
 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                          (ANAIS)                                            1 

CMSJC-001 – 33ª Sessão Ordinária – 31.5.2022 
 

 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  31.5.2022 

 

 

                     TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

            SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

            DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h26min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

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

ZÉ LUÍS (PSD), MARCELO GARCIA (PTB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), 

AMÉLIA NAOMI (PT), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), LINO BISPO (PL), 

JULIANA FRAGA (PT), DR. ELTON (PSC) e FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE). 

 

 

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

HENRIQUE (NOVO) – 16h29min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h31min; JUVENIL 

SILVÉRIO (PSD) – 16h33min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h34min; ROBERTO 

CHAGAS (PL) – 16h38min; MARCÃO DA ACADEMIA (PSD) – 16h38min; e DULCE RITA 

(PSDB) – 16h47min. 

 

 

Às 16h27min, 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. Quero agradecer a presença do Ademir, secretário adjunto, aqui presente 

assistindo a sessão, e também do secretário de Governo, Márlian Machado Guimarães. 

Com a palavra o vereador Dr. Cláudio.” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003400300031003A00540052004100, 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)                                            2 

CMSJC-001 – 33ª Sessão Ordinária – 31.5.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  31.5.2022 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Ôh, presidente Robertinho, obrigado! Eu queria pedir 

um minuto de silêncio, e se você permitir, usar a tela. Falecimento do Seu Belmiro 

Augusto de Campos, nascido em 13 de março de 1942, falecimento em 27 de maio de 

2022.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Oitenta anos, pai de um grande amigo meu, do 

Ricardo. O Seu Belmiro era comerciante paulistano, filho de comerciantes, desde cedo 

começou a trabalhar como office boy para ajudar a mãe nas despesas domésticas. 

Cresceu e com as economias montou uma loja de vasos, plantas, artigos para jardinagem 

e uma floricultura. Em 1996, veio a passeio a São José dos Campos. Mais tarde se tornou 

sua segunda casa. Fez grandes amigos na cidade, principalmente no Mercadão 

Municipal, onde era muito querido e conhecido por todos. Foi casado com a senhora 

Olivia Alexandre Alves. Deixa três filhos, cinco netos e três bisnetos. Seus filhos: Renato 

Augusto de Campos, Ricardo Augusto de Campos, Rita de Cássia de Campos Santos. 

Ricardo, que está mais... é o terceiro, Seu Belmiro o primeiro. Ricardo, meu paciente, meu 

amigo. Os netos: a Jéssica, Daniela, a Rafaela, Heloísa. E os bisnetos: Maria Júlia 

Silveira de Campos, Heitor Caetano de Campos, Murilo Redua de Campos. Então a gente 

deixa uma moção, pedir um minuto de silêncio para o Seu Belmiro Augusto de Campos, 

grande amigo, pai do meu paciente e amigo Ricardo Augusto de Campos. Muito obrigado, 

viu?” 

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

Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, eu também estou aqui nesse 

microfone para pedir um minuto de silêncio para um tio meu que faleceu ontem. Tem uma 

foto aí que será colocada também. Itamar Marcelino, que faleceu com 72 anos. Casado 

há 46 anos com Creuza, pai de três filhas: Edileuza, Edylaine e Elaine; e também avô de 

quatro netos. Quero aqui então externar os meus pêsames, mandando um abraço para a 

família. Que o Senhor esteja confortando e consolando o coração de cada um. O Itamar 

sempre foi um pai muito amoroso e zeloso com as filhas e agora também com seus netos, 

né? Era a paixão dele. Que a família seja consolada.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o... ah, não! 

Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e 

vereadoras, nosso público presente aqui na galeria e também os da rede social. Quero 
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cumprimentar de forma muito cordial o nosso secretário de Governança, Márlian, que se 

faz presente aqui em nossa Casa. Seja bem-vindo! Todos os secretários, toda a estrutura 

da Casa é muito bem-vinda aqui na Câmara. E também o Ademir, esse gentleman, esse 

rapaz que cuida muito bem da cidade, juntamente com o Minoru. Leve a todos da 

Secretaria de Manutenção da Cidade o nosso abraço, nosso carinho. Márlian, Ademir, 

sejam todos muito bem-vindos nessa Casa.” 

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

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também não poderia deixar de 

cumprimentar aqui o secretário Márlian. Parabéns pelo trabalho, Márlian, que tem feito na 

Secretaria de Governança! E o Ademir também, o secretário adjunto, que é um pé de boi 

para trabalhar aí. A gente chama o Ademir para vistoria, o Ademir está lá, quando vê o 

Ademir está em outro lugar. Parabéns, Ademir, pelo trabalho que você tem feito para 

nossa cidade.” 

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

para o Pinga-Fogo. Primeiro vereador, vereador Dr. José Cláudio, 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 primeiro orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, pelo prazo 

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

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

iríamos fazer, Robertinho, um... nosso primeiro gabinete itinerante. Pena que a chuva não 

deixou. Parecia comício meu em Paraibuna em 2004, quando eu marcava o comício e 

chovia. Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer nosso primeiro gabinete 

itinerante. Eu aproveitei a manhã, dei um pulo até o Hospital Municipal da Vila Industrial, 

demos um pulo no hospital. Podemos fazer uma avaliação da síndrome gripal nesse 

momento na cidade. Graças a Deus, nós estamos com a doença controlada, a Secretaria 

de Saúde tem feito um bom trabalho. O Hospital Municipal encontra-se com quatro 

pacientes internado na enfermaria, dois na UTI. Muitos atendimentos em todos os 

serviços da cidade, hospitais privados e hospital público, porém, a taxa de conversão para 

casos graves está muito baixo. Não estamos tendo problema. Parece que essa 

subvariante da Ômicron aí é menos grave do que a primeira. Lembra, Dr. Elton? Então a 

gente está tendo uma tranquilidade nisso daí. Pude dar um pulo também em Jacareí, dar 

uma olhada na Santa Casa. Muitas consultas, mas pouca internação, o que nos deixa 

uma tranquilidade. Bom, o segundo assunto que eu vou falar é um assunto que eu queria 

encerrar de uma vez por todas esse assunto, que foi um problema entre eu e o senhor 

prefeito, que foi um programa que ele participou na rádio e fez um comentário sobre a 

minha pessoa, que eu tinha entrado com uma ação na justiça, junto com a vereadora 

Amélia e o PT. Isso daí não foi o que aconteceu. Eu mostrei aqui o processo, mostrei o 

número do processo e que eu não participei disso. Então, a única coisa que eu pedi para 

o senhor prefeito foi fazer uma retirada dessa fala dele e eu gostaria de colocar o vídeo 

em que eu fui injustamente acusado. O vídeo, por favor! Então, esse é o vídeo.” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “É isso daí, Betão! Pode parar. Então, está vendo? Foi 

uma acusação com respeito ao meu nome, que eu, juntamente com o PT e com a Amélia, 

entramos com essa ação contra a Prefeitura. Eu mostrei o projeto. Isso não é verdade. Eu 

tenho o maior respeito pelo Anderson, ele que me convidou para ir para o PSDB. Hoje, eu 

estou muito contente no PSDB, sou vereador, sou muito grato a ele, ao Juvenil, que 

fizeram esse convite para mim. Porém, isso não dá o direito de fazer um.... de caluniar a 

gente num programa da rádio. Eu dei essa oportunidade dele ir no mesmo programa. A 

semana passada conversei com o Lano Brito e me propus de ir amanhã, eu e o Anderson, 

no programa para, sem problema, apertar a mão, tal, e ele retirar essa acusação que ele 

fez que eu entrei com uma ação, que eu não entrei. Então, eu peço ao meu amigo, ao 

prefeito Anderson, que ele vá na rádio, que ele retire essa acusação. Que isso é muito 
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chato para uma cidade do tamanho de São José dos Campos, a gente ficar lidando com 

fofoca, que isso para mim é uma fofoca, fofoca barata, e que joga o nome da gente de 

uma maneira errada. Nós podemos ter posições contrárias em relação ao projeto da 

Previdência – eu sou contrário ao projeto, sou contrário ao parcelamento –, mas eu 

respeito quem é a favor porque é democrático. Porém, a gente não pode ir na rádio falar 

uma inverdade e incriminar uma pessoa da maneira com que ele fez sobre o meu nome. 

Então, mais uma vez, eu peço para o prefeito Anderson para ir na rádio, retirar isso daí 

que ele falou, tá? Não vou voltar mais a esse assunto e garanto para vocês: vocês nunca 

vão me ver em nenhuma rádio falando mentira ou inverdades de nenhum de vocês. Eu 

acho que o debate tem que ser aqui, no microfone, cara a cara. Por trás fica chato. 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “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 

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

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

que nos acompanham pelas redes sociais, sempre para nós uma espera esse momento 

do Pinga-Fogo, onde nós podemos aqui realmente expressar um pouco daquilo que a 

gente tem vivenciado, experimentado na política na nossa cidade. Dizer, seu presidente, 

que nós.... estive hoje na Secretaria da Educação conversando com o secretário Jhonis 

sobre a nova escola de ensino integral que nós teremos, dentro em breve, a construção 

dessa escola ali no Bosque dos Ipês, de fronte ali com o Jardim Sul. É uma reivindicação 

grande da comunidade. Há muito tempo a comunidade ali do Jardim Morumbi, Bosque 

dos Ipês, Oriente, Jardim Sul e Terra do Sul, toda aquela região, pelo fato de nós termos 

implantado ali a Escola Municipal Homera da Silva Braga, houve realmente uma pressão 

grande da comunidade para que mais uma escola do município pudesse ser implantada 

ali para que pudesse atender a comunidade que tanto espera colocar o seu filho numa 

escola do município. Estivemos tratando com o secretário essa questão no dia de hoje e a 

assinatura do contrato está sendo aí feita esta semana. Portanto, dentro em breve... 

quero aqui dizer à comunidade daqueles bairros, que aquele sonho, aquela luta, ela está 

se tornando uma realidade, a construção de mais essa escola. Vai ser a – vamos dizer 

assim – a escola maior, com grande atendimento, da nossa cidade. Portanto, será um 

investimento de mais de 18 milhões de reais na construção dessa escola. Já havia estado 

ali com o prefeito Felício quando ele era prefeito e lá nós definimos esse projeto. Está de 

parabéns o prefeito Felício, e agora o prefeito Anderson por dar sequência a esse 

trabalho. Por falar em escola, educação, quero, assim, dizer aos senhores vereadores 

que hoje nós teremos aí o projeto do prefeito Anderson Farias, que é o piso salarial dos 

professores da rede. Aqueles professores que não estavam equiparado no seu salário, 

com diferencial grande de outros professores, o governo Jair Bolsonaro, através da lei 

federal, criou um novo piso, que deu em média 33% de aumento no salário desses 

professores, tá? Então, nós temos aqui hoje na Casa a Josi e também a Alexandra, que 

representam um grupo desses professores que com certeza quer ver esse projeto aqui 

aprovado na noite de hoje porque o compromisso do prefeito Anderson foi de que a gente 

pudesse antecipar a sessão de quinta para hoje, uma sessão extraordinária para votar 

esse projeto. E votando, o prefeito já vai sancionar esse projeto e autorizar o pagamento 

retroativo desses professores. Portanto, os professores estão aguardando a Câmara 

Municipal votar esse projeto hoje e o prefeito, então, vai fazer a sanção e já autorizar o 

pagamento referente ao mês de março, tá? Então, eu quero aqui cumprimentar a esse 

grupo de professores, organizados, que estavam aguardando todo esse passo que a 
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Prefeitura precisava dar. E desde o início, conversei várias vezes com o prefeito Anderson 

sobre essa questão e ele assumiu um compromisso de estar aí fazendo este projeto de lei 

para que nós pudéssemos, então, estar concedendo este aumento no piso salarial dos 

professores. Quero aqui dizer que é realmente uma batalha porque não teria a obrigação, 

algumas cidades não fizeram ainda, e São José assumiu esse compromisso. Quero aqui, 

então, agradecer ao secretário Jhonis e ao prefeito Anderson, que assumiu esse 

compromisso com a presença deste vereador em algumas conversas anteriores. 

Portanto, na noite de hoje os professores PDs estarão acompanhando a sessão de 

Câmara. Eu tenho certeza que não haverá impedimentos, apesar do projeto ter prazo 

para emendas, mas eu acredito que nenhum vereador vai fazer uso desse tempo para 

fazer emendas porque é de máxima urgência a votação desse projeto. Eles estão 

aguardando para que esse dinheiro possa cair na conta deles no mais breve possível. 

Amanhã sendo quarta-feira, eu acredito que até quinta-feira, no máximo sexta, esse 

dinheiro já estará na conta dos professores, que merecidamente estão aguardando. 

Portanto, dizer aos senhores vereadores que os professores estão lá, aguardando que 

nós, com o direito que temos de colocar emendas, mas o projeto ele está de forma correta 

e organizada. Eu tenho certeza que haverá a abertura do... mão do prazo de emendas até 

porque os professores estão com uma grande necessidade que este valor venha somar 

aos seus vencimentos. Então, nós, nessa expectativa, aguardamos, então, depois do final 

dessa sessão ordinária e a convocação da sessão extraordinária para que esse projeto 

seja votado. Quero aqui dizer que é uma conquista importante. Quero aqui.... volto a dizer 

que o governo Bolsonaro realmente deu uma tacada importante, foi uma ação importante, 

porque o professor, de fato, ele tem merecimento neste aumento, principalmente aqueles 

professores que não têm os seus vencimentos tão alto assim, não é? Eles estavam lá 

com um piso bem inferior e estão agora agregando cerca de 33% nos seus salários. Eu 

acho que é uma justiça grande que o governo federal tomou a iniciativa. E o governo.... 

Está me cortando, presidente? E o governo municipal, na pessoa do Anderson, também já 

agiu rapidamente para que a nossa Câmara pudesse votar na noite de hoje. Eu tenho 

plena certeza que vai ser um projeto votado por unanimidade até porque os vereadores 

dessa Casa têm a sensibilidade com essa necessidade que tinha essa classe tão 

importante para a nossa sociedade, que são dos professores. Portanto, senhor 

presidente, é de suma importância esta convocação que vossa excelência fará na noite 

de hoje de uma sessão extraordinária para a gente votar este projeto. Concluindo aqui a 

minha fala, eu quero aqui reforçar com a comunidade do Residencial União sobre aquele 
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projeto de fechamento das ruas sem saídas existentes no bairro, que tem sido, assim, 

motivo de fugas de alguns meliantes que às vezes fazem algum assalto no bairro e fogem 

por essas ruas de bicicleta, de moto e em alguns casos até mesmo de carro. Já existe 

uma empresa que ganhou a licitação e dentro em breve, então, essas obras serão 

iniciadas. É o trabalho do vereador juntamente com a comunidade, que a gente vai 

fazendo toda uma tramitação disso para que as coisas possam acontecer. Assim como 

fizemos todo um trabalho junto ao prefeito para que os professores pudessem aí ser 

remunerado com o novo piso salarial, assim a gente faz em outras frentes necessárias, 

que a comunidade... chamam o vereador e nós estaremos ali sempre presente para fazer 

com que esta.... este anseio, esse desejo da comunidade possa ser executado por 

aqueles que têm a competência. No caso aqui, estamos falando do nosso município. 

Portanto, é importante que nós possamos ouvir a comunidade. Temos sensibilidade de 

ver a necessidade que tem o nosso povo para que nós possamos fazer essa junção junto 

ao prefeito. Em alguns casos aqui a gente tem feito um trabalho junto à Sabesp para que 

a comunidade seja ouvida. E por falar em Sabesp, nós estamos aqui também 

aguardando, senhor presidente, a formação da comissão da CEI, da Comissão Especial 

de Inquérito, para que nós possamos fazer um trabalho de fiscalização, de apuração de 

todo o trabalho que a Sabesp faz na nossa cidade. Então, quero aqui solicitar à vossa 

excelência que esta comissão seja instaurada para que nós possamos aí fazer um 

trabalho tão aguardado pela comunidade joseense, pela nossa cidade. Que essa CEI 

possa realmente estar aí se colocando à disposição, como fiscalizadores que somos da 

coisa pública, esse contrato da Sabesp, para que nós possamos buscar as melhorias que 

a nossa cidade tanto espera. É isso, senhor presidente. Obrigado!” 

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, 

entre eles a votação em bloco e, ainda, a inclusão de documentos: a Indicação nº 2198; e 

também os Requerimentos 628 até 631 e do 633 até o 640.” 

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 MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.” 

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

unanimidade.” 
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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 2198/2022 

constante do Processo nº 5236/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que 

solicita à Prefeitura que sejam realizadas melhorias no piso da quadra e também a poda 

das árvores ao redor do espaço localizado no cruzamento da R. Cap. Raul Fagundes e 

Praça da República, no bairro Monte Castelo; e dos Requerimentos de nos 628/2022 

constante do Processo nº 5225/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a Santa 

Missa que será celebrada pelo Reverendo Padre Carlos Eduardo de Quadro (vigário da 

Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade), no dia 31 de maio, às 19:30, na 

Paróquia Espírito Santo, em preparação para a Solenidade de Pentecostes; 629/2022 

constante do Processo nº 5226/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a Santa 

Missa que será celebrada pelo Reverendo Padre Ademir Nunes Faria (pároco da 

Paróquia Imaculada Conceição – Eugênio de Mello), no dia 03 de junho, às 19:30, na 

Paróquia Espírito Santo, em preparação para a Solenidade de Pentecostes; 630/2022 

constante do Processo nº 5227/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a Santa 

Missa que será celebrada pelo Reverendo Padre Luiz Fernando de Siqueira Fonseca 

(pároco da Paróquia Santuário São Judas Tadeu), no dia 02 de junho, às 19:30, na 

Paróquia Espírito Santo, em preparação para a Solenidade de Pentecostes; 631/2022 

constante do Processo nº 5228/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a Santa 

Missa que será celebrada pelo Reverendo Padre Rinaldo Roberto de Rezende (pároco da 

Paróquia de Sant´ana), no dia 01 de junho, às 19:30, na Paróquia Espírito Santo, em 

preparação para a Solenidade de Pentecostes; 633/2022 constante do Processo nº 

5230/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a Santa Missa que foi celebrada 

pelo Reverendo Padre Thiago Domiciano Dias (pároco da Paróquia Santa Terezinha do 

Menino Jesus), no dia 30 de maio, às 19:30, na Paróquia Espírito Santo, em preparação 

para a Solenidade de Pentecostes; 634/2022 constante do Processo nº 5231/2022, de 

autoria do vereador Zé Luís, que registra a Santa Missa que foi celebrada pelo Reverendo 

Padre Gustavo Munhoz de Souza (vigário da Catedral São Dimas), no dia 29 de maio, às 

19:30, na Paróquia Espírito Santo, em preparação para a Solenidade de Pentecostes; 

635/2022 constante do Processo nº 5232/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que 

registra a Santa Missa que foi celebrada pelo Reverendo Padre Luís Fernando Soares 

(pároco da Catedral São Dimas), no dia 28 de maio, às 19:00, na Paróquia Espírito Santo, 

em preparação para a Solenidade de Pentecostes; 636/2022 constante do Processo nº 
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5233/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a novena e Festa de Pentecostes 

celebrada pela Paróquia Espírito Santo entre os dias 27 de maio e 05 de junho de 2022; 

637/2022 constante do Processo nº 5234/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que 

registra a Santa Missa que foi celebrada pelo Reverendo Padre Lucas Rosa da Silva 

(vigário da PES) no dia 27 de maio, às 19:30, na Paróquia Espírito Santo, em preparação 

para a Solenidade de Pentecostes; 638/2022 constante do Processo nº 5235/2022, de 

autoria do vereador Zé Luís, que registra a Santa Missa que será celebrada pelo 

Reverendo Padre Juliano Grafanassi da Silva (vigário da PES) no dia 04 de junho, às 

19:00, na Paróquia Espírito Santo, em preparação para a Solenidade de Pentecostes; 

639/2022 constante do Processo nº 5241/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 

solicita a realização de sessão solene para outorga da Medalha Cassiano Ricardo à Ema 

Ely Salomão Bonetti, no dia 29 de junho de 2022, às 19 horas, no Plenário da Câmara; e 

640/2022 constante do Processo nº 5244/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, 

que solicita a realização de sessão solene para outorga do Título de Cidadão Joseense, 

Reverendo Pastor Marcos Davi Ferreira de Andrade, no dia 03 de agosto de 2022, às 

19h30, no Plenário da Câmara. 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, agora, às 18 horas, será instalado na 

Assembleia Legislativa a comissão contra a privatização da Sabesp. Eu ia até na sessão, 

mas como fui convocada e avisada que hoje vai ter uma extraordinária para votar o 

projeto dos professores, então eu retirei o requerimento, mas vou acompanhar esse 

processo da privatização da Sabesp. Hoje de manhã, eu e o Lin, nós estivemos nas 

unidades avisando aos trabalhadores da Sabesp para acompanhar pela rede social, que a 

sessão será.... a hora que será instalada, a Assembleia Legislativa vai fazer ao vivo. 

Então, nós estamos de olho nesse processo de privatização, que infelizmente está na 

pauta do governo estadual.” 

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

Garcia que faça novamente, verificação de presença.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, estão presentes os seguintes 

vereadores: vereador Zé Luís, vereador Marcelo Garcia, vereador Júnior da Farmácia, 

vereadora Amélia Naomi, vereador Dr. José Cláudio, vereador Rafael Pascucci, vereador 

Roberto do Eleven, vereador Milton Vieira Filho, vereador Renato Santiago, vereador 

Robertinho da Padaria, vereador Lino Bispo, vereadora Juliana Fraga, vereador Dr. Elton, 
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vereador Fabião Zagueiro, vereador Thomaz Henrique, vereador Fernando Petiti, 

vereador Juvenil Silvério, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto Chagas, vereador 

Marcão da Academia e vereadora Dulce Rita.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “De acordo com o artigo 97 

do Regimento Interno, convoco os vereadores para a Primeira Sessão Extraordinária a 

ser realizada hoje, 31 de maio de 2022, após a Trigésima Terceira Sessão Ordinária, no 

Plenário Mário Scholz, para leitura e votação do seguinte processo: Processo nº 

5243/2022 – Projeto de Lei Complementar nº 8/2022, de autoria do Poder Executivo. Com 

a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para registrar que estão presentes 

aqui os loteamentos clandestino, com seus cartazes. Está aqui o Canindu, Chácaras 

Havaí. No cartaz, Taquari. Todos pela regularização. Queremos todos os moradores, que 

abracem as nossas casas, é isso. O mapa.... eles, infelizmente, estão excluído do mapa 

da cidade. Esta Casa de Leis... queremos nossa comissão.... eles querem que seja 

recebido essa comissão pelos vereadores. É isso? Tá ok! Então, está feito o pedido. 

Parabéns! Essa Casa é aberta. Nós sabemos que vocês estão com problema, com ordem 

de desocupação e tudo mais. Vamos recebê-los, espero.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora 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 realizadas nos dias: 24 de maio de 2022 – 31ª Sessão Ordinária; 26 de maio de 

2022 – 32ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.” 

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

unanimidade.” 

Às 16h55min iniciou-se o processo de votação.  

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 24 e 26 de maio de 2022. 

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

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 31 de maio de 2022, 

bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem.”  
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O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”  

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 16h55min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência, então, 

ao Pinga-Fogo, vereador Thomaz Henrique, 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 Thomaz Henrique, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Senhor presidente, senhores vereadores, 

público que nos assiste através das redes sociais e também público presente nas galerias 

aqui da Casa, que hoje recebe moradores tanto aí da Zona Norte de São José dos 

Campos, mas também parte aí na Zona Leste de São José dos Campos. Todos eles com 

um problema em comum, que é a regularização de seus bairros, o problema da habitação 

em nossa cidade. Mês passado, pouco mais de um mês, nós estivemos aqui na Câmara 

Municipal com mais de 150 moradores nestas condições em toda a cidade de São José 

dos Campos. E o pleito deles é que a pauta de habitação e de regularização fundiária 

passe a ser prioridade para essa cidade. Nós temos aqui em São José dos Campos, 

senhores vereadores, uma cidade que é da propaganda da TV, do centro, do centro 

expandido, bonita, organizada, mas uma realidade também escondida, que muitas vezes 

os políticos aí no passado faziam questão de esconder, que é a realidade dos bairros 

irregulares que são negligenciados e esquecidos pelo poder público propositadamente, 

muitas das vezes. E o apelo que eles estão fazendo – e me procuraram para tentar ajudá-

los nessa questão, e agora eu peço aos senhores também – que a gente possa recebê-

los, possa escutá-los, para que a Câmara Municipal cobre sobretudo dessa nova gestão. 

Afinal, o outro prefeito renunciou. Nós temos um novo prefeito. Cobrar dele, que a 

questão de regularização fundiária, a regularização dos bairros e uma política de 

habitação humana seja prioridade da nossa cidade. Nosso evento, nós formulamos a 

partir dele uma ata e eu entreguei essa ata recentemente ao defensor público doutor Jairo 

Salvador, que já tem trabalhado há muitos anos nessa questão. E na reunião que eu tive 

com o doutor Jairo, ele me apresentou um estudo feito em 2015 que demonstra que, para 

São José dos Campos eliminar 100% das áreas de risco nesses bairros irregulares, o 

custo levantado por esse estudo aponta que seriam necessários 50 milhões de reais. Vale 

dizer que o nosso orçamento é de 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais. Vale 

dizer que o prefeito, prefeito fujão que renunciou e nos legou uma série de dívidas e uma 

capacidade de investimento pequenininha, resolveu gastar mais de 70, 80 milhões numa 

ponte do tamanho do ego dele, que poderia ter resolvido todos, 100% – isso em 2015, é 

claro que a gente precisaria reatualizar isso –, mas 100% das áreas de risco do município. 

E isso não foi prioridade. Precisa ser a partir de agora. Antes do fórum de regularização 

que esses 150 moradores joseenses tiveram aqui conosco, eu visitei boa parte desses 

bairros. Fui no Águas de Canindu. Estou vendo ali a Dona... o Gilson, a Dona Delfina. E 

nós conhecemos a realidade deles lá, assim como fui no Sapê, na Zona Leste. E as 

pessoas ali, elas nos contaram que chega muitas vezes uma ordem de demolição sem 
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que antes um assistente social aborde essas pessoas para saber a realidade delas e 

oferecer, no mínimo, um atendimento humano, uma alternativa. Como é que a gente vai 

chegar com uma ordem de demolição, gente, na casa em que essas pessoas moram e 

atirar famílias nas ruas? Essas pessoas estão preocupadas. Elas não dormem. As 

pessoas que eu conheci, que eu fui até elas, na casa delas, elas estão, assim, em estado 

de desespero e precisa da atenção da Câmara Municipal para se sentirem seguras e, 

enfim, saberem que não vão ser despejadas suas casas sem qualquer tipo de respaldo do 

poder público. Então, senhores, a gente sabe que aqui na política, sozinho, ninguém 

consegue nada. Eu me inteirei desse problema a partir desse meu primeiro mandato aqui 

na Câmara Municipal. Como eu falei para eles, confesso que não conhecia a 

profundidade disso em São José. Tenho me aprofundado cada vez mais no tema e quero 

pedir a ajuda dos senhores para que a gente possa, junto com os moradores que vivem 

essa realidade, junto com o Poder Executivo, com a administração, tentar encontrar 

saídas, uma solução para eles, mitigar esse problema, reduzir, colocar isso como 

prioridade do município e reduzir as áreas de risco para que a gente possa avançar na 

questão de regularização fundiária. São José dos Campos é uma cidade rica e bem 

organizada e não pode esconder mais os seus problemas. A gente precisa ter a coragem 

de expor que nós temos sim esses problemas ainda em nossa cidade e que só não estão 

sendo resolvidos porque não se tornaram prioridade. Como disse anteriormente a 

vereadora do PT aqui, eles querem conversar com a gente, querem ser escutados, 

querem o compromisso dos vereadores para que mais vereadores, para que essa Casa 

Legislativa possa se unir a eles e lutar junto à administração para que essa situação 

possa se resolver e a gente possa ajudar essas pessoas que estão realmente muitas 

vezes desesperadas pela ajuda do poder público, tá bom? Esse é o meu apelo também, 

que é o apelo deles. E eu ofereço aqui a minha voz para fazê-lo. Obrigado!” 

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, 

vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, público presente, funcionários 

da Casa! Senhor presidente, quero fazer uma homenagem no final da sessão, pedir um 

minuto de silêncio ao Pio Dallatorre, um amigo nosso que frequentava a academia ao ar 

livre. Assim, todo mundo o conhecia. ‘Ele faleceu agora, dia 22 de maio 2022, com 79 

anos. Italiano por nascimento, porém brasileiro de coração, desembarcou no Porto de 

Santos na década de 50 com os pais e dois irmãos e se apaixonou pelo solo brasileiro. 
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Iniciou sua carreira de trabalho no PAR do CTA, e foi chamado para trabalhar na Embraer 

assim que ela foi fundada. Entrou como ajudante e ficou lá até se aposentar como chefe 

do setor de modelagem. Participou do primeiro voo do Bandeirante anos depois. Já 

aposentado, participou da restauração do avião que está exposto no Parque Santos 

Dumont. Após a vida de trabalhar na Embraer como pioneiro, alcançou a aposentadoria 

no ano de 1995. Foram anos de dedicação, responsabilidade e comprometimento. Deixou 

amizades sinceras e um rastro de exemplo e competência. Como filho, foi correto, 

prestativo, cuidadoso e amoroso. Casado por 47 anos com a Dona Bernadete. Segundo 

sua esposa, foi companheiro, parceiro, leal, respeitoso e carinhoso. Desempenhou o 

papel de pai, sempre com muito amor e dedicação, demonstrando bons exemplos, 

oferecendo apoio e até mesmo algumas vezes com o rigor de um pai exigente. Como avô, 

foi afetuoso, amoroso e adorava contar das suas peculiaridades e experiências da vida 

antes mesmo de chegar à terra brasileira. Ele gostava de fazer amigos, gostava de ser 

útil, não sabia ficar no ócio e não media esforços para ajudar alguém, independentemente 

de qualquer interesse. Foi uma pessoa que buscava conhecimentos, tinha sede de saber 

e tinha necessidade de estar bem informado sobre todo e qualquer assunto. Conversar 

com ele era sempre uma aula, independente do tema. O senhor Pio deixa um legado 

valioso de bom caráter, ética e respeitoso. Aqueles que tiveram oportunidade de conviver 

ou interagir com ele sentirão muita falta da sua presença, desenvoltura e bom humor. 

Depois de uma vida toda de trabalho e responsabilidade merece o descanso coberto de 

muita paz. Para os que ainda ficam, restam saudades’. Esse é uma carta dos amigos, da 

família ao senhor Pio, grande amigo nosso, participando das academias ao ar livre que a 

gente criou uma amizade muito bacana. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer essa 

homenagem, um minuto de silêncio no final da sessão, término da sessão. Que a gente 

possa, e a gente pede que Deus conforte o coração de todos familiares, amigos. E nossos 

sentimentos aqui na Casa. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

palavra a vereadora Dulce Rita.” 

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

homenagem para o Seu Pio Dallatorre, que também foi o tio da nossa querida Rosana, a 

esposa do Cury, que teve um excelente trabalho quando esteve à frente do Fundo Social, 

que deu um avanço no atendimento, no cuidar das pessoas idosas. Então, queria deixar 

aqui minhas condolências para toda a família. Inclusive eu estava com ela no Parque da 

Cidade, quando ela recebeu a notícia que o tio dela tinha morrido. Então, minhas 
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condolências a toda a família aí. Também queria deixar o meu minuto de silêncio aqui 

para Seu Geraldinho, Geraldinho de Oliveira, grande... antigo morador do Galo Branco, 

aliás foi um dos primeiros moradores do Galo Branco, sempre muito ativo, sempre 

procurando ajudar as pessoas nos momentos mais críticos da história do Galo Branco. 

Enquanto o Galo Branco vivia embaixo da enchentes e de lama, de pó e de tudo, ele 

estava sempre prestes a ajudar todos os moradores. Que eu também acho que o Galo 

Branco foi um exemplo de uma transação imobiliária que só beneficiou na primeira vez aí 

foi os loteadores, mas que depois, graças ao governo do Emanuel Fernandes, que 

conseguiu se fazer as infraestruturas necessárias, regularizar, dar titularidade para todos 

os moradores. Então eu acho que aquilo lá foi realmente um exemplo de regularização. E 

é por essa regularização também que a gente tem que estar brigando, não só pelo que 

pelo que aconteceu. Que a história do Galo Branco se repita em todas as regiões do 

município, porque foi com muita luta e com muito enfrentamento, inclusive do Ministério 

Público, levando a população, fazendo representação para que se pudesse fazer alguma 

coisa para levar infraestrutura. Porque não basta dar o título para a pessoa, tem que dar o 

título de propriedade, mas tem que dar escola, tem que dar esgoto, tem que dar a água, 

tem que dar luz, tem que dar a infraestrutura preconizada por todas as leis de loteamento. 

Então, é isso que nós temos que estar junto para que isso possa acontecer na nossa 

cidade também.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Queria também aqui manifestar meu apoio a todos os 

moradores aí dos bairros regulares que estão aqui presentes. Na... 2020, 2019, nós 

tivemos em muitos bairros lá no Canindu, conhecendo, vendo as dificuldades. Então a 

gente quer dar o nosso apoio, colocar o nosso gabinete à disposição. Boa, muito boa 

iniciativa do vereador Thomaz, da vereadora Amélia. Podem contar com a gente, porque 

nós moramos numa cidade que tem um orçamento em torno de 3 bilhões e 700. Então, é 

uma pena que esse investimento e todo esse dinheiro não chegue nos bairros que 

necessite agora de fazer a sua regularização, e que o bom mesmo de morar em São José 

é só aqui na região central e nos bairros que circundam essa região aqui da cidade: 

Urbanova, Satélite, Jardim das Indústrias, todos esses bairros da região central. Pena que 

tudo o que se tem aqui não chegue até vocês, que falta um pouco de vontade política. A 

nossa cidade é uma cidade rica, mas ao mesmo tempo uma cidade muito pobre, porque 

abandona os bairros irregulares. A saúde da cidade está um pouco doente. Existem 
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muitas filas para cirurgias simples, como vesícula, hérnia, cirurgias... fila para consultas 

com cardiologista. Quase 15 mil pessoas em fila. Então, eu acho que enquanto a gente 

ficar preocupado em parcelar dívida em 240 vezes, e não olhar para vocês que merece, 

do apoio e do investimento do poder público, fica difícil. Eu acho que nós temos que lutar 

por vocês. Pode contar comigo, com o gabinete 25, que nós vamos estar aí trabalhando 

junto com os vereadores que estão nessa meta para poder ajudar vocês. Eu acho que 

São José dos Campos é uma cidade muito rica, inteligente, se diz inteligente, mas ao 

mesmo tempo ela é pobre, porque ela investe em lugares errados, em pontes que liga 

nada a lugar nenhum, que é só você ficar naquela ponte contando quantos carro passa 

por dia que você vai descobrir a funcionalidade... ainda foi feito em direção errada, porque 

é só você vim do Aquarius de manhã e ficar parado no trânsito que você vê que o 

engenheiro devia estar tomando vinho quando ele fez aquela ponte. Então, a gente vai 

estar olhando por vocês e tentando colocar um pouco do olhar público para vocês e trazer 

um pouco de todo esse dinheiro que essa cidade tem para poder olhar por vocês. Muito 

obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Fernando... Vereador 

Fernando Petiti 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 Fernando Petiti, pelo prazo 

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

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

aos demais vereadores e a todos que estão presentes aqui na Câmara! Sejam bem-

vindos! Também aos telespectadores da TV Câmara e aos funcionários da Câmara 

Municipal! Aqui uma notícia rápida que eu queria passar para todos. Falar... o governador 

Rodrigo Garcia anunciou no dia 25 de maio o Mutirão de Saúde, com investimento de 350 

milhões de reais. A demanda reprimida está em 538 mil cirurgias. Grandiosa essa 

demanda. E esse mutirão terá início nos hospitais do Estado. No total, são 56 hospitais a 

partir do dia 1º de junho. E depois, no dia 1º de julho, vai ser expandido para os hospitais 

filantrópicos, Santas Casas e até os particulares. Serão 54 tipos de cirurgia e 

procedimentos, consultas e exames pré-cirúrgicos. Grande notícia, já que a previsão de 

resolver essa fila... essa fila gigante era em dois anos no dia a dia normal, e com o 

mutirão serão cinco meses. Eu lembro ainda na minha infância... não tão infância, mas 

jovem, acompanhando o governador, o então governador José Serra, também como 

ministro da Saúde, sempre acreditando em mutirões para que a gente pudesse amenizar 

a fila, as filas, a demora para o atendimento de cirurgia, exames. Enfim, é uma iniciativa 

que vai começar... hoje é dia 31 de maio. Dia 1º de junho terá início. Que a gente possa 

ver resultados em todos os municípios do Estado de São Paulo. Outro assunto que me 

trouxe aqui: hoje à tarde, a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, na 

pessoa dos vereadores Dulce Rita, vereador Marcão da Academia, vereador Renato 

Santiago e eu também, nós estivemos presentes junto com três mães de autistas para 

falar um pouco de uma iniciativa do governo municipal que a princípio a gente recebeu 

com bons olhos. Teremos um edital para convocar 571 profissionais para que possa fazer 

com... que esses profissionais possam fazer o acompanhamento das crianças com TEA e 

crianças com outras necessidades especiais. E alguns pontos foram discutidos nessa 

reunião, já que as mães, logo que souberam do edital, acompanharam, leram, 

acompanhados com uma advogada especializada no atendimento às crianças com 

necessidades especiais e puderam apontar algumas alterações. E aí a Frente 

Parlamentar vai ter a oportunidade de sentar com o secretário da Educação para que a 

gente possa apontar algumas modificações que a gente acredita que seja bem 

interessante para que essa nova iniciativa, que a prefeitura quer abraçar os alunos com 

TEA e com outras necessidades especiais, possam realmente começar de uma maneira 

adequada. Aí a gente viu que os 571 profissionais, eles precisam ter ensino médio. O que 

as mães solicitam – nada contra –, mas as mães solicitam que possa haver uma 

capacitação desses profissionais. E aí a gente vê com bons olhos, já que a Educação 5.0 
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do município, ela solicita 90 dias de capacitação para as pessoas que vão entrar dentro 

de uma sala de aula. Então, é algo que vamos solicitar, mas acreditando já que no dia a 

dia da educação isso é algo normal de acontecer, que possa ser atendido. Outro ponto 

crítico que a gente viu é que no edital pede um supervisor por região. E ali, no 

levantamento do edital, são três regiões que serão contempladas, uma com 15 escolas, a 

segunda com 18 e uma terceira região com 18 escolas. A gente achou humanamente 

impossível só ter três supervisores. Vereador Walter Hayashi, você imagina atender 18 

escolas em duas regiões, e na outra região, 15 escolas, um supervisor somente. Não 

consegue na prática. Aí a gente imagina o supervisor chegando numa escola, ele teria 

para visitar mais 17 escolas. Então você vê esse supervisor voltando praticamente daqui 

um mês na mesma escola. Outra solicitação feita pelas mães de autistas que tiveram 

aqui, também ter uma equipe multidisciplinar, que é o que acontece quando uma criança 

passa por um atendimento, essa equipe também acompanhar todo esse trabalho dos 

supervisores e desses 571 profissionais que estarão dentro da sala de aula. E algo que foi 

solicitado também pelas mães é um acompanhamento... conhecer a história de cada 

criança. É um trabalho muito grande, mas você conseguindo fazer com que essa equipe 

conheça a realidade dessas crianças, o dia a dia, o que cada uma faz, como ela age, qual 

é o maior problema que essa criança tem, no dia a dia, no atendimento, no 

acompanhamento dessas crianças, ia ficar muito mais fácil, porque o profissional ele 

conhece e sabe qual a maior necessidade dessas crianças, e aí a chance de evolução, a 

chance dessa criança ser um adulto que possa determinar a sua vida... a maior 

preocupação dos pais é que essas crianças possam ter autonomia na sua fase de adulto. 

E algo que a vereadora Dulce Rita lembrou bem, que depois da frente parlamentar, a 

criação do RIA, que foi um resultado de todo o trabalho da frente parlamentar... e qual a 

característica principal da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo? É a 

reunião com os pais. Eu pego o meu exemplo e imagino que de todos os vereadores da 

frente parlamentar acaba sendo igual. Todas as ideias que saíram do nosso gabinete, de 

leis, de projetos, de programa, a Calm Zone, que está em três shopping centers e está 

crescendo no Brasil toda, todas nós ouvimos os pais, né, vereadora Dulce Rita? E a Dulce 

foi em um ponto importantíssimo: logo após a criação do RIA, a Secretaria da Educação 

fazia reuniões periódicas com os pais de autistas, e essas reuniões serviam para receber 

os pais, tirar algumas ideias ali, criação de programas, de atendimentos diferenciados. E 

aí essa reunião... chegou a pandemia, as reuniões cessaram, não tivemos mais reuniões. 

E também pós-pandemia... pós-pandemia, modo de dizer, né? Nesse momento mais 
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crítico da pandemia, essas reuniões presenciais não voltaram. É fundamental, 

fundamental que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, enfim, toda a rede, 

todas as secretarias que compõem o RIA em São José dos Campos possam ter essa 

abertura novamente. Chamem os pais. Dali você ouve uma realidade, muda o 

atendimento que você está fazendo. Agora com essa nova realidade de trazer 

profissionais para que acompanhem as crianças dentro da sala de aula, as crianças e 

jovens, é fundamental esse contato próximo aos pais. Queria, assim, agradecer todos os 

vereadores que estiveram participando dessa reunião representando os 13 vereadores da 

Frente Parlamentar! É superdifícil reunir os 13 vereadores, mas a gente vê pelo número 

alto de componentes dessa Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, a 

importância que esse assunto tomou aqui na Câmara Municipal. Que São José dos 

Campos possa ser exemplo para as demais cidades, que esse edital possa ser 

contemplado e realmente atingir aos alunos de TEA e aos seus familiares. E a gente está 

aqui para que possa ter essas alterações e cada dia a gente ter um atendimento muito 

mais amplo. A gente ouve muita reclamação de pais que não conseguem a vaga... as 

vagas nas escolas municipais. Quando consegue, não tem os profissionais adequado 

para atender o filho. E a gente lembra, a Lei 173/2020, do Governo Federal, proibiu 

contratações, tentando pensar um pouco na parte financeira do município, segurar um 

pouco por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo, na outra ponta, a gente precisava 

de profissionais para fazer os serviços, principalmente nessa área de atendimento com 

essas crianças com necessidades especiais. Mas agora, com esse edital, a gente espera 

que seja contemplado todas as escolas e regiões, que a gente possa ver ampliado, um 

número maior de supervisores, uma equipe multidisciplinar, que a gente possa ouvir mais 

os pais que daí a gente consegue criar ideias e ideias de políticas públicas e fazer com 

que São José a cada dia se torne uma cidade mais inclusiva para as crianças com TEA e 

também com as demais necessidades especiais. Obrigado, presidente! Boa tarde!”  

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

Renato... vereador Renato Santiago. Cadê o Renato Santiago? Então, vamos dar 

sequência com a vereadora Dulce Rita. Vereadora Dulce Rita com o tempo de cinco 

minutos, vereadora.” 

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 só queria completar aqui... 

complementar o que o Petiti falou. É que infelizmente, depois da pandemia não foram 

retornado essas reuniões com o RIA. Então as mães ficaram sem saber os trabalhos que 

tinham sido... estavam se fazendo dentro das secretarias para desenvolver o atendimento 

dessas crianças. E ao mesmo tempo, parou de ter atividade, por força também da 

pandemia, de educação física, de Fundação Cultural, de atividades com elas mesmo, 

foram suspensas as aulas, e depois retomou todas as atividades da secretaria. 

Notadamente a Secretaria de Educação, que seria um dos carros chefes desse projeto, 

mas infelizmente isso não aconteceu. Então, elas estão pedindo encarecidamente que a 

gente tome muito cuidado com esse credenciamento que estão se fazendo com essas 

pessoas, e que tem que ter mesmo treinamento. Porque não é só chegar... ela fala assim: 

‘Nós que estamos aqui com nossos filhos, que estamos acompanhando nossos filhos no 

dia a dia, nós precisamos perceber o que que eles precisam, nos fazer entender, fazer 

toda uma aproximação para a gente poder acompanhar eles, para gente poder entendê-

los e a gente... e eles nos entender também. E agora chegam umas pessoas estranhas, 

põem dentro da sala de aula e acham que está tudo resolvido?’ Não é pela quantidade, 

não. Eles querem a qualidade. A qualidade nesse atendimento que realmente ficou aí que 

meio que parado, esquecido. E também só para... não quero me esticar muito assunto 

hoje, eu queria pedir um minuto de silêncio para o Genivaldo Jesus dos Santos, que todo 

o mundo viu na rádio aí, na imprensa, aquele assassinato bárbaro cometido pela Polícia 

Rodoviária Federal, em Sergipe. Eu acho que aquilo lá foi uma atrocidade, que está 

mostrando bem que país que nós somos, um país mostrando a nossa cara. Porque, 

enquanto numa semana tem 26 sendo assassinados no Rio de Janeiro, outra semana 

aparece aquele crime bárbaro de uma pessoa que tinha uma certa deficiência, de uma 

pessoa que não tinha nenhum... não tinha cometido nenhum crime, de uma pessoa que 

não estava nem reagindo conforme mostrou-se as filmagens. Simplesmente não 

simpatizaram, não tiveram empatia pelo cidadão, comete-se aquela barbaridade na frente 

de todo mundo, e nem respeitando no entorno. Não estavam nem aí. São os donos das 

leis. ‘Posso fazer o que eu quero com qualquer cidadão’. Esse perigo, essa atrocidade 

que aconteceu lá com Seu Genivaldo pode estar acontecendo com qualquer um de nós, a 

qualquer dia e a qualquer hora. Então, eu quero aqui deixar... mostrar que foi uma 

barbaridade que quando nós tivemos o problema lá com o Marlon, lá dos Estados Unidos, 

que foi assassinado na luz do dia perto de todo mundo, nós ficamos estarrecidos, porque 

era dos Estados Unidos. E agora nós estamos vendo a mesma coisa. Só que temos que 
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ficar muito mais estarrecidos, porque é nosso país, é nossa gente que está sendo 

massacrada na escondida ou agora na luz do sol mesmo. Antigamente era nos becos, 

agora é na luz do sol. Então, nós temos que se fazer respeitar a lei. Já que não quer se 

cumprir a lei, vamos instalar, vamos instalar, porque não tem... todo cidadão tem direito 

pelo menos a um julgamento. Não a execução sumária, como está acontecendo no nosso 

país. E infelizmente, ainda tem gente que defende, com crucifixo no peito, ainda defende 

esses matadores dessa cidade, nesse país. É esse aqui meu protesto.” 

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

inscrito é o vereador Renato Santiago, com tempo de dez minutos.” 

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

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, todos colegas vereadores, 

todos os funcionários da Câmara, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, todos os 

que estão nos visitando aqui hoje! Vocês são muito bem-vindos! Conheço bem a 

demanda de vocês. Estive lá em praticamente todos os bairros que aqui estão 

representados, e é uma demanda que precisamos resolver o mais rápido possível. É uma 

demanda longa, que eu prometi em campanha que iria ajudar, e estou totalmente à 

disposição de vocês para que a gente possa fazer o melhor possível, para que a gente 

possa dar a moradia digna e, principalmente, documentada para vocês. A gente sabe que 

a grande maioria dos moradores que estão aqui reclamando tem o seu direito, já tem as 

suas casas há mais de 20 anos, casas boas, com boa estrutura, digna de uma moradia e 

que são a maioria e nada mais justo que obterem depois de tanto tempo a regularização 

do bairro, que lá chegue água, que chegue esgoto, iluminação pública e todos os demais 

serviços da Prefeitura, como os postos de saúde, as escolas, as creches e também as 

áreas de lazer. Vocês precisam de toda essa estrutura, e a gente está aqui junto com os 

demais vereadores para apoiar essa causa. Então, sempre que precisar... acho que o 

Gilson estava aí, Dona Delfina eu vi também. Estive lá na casa dela, está ali comendo 

uma broinha de fubá, né? Gilson está aí ou não? Gilson está ali. Sempre estivemos várias 

vezes lá no João Papinha, conversando. Então, agora que eu estou aqui, estou à 

disposição de vocês no que eu puder ajudar, tá bom? Fazer uma reunião para vir aqui? 

Estou à disposição. À disposição para atender vocês, e que a gente possa... as 

necessidades nós já sabemos, mas que a gente possa estar perto e lutar por essa, por 

essa causa que merece toda a nossa atenção. Hoje eu queria falar também a respeito de 

um problema que a gente tem visto por toda a cidade, que é um problema relacionado à 

concessionária de energia da nossa cidade, a EDP.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Nós temos vários problemas de árvores que não são 

podadas, que não são cortadas e acabam trazendo problemas nas nossas redes 

elétricas. A SMC, aqui representada hoje pelo secretário adjunto, o Ademir, ela faz todo 

seu trabalho de poda, mas existem podas que somente a EDP pode realizar. E nós 

estamos com uma grande dificuldade nessa questão. Lá na Audemo Veneziani, ali na 

Zona Norte, nós temos um poste, logo na esquina, ali perto do Poliesportivo do Alto da 

Ponte, um poste está totalmente torto. Nós já fizemos várias solicitações. Tem foto de 

como o poste está torto. Este poste ele pode cair a qualquer nova batida. A curva ali é 

bastante fechada. Todos os caminhões que ali passam, eles acabam encostando nesse 
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poste, e a gente quer prevenir que aconteça ali um acidente maior. Mas até agora nós 

não tivemos retorno da EDP. Ali, na avenida Heitor de Andrade, lá no Jardim das 

Indústrias, você vê a copa da árvore, ela cresce envolvendo toda essa fiação elétrica, e 

aí, a qualquer chuva, qualquer ventania ela faz com que haja um curto, e aí acaba com a 

luz de toda a rua, às vezes de toda, de toda a região. E a EDP não tem feito a poda 

preventiva. Muitas vezes... às vezes, muita gente às vezes reclama da Prefeitura, mas a 

SMC, ela tem um limite de atuação. Ela não pode intervir quando a árvore está 

envolvendo a fiação elétrica. Então, temos aí o caso na Heitor de Andrade, um caso aí na 

avenida, no País de Gales, ali no Capuava. Os fios... as árvores já envolveram toda a 

fiação. Qualquer ventania que acontece ali no Capuava, essas árvores, elas fazem 

contato de um fio com o outro, curto e perda da iluminação, perda da continuidade, 

porque existe um processo de segurança. Quando existe um curto, ela acaba desligando, 

como se desligasse o relógio da nossa casa. Ela desliga todo o circuito para que não haja 

um dano maior, e ela só vai voltar depois de um tempo, se tiver sanado aquele problema. 

Então, nós temos um grande problema ali no Capuava. Novamente no Jardim das 

Industrias, e a gente vê uma árvore. Essa árvore, ela já tem até laudo de supressão, mas 

a Prefeitura não consegue suprimir essa árvore, porque ela está no meio da fiação e 

constantemente ela também faz com que haja curtos ali, corte a energia do bairro. Temos 

problemas também da mesma forma na Rua Dracena. Vocês vê aí a árvore envolvendo 

toda a fiação elétrica. Isso acontece em toda a cidade, e a gente vem pedindo, solicitando 

desde o ano passado que isso seja feito pela EDP e infelizmente a gente não tem tido um 

retorno positivo e os moradores acabam sendo prejudicados. Também na avenida 

Liberdade, você vê a árvore totalmente envolta aos fios, aos fios da rede elétrica, fios de 

alta tensão, e pode provocar até um acidente para quem esteja ali embaixo ou encostado 

nessa árvore. Mais uma árvore na avenida João Batista Queiroz, no Jardim das 

Indústrias. Então são casos que a gente vem reclamando e solicitando à EDP desde o 

ano passado e infelizmente a gente não tem tido retorno. Então, a gente vai oficializar 

mais uma vez um ofício à EDP para que nos dê um retorno e que faça esse serviço que é 

extremamente necessário para a nossa cidade. No último final de semana nós tivemos o 

encerramento do mês do Maio Amarelo, de conscientização no trânsito. Tem o videozinho 

aí do evento que foi realizado no Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova.” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Um lindo parque aberto a todos os moradores de 

todas as regiões da cidade. Então, eu convido vocês a estarem nesse parque, como 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003400300031003A00540052004100, 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)                                            25 

CMSJC-001 – 33ª Sessão Ordinária – 31.5.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  31.5.2022 

também no Parque Alberto Simões, lá na Zona Norte. Então, agradecer a todos que 

estiveram envolvidos, os agentes da mobilidade, aos amigos, professores de Educação 

Física da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida que estiveram lá na rua de lazer, no 

passeio ciclístico em todo o domingo, lá no parque, movimentando! Como eu sempre 

digo, é extremamente importante esse momento em família. Trabalhamos tanto durante a 

semana. É extremamente importante a gente valorizar esses momentos para a população 

de São José junto aos seus familiares. Deus abençoe! Mais uma vez, pessoal, conte 

conosco aí nessa caminhada! Grande abraço, pessoal! Ótima tarde!” 

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

a um minuto de silêncio a pedido... vai falar? Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Só queria avisar a todos, os que estão aqui também, a 

plateia aí, que dia 6 de junho, o nosso governador Rodrigo Garcia, vai estar no CEFE, das 

8 às 14 horas, para atender a população e para falar aí dos projetos que ele está tendo aí 

para nossa região e para o nosso Estado. Então, por favor, não perca a oportunidade de 

conhecer nosso Rodrigo Garcia, governador do Estado de São Paulo, atendendo a 

população. Obrigado! Por favor, compareça! É uma grande oportunidade de ter 

acessibilidade, de ter contato com o governador, coisas que nós, infelizmente... o 

governador, o governador... coisa que nós nunca tivemos oportunidade dessa 

proximidade.” 

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

Fabião Zagueiro.” 

O vereador FABIÃO ZAGUEIRO:- “Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de 

silêncio para Bruno de Andrade Marques, falecido dia 28 do 5 de 2022 agora, aos 38 

anos. Mandar meus sentimentos para a família aí! Que Deus conforte a todos!” 

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

a um minuto de silêncio, pelo passamento do senhor Belmiro Augusto de Campos, a 

pedido do vereador Dr. José Cláudio; pelo senhor Itamar Marcelino, a pedido do vereador 

Marcelo Garcia;  e senhor Pio Dallatorre, do vereador Marcão da Academia; Geraldinho 

de Oliveira, a pedido da vereadora Dulce Rita; e Genivaldo de Jesus dos Santos, também 

da Dulce Rita, vereadora Dulce Rita; e Bruno de Andrade Marques, Fabião Zagueiro.” 

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

póstuma à memória dos senhores Belmiro Augusto de Campos, Itamar Marcelino, Pio 

Dallatorre, Geraldinho de Oliveira, Genivaldo de Jesus dos Santos e Bruno de Andrade 

Marques.  
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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 17h39min.-.-

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