ordinária – 07.12.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.12.2021 

também agradecer a presença aqui do Ademir e do nosso outro querido Daniel, dessa vez 

Daniel Mello, também campeão, só que campeão no baralho, não nas piscinas. Grande 

abraço, presidente! Obrigado! Ótima tarde!” 

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

próximo agora, vereadora Amélia... ah, tá! Com a palavra, vereador Marcão da 

Academia.” 

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

parabenizar o meu amigo Renato Santiago, vereador, pelo evento de ontem. Pedir 

desculpa, eu não pude estar presente. O Daniel Dias que é realmente uma referência, um 

exemplo de superação, né? E o quanto ele representa para nós brasileiros. Eu conheci o 

Daniel em 2009. Eu estava junto com... eu trabalhava na Prefeitura, na Assessoria de 

Políticas para Pessoa com Deficiência, junto com o doutor Luiz Antônio, vice-prefeito 

então na época, e a gente trabalhou muito nessa área do paradesporto. E o Daniel... nós 

trouxemos o Daniel para São José, para um evento também, uma apresentação, o Sesc 

também trouxe. Ele sempre foi exemplo e referência. Então, é muito bacana quando ele 

pode estar presente na nossa cidade e incentivar cada vez mais os nossos atletas. Então, 

parabéns, Renato, iniciativa show de bola! Cumprimentar, também, o Instituto Athlon, aqui 

em São José dos Campos. Hoje, esse é um instituto que trabalha com o paradesporto 

com uma maestria muito grande. Parabenizar o Kelvin Bakos. Mandar um abraço aí para 

o Juliano, o Alexandre, a toda a equipe que tem investido muito e fazem um trabalho 

muito grande com o paradesporto aqui em São José. Eles têm dado já resultado e muitos 

resultados que também são referências, são exemplos de superação, de trabalho e de 

cidadania para a nossa cidade. Então, muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, rapidamente aqui, coisa rápida, 

não podia deixar de registrar a presença aqui do Jonas, regional da minha querida Zona 

Norte. Eu acho que ele escutou... eu falei do Ademir, falei do Daniel, falei dele também. 

Eu acho que ele estava ouvindo e correu para cá. É um parceiro nosso lá na região Norte, 

ele, o Marquinhos, toda a equipe. Então a gente sempre que pode – a gente cobra 

bastante, né? –, sempre que pode a gente precisa também elogiar o trabalho que é feito 

aí pela nossa querida cidade.” 

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

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 
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do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos! Vou falar aqui um pouco da 

greve dos trabalhadores do transporte coletivo. Por favor!” 

Nesse momento, passou-se a exibição de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Essa foi a assembleia dos trabalhadores da Saens Peña, 

que definiram pela greve, que foi essa semana. Pode passar, por favor! A paralisação dos 

motoristas e cobradores na manhã do dia 3 de dezembro foi contra o descaso da 

Prefeitura de São José dos Campos com os trabalhadores. A diretoria do sindicato 

solicitou ao governo Felício uma reunião para discutir a situação da Itapemirim, empresa 

que venceu os dois lotes de licitação do transporte da cidade. O pedido da reunião foi 

negado pela Prefeitura. A luta dos condutores é pela garantia dos direitos, respeito à 

convenção coletiva por parte da Itapemirim. Pode passar! Aqui saiu no jornal Diário do 

Transporte, essa semana ainda: ‘Grupo de credores pede falência da Itapemirim.’ Essa 

matéria é do jornalista Adamo Bazani: ‘Um grupo de credores da Viação Itapemirim, que 

está em recuperação judicial desde 2016, protocolou nesta quinta-feira, 2 de dezembro de 

2021, pedido de falência da companhia e de empresas que fazem parte do mesmo 

conglomerado. O Tribunal de Justiça informou que o magistrado ainda vai decidir. No 

pedido, os credores alegam que a companhia estaria atrasando parcelas de pagamento e 

que descumpre pontos da recuperação judicial’. Por favor! ‘Não foram encontrados 

ocorrência em 168 cartórios pesquisados.’ Bom, eu vou passar aqui. Essas são as 

pesquisas dos bens que mostram que eles não existem mais em nome da Itapemirim. 

Todos os bens apresentados foram penhorados para pagar dívida da empresa. Então 

veja aqui. Olha, eu vou ler alguns dos 168: Cartório de Anastácio foi pesquisado e não foi 

encontrado; Cartório de Angélica, não conseguiram; Cartório de Coxim não acharam 

nenhum imóvel no nome da Itapemirim. Cartório de Dourados, Cartório de Fátima do Sul, 

Cartório de Glória de Dourados, Cartório de ‘Iguatemirim’ e Cartório da Cidade de 

Inocência nenhuma dessas cidades, desses 168 cartórios pesquisados, não encontraram 

infelizmente nenhum imóvel em nome da Itapemirim. Aliás, os mesmos que foram dados 

como garantia aqui na licitação de São José dos Campos. Por favor! Eu, junto com o ex-

vereador Wagner Balieiro, presidente do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, o Zé 

Carlos e o Rocha, nós estivemos em Nova Friburgo, que lá, no Rio de Janeiro, tem uma 

CEI na Câmara Municipal. A Itapemirim abandonou os serviços da cidade. Estivemos lá 

também falando com a Secretaria de Governo para nos explicar quais foram os motivos e 

as alegações de todo o processo. Então é por isso que os trabalhadores fizeram essa 

grande luta, em defesa dos empregos, em defesa dos seus direitos. E é importante 
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registrar: é essa empresa que está vindo para São José dos Campos. Muito obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Acho que a Amélia... a 

Amélia acabou cedo hoje, doutor. O que aconteceu? Está com problema! Com a palavra o 

Dr. Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, a empresa Itapemirim ela 

disputou uma licitação e ela apresentou os documentos a qual foi exigido. E foi julgada 

por uma bancada e ela ganhou. Essa greve que teve na segunda-feira foi uma greve 

política, desnecessária e que puniu o cidadão de São José dos Campos. Muitas pessoas 

chegaram atrasadas no emprego, perderam o emprego, tiveram que pagar Uber 

superfaturado. A minha própria funcionária, os meus funcionários da minha clínica 

pagando Uber a 70 reais para vir da Zona Sul para cá. Porque esse pessoal do sindicato 

não pensou em emprego, não, pensou em política, porque tem candidato aí da próxima 

eleição. E a empresa cumpriu todos os documentos que estão lá. Quem deve julgar isso é 

a Justiça e não o sindicato vim com esse papo aí de emprego e punir a população pobre e 

carente de São José dos Campos, que ficou sem ônibus, pagou Uber superfaturado. Isso 

daí é balela, é papo furado de quem já não devia mais estar aqui. E depois fala que eu 

avanço o sinal quando eu chamo alguém aqui que já foi dez mandatos. Então, balela! 

Puniram a população carente de São José dos Campos, que pagou Uber superfaturado. 

Se pegar as domésticas de São José dos Campos, as pessoas pobres que precisam do 

transporte público, com certeza está muito contente com o sindicato e com outras 

pessoas aí que defende essa balela danada e pune as pessoas pobres.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, a luta dos trabalhadores de São José 

dos Campos do transporte coletivo ela é histórica. Todo mundo aqui sabe da luta que foi 

para tirar a empresa São Bento. Aqui em São José nós tivemos um juiz que foi muito 

importante, que garantiu a transição das empresas, quando houve a licitação. Nós 

sabemos inclusive que o ex-prefeito Emanuel foi condenado por conta da licitação. E 

nessa transição foi garantido os direitos dos trabalhadores. Novamente... nós aqui já 

debatemos o ano passado a questão da licitação das empresas, colocamos um artigo, 

inclusive, para garantir que os cobradores tivessem a permanência, fizemos um... E aí, na 

licitação, no projeto da licitação, estava se permitindo a quarteirização. O sindicato veio 

aqui, foi recebido por essa Casa, e essa Casa garantiu os direitos inclusive de não ter 

mais... não ter a quarteirização. Foi uma conversa importante que os vereadores, o ano 
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passado, construíram. A empresa que ganhou é uma picareta. Está provado aqui as 

denúncias que estão sendo relatadas. Os sindicatos, com toda... todo o processo que já... 

acumulado de experiência, protocolaram uma carta ao prefeito. Estão pedindo que seja 

primeiro garantido os direitos dos trabalhadores, que a empresa que vier aqui pague o 

fundo de garantia, pague os direitos trabalhistas. Essa é a empresa que mais tem débito 

trabalhista. Ela tem uma associação de ex-trabalhadores da Itapemirim, estiveram aqui 

nessa Casa. Então quero dizer que a luta... quando o sindicato foi obrigado a fazer a 

greve é porque é uma necessidade na luta para garantir que todos eles...” 

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

favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... tenham o direito garantido. Então, é por isso que eu fiz 

essa fala, para a gente aqui... e aqui dizendo que esta Casa tem responsabilidade e 

sempre tivemos pautas a favor desta categoria. Como eu já disse, o ano passado nós 

aprovamos no projeto a garantia que não terá quarteirização dos motoristas.” 

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

Dr. José Cláudio. Tá ligado! Tá ligado!” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Cumprir um minuto na fala, né? Bom, engraçado falar 

em picareta pessoas que vende 10 mil tablets que virou lixo, que deixou 300 milhões de 

dívida para o atual prefeito pagar. Agora, todos têm seus direitos trabalhistas. Que discuta 

isso na Justiça. Ninguém quer aqui sacanear ninguém que é da empresa, que vai sair ou 

que vai ficar, não. Mas que não se puna a população pobre de São José dos Campos 

com greve política e que não quer nada em ajudar as pessoas mais humildes, que 

pagaram Uber superfaturado na segunda-feira. Então, que a Justiça julgue quem está 

certo, quem está errado. Se a empresa é picareta ou não, quem vai julgar isso é a Justiça 

e não a Câmara de São José dos Campos. E não ficar fazendo política e punindo a 

população pobre de São José dos Campos, que ficou sem transporte para ir trabalhar.” 

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

vereador Milton Vieira Filho, 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 Milton Vieira Filho, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde, 

todos os vereadores! Queria aqui cumprimentar todos... a população que hoje está aqui 

presente aqui, em nome do doutor Wagner Lima, que está ali presente ali – já tinha o 

visto. Cumprimentar a toda população, que aqui nós estamos na... é a Casa do povo, né? 

Então hoje eu venho aqui para falar, senhor presidente, da Casa de todos os povos, né? 

Eu pediria que o Beto pudesse passar o slide aqui.” 

Nesse momento, passou-se a apresentação de slides. 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “No último domingo, nós estivemos em São Paulo, 

no 1º Encontro dos Prefeitos do Estado de São Paulo no Templo de Salomão. Pode 

passar! Ali, estivemos ali, fizemos uma oração ali na esplanada do Templo, aonde 

hasteamos a bandeira ali, apresentamos a bandeira, fizemos essa foto juntamente com o 

deputado federal Milton Vieira, o prefeito Felício, o nosso vice-prefeito Anderson. Ali está 

um amigo, o pastor Murilo, líder do grupo Arimateia, aqui no bloco de São José. Pode 

estar passando! Fizemos essa foto no Jardim das Oliveiras, lá no Templo, um lugar muito 

agradável. Ali tem oliveiras centenárias, oliveiras com mais de 400 anos, trazidas 

diretamente de Israel. Pode passar! Aí são imagens da reunião, do café da manhã que 

nós tivemos juntamente lá com o Bispo Edir Macedo, que passou uma palavra, deu uma 

mensagem a todos os prefeitos, todos os deputados, vereadores que estiveram presente. 

Pode passar! Essa é uma matéria que saiu no jornal da Record, falando um pouquinho 

desse primeiro encontro. Primeiro de muitos que virão. Pode soltar!” 

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

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Estiveram presentes, em média, cem prefeitos do 

Estado. Senhor presidente, é uma pequena apresentação, né? Mas só quem está lá, 

quem vai ao Templo de Salomão é que pode descrever, pode falar da experiência. E hoje 

eu venho aqui, em seu nome, Robertinho, em nome do senhor presidente desta Casa, 

fazer o convite, deixar esse convite aqui a todos servidores, a todos os vereadores, todos 

que puderem conhecer o Templo de Salomão. Eu me coloco à disposição para que a 

gente possa participar juntamente lá, um café juntamente com o bispo Alessandro 

Paschoall, que é o coordenador do grupo Arimateia, que vem fazendo um grande trabalho 

Brasil afora. Então, em seu nome, presidente, eu convido a todos para que futuramente a 

gente possa estar junto. Porque... eu espero que... eu quero mostrar para vocês e vocês 

irão sentir a experiência que é estar lá naquele lugar, né? Poder viver ali momentos da 

Terra Santa de Israel. Pastor Marcelo Garcia é um convidado especial, pastor da Igreja. 

Então, com certeza vai ser uma honra para a gente tê-los lá. Obrigado, senhor 
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presidente!” 

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

Milton Vieira Filho! Será sim um prazer. Eu vejo só na... na verdade, só na televisão, viu? 

Parece que é muito bonito de fato. Acho que era bacana ir todo mundo fazer uma visita lá, 

viu? Nunca fui, não. Mas será um prazer, sim, poder ir conhecer lá o Templo de 

Salomão!” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Pode ter certeza que vai ser uma experiência única 

e vai superar as expectativas. Obrigado, tá, presidente?” 

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

mesmo pelo convite! Com a palavra o pastor Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, parabenizando aqui o vereador 

Milton Vieira Filho pela belíssima apresentação desse encontro que teve na Igreja Templo 

de Salomão, Igreja Universal do Reino de Deus, com o Bispo Edir Macedo, nosso prefeito 

Felício, o Anderson, o deputado federal também Milton Vieira. E realmente é uma grande 

ideia, uma excelente ideia de nós fazermos aí uma excursão, vereador, para ir lá juntos 

conhecermos o Templo de Salomão. Aproveitando aqui para pedir um minuto de silêncio, 

conforme eu já explanei na tribuna, para Mauro Belarmino, que faleceu no último dia 27, 

desejando aqui que Deus console toda a família.” 

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

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Senhor presidente, rapidamente, acabei me 

esquecendo ali, agradecer o prefeito Felício, o Anderson, que prontamente atenderam o 

convite, ficaram lá maravilhados com a construção, com o que é o Templo de Salomão, a 

história do povo hebreu. O prefeito é judeu, esteve lá. Lá tem uma... lá ele se sentiu em 

casa, diríamos assim. Então eu queria agradecer aqui ao prefeito Felício, que 

prontamente, quando a gente fez o convite, ele se colocou à disposição e ficou muito feliz. 

Obrigado, tá, presidente?” 

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

a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, quero fazer aqui uma 

homenagem e pedir um minuto de silêncio para o senhor Benedicto Monteiro Camargo, 

ele nasceu dia 4/11/1938, faleceu agora no último domingo, dia 5. Ele tinha 83 anos, 

casado com a Dona Marlene. E ele era conhecido como seu Camarguinho. Representava 

nossa cidade aqui de São José dos Campos em competições da Maratona Aquática com 
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o grupo lá da Casa do Jovem, que tem um grupo... uma equipe grande. Ele sempre 

competia representando a gente, pude várias vezes estar presente, lá no Jori (Jogos 

Regionais dos Idosos) e no Circuito de Corrida de Rua, que a gente sempre está presente 

também com as equipes. E seu Camarguinho sempre estava lá presente com todo 

mundo, competindo, correndo, nadando. Então ele sempre esteve bem colocado em 

todas as provas que teve. Treinou por vários anos natação lá no Centro Esportivo Casa 

do Jovem, onde eu mando um abraço para toda a equipe que nos passou esse pedido 

para essa homenagem ao seu Camarguinho, um minuto de silêncio. Que Deus possa 

confortar o coração de todos os familiares, os amigos, aqueles que vivenciaram junto com 

seu Camarguinho! E que essa Casa também possa fazer essa homenagem. Deus 

abençoe! E nossos sentimentos!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

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

Ruhama de Azevedo Santos, uma grande líder lá do Jardim Pararangaba que 

infelizmente veio falecer dia 6. Também queria aproveitar e parabenizar a cidade de São 

José dos Campos, que sediou a subolimpíada de surdos e mudos. Inclusive o Marcão 

esteve lá, o Juvenil, o Renato, né? Um evento muito grande de inclusão, de acolhida e de 

fazer com que essas pessoas tenham espaço para ter suas práticas esportivas e tenham 

também um novo direcionamento, uma nova oportunidade de vida, e também fazer-se 

entender, se comunicar diante desse universo que para eles é tão difícil. Então eu queria 

parabenizar o Felício pela acolhida que deu para todas as delegações que vieram dos 17 

estados! Eu estive lá na abertura e foi um momento muito bonito. Também, quero aqui 

também aproveitar o gancho e falar para o Felício que agora está na hora dele também 

dar um espaço para os surdos e mudos aqui da cidade. Já abriu as portas, já está 

fazendo o credenciamento aí para as pessoas poderem fazer o curso de libras nas 

várias... para poder atender nas lojas e vários locais aqui dentro da cidade. Acho que nós 

conseguimos avançar. É um fruto. Acho que essa semente aí foi um fruto das reuniões 

que nós tivemos com os surdos e mudos em São José dos Campos. E espero que São 

José dos Campos continue nessa abertura, nessa acolhida e nesse, principalmente, 

respeito no tratamento dos surdos e mudos, que até então eles não tiveram.” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes 
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pedidos: a votação em bloco; inclusão de diversos documentos: indicação 7004, a Moção 

359 e os Requerimentos 1585 a 1588 e também o 1590. E destacar, presidente, os 

Requerimentos 1578 e 1580. Obrigado, presidente!” 

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

verbal do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Renato Santiago, 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 7004/2021 

constante do Processo no 13279/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instalação de uma câmera de 

monitoramento remoto na Praça Armando Sales de Oliveira, no bairro de Santana; da 

Moção no 359/2021 constante do Processo no 13275/2021, de autoria do vereador Lino 

Bispo, que parabeniza o Reverendo Padre Rodolfo Domingues de Vasconcelos pelo seu 

aniversário natalício; e dos Requerimentos de nos 1585/2021 constante do Processo no 

13263/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita a realização de sessão 

solene para outorga do Título de Cidadão Joseense ao jornalista Carlos Augusto 

Abranches, no dia 16 de fevereiro de 2022, às 19h30, no Plenário da Câmara; 1586/2021 

constante do Processo no 13269/2021, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita ao 

Ministério da Educação a implantação de Escola Cívico-Militar em São José dos Campos; 

1587/2021 constante do Processo no 13272/2021, de autoria do vereador Dr. Elton, que 

requer à Prefeitura Municipal a inclusão, dentro dos termos legais da regulação de saúde, 

de agendamento de avaliação cirúrgica urológica em nome da paciente Inis Caroline de 

Oliveira Prado Bento – CRA 207573; 1588/2021 constante do Processo no 13274/2021, 

de autoria do vereador Dr. Elton, que requer à Prefeitura Municipal a inclusão, dentro dos 

termos legais da regulação de saúde, de agendamento de avaliação cirúrgica 

ginecológica em nome da paciente Rosa Maria da Silva – CRA 406610; e 1590/2021 

constante do Processo no 13282/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que 

solicita autorização do Plenário para entrega de certificados em homenagem aos 

Profissionais de Educação Física que colaboraram na Campanha de Vacinação contra a 
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Covid-19, no dia 8 de dezembro de 2021; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos 

Requerimentos de nos 1578/2021 constante do Processo no 13195/2021, de autoria do 

vereador Thomaz Henrique, que requer informações a respeito dos motivos e normas 

utilizadas que embasaram a ação fiscalizatória que impediu o prosseguimento de viagens 

de munícipes de São José dos Campos intermediada pela empresa joseense Buser; e 

1580/2021 constante do Processo no 13223/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, 

que solicita informações ao Prefeito Municipal de São José dos Campos, conforme 

disposto no artigo 122, inciso VI do Regimento Interno da Câmara Municipal, sobre os 

estudos técnicos contidos no processo administrativo no 122.384/2021 que embasaram os 

dispositivos e anexos do Projeto de Lei Complementar no 20/2021, Processo no 

12781/2021, que “Disciplina, no Município de São José dos Campos, toda construção, 

ampliação, regularização, transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, 

reforma, retrofit, demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, 

orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização”. 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, foi destacado pelo vereador Renato o 

Requerimento 1578, de minha autoria. Esse requerimento é endereçado à Artesp, a 

agência reguladora do transporte intermunicipal, e se relaciona com apreensões que têm 

acontecido no município por conta da Buser, que não está conseguindo atuar. Não tem 

nenhuma relação com a administração municipal, com a Prefeitura. Na verdade, o que a 

gente quer é explicações da Artesp para que a gente possa, enquanto Câmara Municipal, 

não cruzar os braços caso esteja havendo algum abuso desses fiscais do governo do 

Estado na questão da Buser aí, que presta um serviço para muito joseense, um serviço 

muito importante e que muita gente tem usado porque oferece um preço menor. Então 

acho que a Câmara Municipal tem que se informar para saber se realmente está havendo 

alguma ilegalidade no município para defender o cidadão joseense. Não tem nenhuma 

relação – mais uma vez eu friso – com a Prefeitura. Então até pediria, se possível, para 

retirar o destaque para que a gente possa votar de forma unânime e mostrar que a 

Câmara está interessada em saber das coisas que acontecem na nossa cidade.” 

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

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

Passou-se ao processo de votação.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 
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sessões ordinárias e solenes realizadas nos dias: 30 de novembro de 2021 – 78ª Sessão 

Ordinária; 1º de dezembro de 2021 – 5ª Sessão Solene; e 2 de dezembro de 2021 – 79ª 

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 17h41min iniciou-se o processo de votação.  

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 30 de novembro de 2021 e 2 de dezembro de 

2021, bem como a ata da sessão solene realizada no dia 1º de dezembro de 2021. 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, dos destaque que fizemos dos 

requerimentos... eu gostaria de pedir, solicitar votação em separado dos requerimentos 

que foram destacados.” 

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

verbal 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:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Renato Santiago, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade de pedido de votação, em separado, dos requerimentos 

destacados, já citados. 

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

da Academia que faça a leitura da ementa do Requerimento 1578, de autoria do vereador 

Thomaz Henrique.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo 13195/2021 – 

Requerimento 1578/2021, requer informações a respeito dos motivos e normas utilizadas 

que embasaram a ação fiscalizatória que impediu o prosseguimento de viagens de 

munícipes de São José dos Campos intermediada pela empresa joseense Buser.”  
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o 

Requerimento no 1578. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, 

os contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

manifestação contrária, está aprovado o documento por unanimidade.” 

Em votação, em separado, o Requerimento no 1578/2021 constante do Processo no 

13195/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, já citado. Aprovado por 

unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação... Ah, não! 

Peço ao senhor vereador Marcão da Academia que faça a leitura da ementa do no 1580, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo 13223/2021 – 

Requerimento no 1580/2021, solicita informações ao Prefeito Municipal de São José dos 

Campos, conforme disposto no artigo 122, inciso IV do regimento interno da... 

Retomando, solicita informações ao Prefeito Municipal de São José dos Campos, 

conforme disposto no artigo 122, inciso VI do Regimento Interno da Câmara Municipal, 

sobre os estudos técnicos contidos no processo administrativo no 122.384/2021 que 

embasaram os dispositivos e anexos do Projeto de Lei Complementar no 20/2021, 

Processo no 12781/2021, que ‘Disciplina, no Município de São José dos Campos toda 

construção, ampliação, regularização, transformação, reclassificação de atividade, 

reconstrução, reforma, retrofit, demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites 

do imóvel, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização’.” 

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

Requerimento 1580. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem.” 

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

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 3 (três) votos 

favoráveis, então estão rejeitados... está rejeitado o documento.” 

Em votação, em separado, o Requerimento no 1580/2021 constante do Processo no 

13223/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citado. Rejeitado com 3 (três) 

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

requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 7 de setembro 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 demais matérias 

constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

O Requerimento no 1576/2021 constante do Processo no 13179/2021, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, foi retirado pelo autor. 

Às 17h48min encerrou-se o processo de votação. 

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

a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Amélia Naomi, Marcelo Garcia, Marcão 

da Academia e Dulce Rita, pelo passamento do senhor Marco Russo, Mauro Belarmino, 

Benedicto Monteiro Camargo, Lo Ruhama de Azevedo dos Santos.” 

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

póstuma à memória do senhor Marco Russo – secretário de Governo da Cidade de Nova 

Odessa (SP), da senhora Lo Ruhama de Azevedo Santos, do senhor Mauro Belarmino e do 

senhor Benedicto Monteiro Camargo. .  

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 17h49min.-.-

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