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TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h23min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: ZÉ LUÍS (PSD), LINO BISPO (PL), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), 

ROBERTO CHAGAS (PL), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTINHO 

DA PADARIA (CIDADANIA) e RENATO SANTIAGO (PSDB). 

 

 

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

HENRIQUE (NOVO) – 16h25min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h25min; AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 16h27min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h29min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h29min; JUVENIL SILVÉRIO (PSD) – 16h31min; DULCE RITA 

(PSDB) – 16h34min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h34min; DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB) – 16h34min; e WALTER HAYASHI (PSC) – 16h36min. 

 

 

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

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

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

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

e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

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

simbólica. Peço, então, ao vereador Marcão da Academia que faça leitura dos processos 

para ciência dos vereadores.”  

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do 
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Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas. 

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

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde aos vereadores, público 

que nos acompanha aqui, nas redes sociais e pela TV Câmara! Senhor presidente, 

solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de 

conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento, por uma sessão, dos 

seguintes processos: Processo nº 93/2021 – PL nº 7/2021; Processo nº 4105/2021 – PL 

nº 205/2021; do Processo nº 5521/2021; também do Processo nº 9646/2021 – PL nº 

457/2021; do Processo nº 9686/2021 – PL nº 459/2021; do Processo nº 11250/2021 – PL 

nº 535/2021; do Processo nº 558/2022 – PL nº 4/2022; e do Processo nº 4786/2022 – PL 

nº 164/2022. Também solicito a inclusão para leitura, senhor presidente, do Processo nº 

5282/2022 – Projeto de Lei nº 179/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven; 

também do Processo nº 5283/2022 – Projeto de Lei nº 180/2022, de autoria, também, do 

vereador Roberto do Eleven; do Processo nº 5294/2022 – Projeto de Lei nº 181/2022, 

autoria do vereador Thomaz Henrique; e do Processo nº 5315/2022 – Projeto de Lei nº 

182/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Solicito inclusão para votação da 

tramitação da emenda protocolada fora do prazo de leitura: da Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 4360/2022 – Projeto de Lei nº 135/2022, de 

autoria do vereador Roberto do Eleven. São esses os processos, senhor presidente.” 

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

verbal do vereador José Luís. 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 Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

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

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

do Projeto de Lei nº 7/2021 constante do Processo nº 93/2021, de autoria do vereador Dr. 

José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Farmácia Solidária e dá 

outras providências; do Projeto de Lei nº 205/2021 constante do Processo nº 4105/2021, 
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de autoria do vereador Júnior da Farmácia, do vereador Dr. José Cláudio e do vereador 

Milton Vieira Filho, que autoriza o Poder Executivo a criar o CTD – Centro de Tratamento 

do Diabetes, e dá outras providências na forma da lei; do Projeto de Lei nº 253/2021 

constante do Processo nº 5521/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que 

autoriza o Poder Executivo a criar a Faixa de Pedestres Inteligente no Município de São 

José dos Campos; do Projeto de Lei nº 457/2021 constante do Processo nº 9646/2021, de 

autoria do vereador Rafael Pascucci, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 

monitoramento dos poliesportivos através das câmeras do CSI (Centro de Segurança e 

Inteligência); do Projeto de Lei nº 459/2021 constante do Processo nº 9686/2021, de 

autoria do vereador Rafael Pascucci, que autoriza o Poder Executivo a incluir o ensino da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como disciplina curricular na Rede Municipal de 

Ensino de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 535/2021 constante do Processo 

nº 11250/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir o Programa Municipal Afroempreendedor e dá outras providências; do Projeto de 

Lei nº 4/2022 constante do Processo nº 558/2022, de autoria do vereador Fernando Petiti, 

que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais do Município 

comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; e do Projeto de Lei nº 164/2022 

constante do Processo nº 4786/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que 

autoriza o Poder Executivo a instituir aplicativo que contenha dispositivo de pânico 

integrado ao sistema CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e outros, a fim de auxiliar 

na patrulha Maria da Penha, e dá outras providências; o pedido de inclusão para leitura 

do Projeto de Lei nº 179/2022 constante do Processo nº 5282/2022, de autoria do 

vereador Roberto do Eleven, que denomina a viela localizada entre a rua Orlandino de 

Freitas e a rua Gyulo Bakos, altura do 124 e 140, Loteamento Campos de São José, de 

Viela Neusa Aparecida Rodrigues Quirino do Nascimento; do Projeto de Lei nº 180/2022 

constante do Processo nº 5283/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

denomina a viela localizada entre a rua Pastor José Ferreira Rito e a avenida Antônio da 

Costa Nunes, altura do 181 e 189, Loteamento Campos de São José, de Viela Lourival 

Cordeiro de Lima; do Projeto de Lei nº 181/2022 constante do Processo nº 5294/2022, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, que proíbe a Prefeitura de São José dos Campos 

de realizar a contratação de profissionais do setor artístico musical, diretamente ou por 

meio de empresário exclusivo, sob justificativa de inexigibilidade de licitação, com valor 

que ultrapasse R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e do Projeto de Lei nº 182/2022 
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constante do Processo nº 5315/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que 

autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Não à Violência e às Drogas no âmbito 

do Município e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão para votação da 

tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura: Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 135/2022 constante do Processo nº 

4360/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que altera a ementa e o art. 1º do 

Projeto de Lei nº 135/2022. 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para… antes de pedir um minuto de 

silêncio, quero registrar aqui a presença do Sindicato dos Servidores, na pessoa do 

Daniel, do Edmílson, da Célia, nossa companheira, aposentada. E quero registrar da…  

Ana Tereza, e o Dieguinho aqui, militante da juventude do Partido dos Trabalhadores. 

Registrar que eles estão aqui com a Fetam, que é a Federação dos Trabalhadores, da 

CUT. Então, todos bem representados. Bom, eu quero pedir um minuto de silêncio para 

Byanca Fortunato, 34 anos, de Caçapava, mais uma vítima de feminicídio na nossa 

região. Hoje ela foi espancada até a morte pelo namorado. Deixa três filhos. Basta de 

violência contra as mulheres. Mais uma, infelizmente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero aproveitar também, 

deixar registrado um minuto de silêncio para o senhor Cláudio Jorge Fernando Miscovich. 

Faleceu ontem, aos 74 anos. Nasceu na Argentina, mas veio trabalhar aqui como 

engenheiro na Embraer. Ficou por 30 anos, mesmo aposentado escolheu então 

permanecer na cidade de São José dos Campos, cidade que ele amava. Era viúvo, não 

tinha filhos, mas para ele seus amigos era sua família. Vai deixar muitas saudades. Deixo 

aqui, então, meus sentimentos a toda família. E também registrar a presença do Alex. 

Alex é chefe de gabinete do deputado estadual Paulo Correa Júnior, do PSD. Seja bem-

vindo! E também quero registrar a presença hoje aqui do Everton, diretor de Apoio 

Legislativo, aqui nos apoiando. Obrigado, Everton! Com a palavra, então, 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, funcionários da Casa, público 

que está aqui presente! Eu quero só cumprimentar, senhor presidente, o Alex. O Alex está 

aqui presente hoje com a gente, chefe de gabinete do nosso deputado Paulo Correa 

Júnior, nosso deputado que tem feito um trabalho espetacular aqui em São José dos 
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Campos, na região, agora no PSD, junto ao Felício (Felício Ramuth), numa luta constante 

aí de trabalho, de melhoria para o nosso Estado de São Paulo. E o deputado Paulo 

Correa nos ajudando muito aqui na nossa cidade, no Vale do Paraíba. Hoje o Alex aqui 

esteve presente junto ao prefeito, o Anderson, foi muito bacana. E trazendo… só trazendo 

melhorias, né, Alex? Então, muito obrigado! Muito obrigado por tua presença, pela sua 

parceria com São José dos Campos! O nosso deputado sempre firme e forte. Então, 

manda um abraço para o deputado. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez 

aqui na região, e podendo contribuir com todo nosso Vale do Paraíba. Obrigado, viu?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, só para deixar registrado e avisar 

que nós estamos protocolando as emendas do PLC 8, está aberto para assinar os 

vereadores que quiserem acompanhar a emenda, e que depois dos pareceres o projeto 

vai estar apto para ser votado.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Votação da tramitação do substitutivo e da emenda protocolados fora do prazo e 

leitura – Rito Ordinário. 

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

do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo 11944/2021 – 

Projeto de Lei 566/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Às 16h37min iniciou-se o processo de votação.  

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

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo nº 11944/2021 – 

Projeto de Lei nº 566/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que dispõe sobre as 

atividades de locutor de ponto de vendas e animação em lojas do comércio em geral no 

Município de São José dos Campos e dá outras providências. 

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

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 4360/2022 – 

Projeto de Lei 135/2022, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 135/2022 

constante do Processo nº 4360/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 135/2022. 

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

vereador Marcão da Academia que faça leitura dos processos para ciência dos senhores 

vereadores. Com a palavra.... Você está lendo? Já começou? Deixar pedir um minuto de 

silêncio, então. Com a palavra o vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, Robertinho! Queria pedir um minuto de 

silêncio para um amigo, para o senhor Pedro Antunes da Silva, meu paciente. Ele é avô 

do Vinicius, que trabalhava no gabinete do ex-vereador Cyborg. Então, queria que Deus 

abençoasse a toda a família do meu amigo, meu paciente Pedro Antunes da Silva, e pedir 

esse minuto de silêncio, tá bom? Muito obrigado, presidente!” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio. Um 

grande amigo nosso, tenho certeza que vossa excelência conhece também: o senhor 

Artur Pinheiro, que é… ele é presidente da entidade dos idosos na nossa cidade. Mora no 

Bosque, Marcão. Faleceu hoje. Queremos pedir um minuto de silêncio à pessoa dele. 

Senhor presidente, queria pedir à vereadora Juliana, que atravancou o projeto terça-feira, 

que ela possa, então, dar o parecer para que a gente não ter que ficar na sessão até meia 

noite, ou sei lá se dá para votar hoje, porque os professores estão aguardando a votação. 

Então, que vossa excelência protocole as suas emendas para a sessão caminhar, 

vereadora. É o pedido que eu faço a vossa excelência.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Só para deixar registrado aqui que ninguém atravancou 

nada. É o direito nosso de estudar o projeto, e que tinha jabuti, então a gente tinha que 

realmente estudar, colocar uma lupa em cima do projeto, porque vai prejudicar os 

professores. E graças a Deus, ao vereador que tentou jogar os PDs contra mim, graças a 
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Deus e aos professores que sabem quem esteve do lado deles todo o tempo, eu não 

apanhei tanto, como o senhor falou que eu ia apanhar dos professores. Não foi. Pelo 

contrário, eles entenderam sim, porque acaba acontecendo a carreira deles também 

sendo prejudicadas, mesmo sendo PDs. Então, nós estamos protocolando as emendas, 

não sou eu que dou o parecer. Então, mas fica aí a questão das emendas.” 

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

Júnior da Farmácia.” 

O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Senhor presidente, vereadores, boa tarde! Queria 

pedir um minuto de silêncio aqui, dois amigos que faleceram ontem numa tragédia aqui 

em São José. Acho que passou aí nas nossas.... nos jornais, né? O Seu Célio e a 

Andreia, que vieram a ter num acidente na chácara, caíram no rio e acabaram falecendo 

afogados. Meus sentimentos a toda família. Amigo mesmo. Vai deixar saudades. Deus o 

tenha a todos com muita paz!” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, eu não tenho aqui nenhuma 

carta da Juliana para defender ela, mas, assim, esse projeto que foi colocado pelo 

Bolsonaro em fevereiro, e em São José dos Campos só apareceu agora, tem um passa-

moleque nele. E nós, como vereadores, nós temos o direito de poder ler e discutir com os 

professores para poder chegar a um bom senso ou numa coisa que seja bom para os 

professores. Não descer um projeto às 5 horas da tarde para votar às 6 horas da tarde, 

que é o maior desrespeito com os vereadores dessa Casa. Então, eu não acredito que a 

Juliana fez mal para ninguém, porque o que ela pediu foi um tempo para se ler esse 

projeto, que tem jabuti nele, porque ele dá um aumento para o Nível 1, ele dá um 

aumento sim, porém a progressão que era de 6%, que dava 180, 200, 250 reais, passa a 

20 reais, 15 reais. Então, tem jabuti nessa árvore, jabuti gordo, e que nós vamos fazer um 

estudo, colocar as emendas, porque nós estamos aqui para isso. Não é possível. Então, 

Juliana, estou do teu lado, viu?” 

Nesse momento, assume a secretaria ad hoc dos trabalhos o vereador Renato Santiago. 

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

Garcia que faça leitura dos processos. Desculpa! Renato Santiago. Vereador, o processo 

ainda não está em discussão. Então, a hora que eu colocar, daí vocês podem todos 

debater. Ainda não está em discussão o processo. Já que vocês começaram antes de 

colocar em discussão. Então, vou passar para ele ler primeiro aqui os processos. Depois, 
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vocês têm todo tempo regimental para cada um discutir então aí o processo. Com a 

palavra, então, por favor, o vereador... leia por favor aí os processos para ciência dos 

senhores vereadores” 

O senhor secretário ad hoc, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! 

‘Processo nº 5282/2022 – Projeto de Lei nº 179/2022, autoria: vereador Roberto do 

Eleven, denomina a viela localizada entre a rua Orlandino de Freitas e a rua Gyulo Bakos, 

altura do 124 e 140, Loteamento Campos de São José, de Viela Neusa Aparecida 

Rodrigues Quirino do Nascimento. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo 

para emendas: 20/6/2022. Processo nº 5283/2022 – Projeto de Lei nº 180/2022, autoria: 

vereador Roberto do Eleven, denomina a viela localizada entre a rua Pastor José Ferreira 

Rito e a avenida Antônio da Costa Nunes, altura do nº 181 e 189, Loteamento Campos de 

São José, de Viela Lourival Cordeiro de Lima. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – 

Término do prazo para emendas: 20/6/2022. Processo nº 5294/2022 – Projeto de Lei nº 

181/2022, autoria: vereador Thomaz Henrique, proíbe a Prefeitura de São José dos 

Campos de realizar a contratação de profissionais do setor artístico musical, diretamente 

ou por meio de empresário exclusivo, sob a justificativa da inexigibilidade de licitação, 

com valor que ultrapasse R$50.000,00. Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário – 

Término do prazo para emendas: 20/6/2022. Processo nº 5315/2022 – Projeto de Lei nº 

182/2022, autoria: vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Executivo a instituir o 

Programa Não à Violência e às Drogas no âmbito do Município e dá outras providências. 

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

emendas: 20/6/2022. Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao 

Processo nº 11944/2021 – Projeto de Lei nº 566/2021, autoria: vereador Renato Santiago, 

dispõe sobre as atividades de locutor de ponto de vendas e animação em lojas do 

comércio em geral no Município de São José dos Campos e dá outras providências. 

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

20/6/2022. E a Emenda nº 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 

4360/2022 – Projeto de Lei 135/2022, autoria do vereador Roberto do Eleven, altera a 

ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 135/2022. Comissão: Justiça – Rito Ordinário’. São 

esses os projetos, presidente.” 

Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2022 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 5243/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera as Tabelas de 

Vencimento dos Professores da Rede de Ensino Municipal, constantes do Anexo I da Lei 
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nº 3.147, de 13 de junho de 1986, e do Anexo I da Lei Complementar nº 454, de 8 de 

dezembro de 2011, e dá outras providências. 

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

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

a palavra o vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYAHI:- “Presidente, fazendo uso da minha prerrogativa de 

vereador, eu solicito prazo de emendas.” 

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

processo fica prejudicado, então fica adiado. Fica prejudicado, então está adiado. A 

votação está prejudicada, portanto, então, o projeto não será votado hoje nessa sessão. 

Só para alertar então: esse processo hoje não tem mais discussão, tá? Só para ficar bem 

claro. Não vou abrir fala para nenhum vereador. Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, gostaria só de colocar o seguinte: a 

vereadora disse aos professores que o projeto ia votar hoje. Mais uma situação. Vai lá no 

grupo dos PDs, que vossa excelência… mandaram para mim, vereadora. Vossa 

excelência falou que o projeto votaria hoje. Então está aí, está aí os PDs… acompanhem. 

Foi a fala da vereadora no grupo dos professores por tempo determinado que o projeto 

seria votado hoje. Mais uma vez a vereadora vem prejudicar aí o anseio dos professores.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, apesar que ele 

não citou você, mas você vai falar. Você vai falar. E após a sua fala, vou deixar bem claro, 

esse processo não vou autorizar mais nenhum vereador se manifestar. Então, a senhora 

tem o direito também de falar, como ele se manifestou.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu falei aos professores que poderia ser votado hoje. 

Inclusive eu já fiz as emendas que eu queria, protocolei e poderia ser votado. Não sou eu 

que estou pedindo o prazo de emenda, vereador. Poderia ser votado. Então, querido, 

deixar bem claro aos professores, que foi a sua prática querer jogar os professores contra 

mim, mas eles sabem, eles estão acompanhando, e eles estão vendo que o caminho foi 

esse. Eu falei que poderia ser votado, e infelizmente não vai ser votado hoje. Mas nós 

vamos fazer mais emendas, tá? Mais emendas que beneficiem os professores.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão 

por alguns instantes para organização da pauta.”  

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, 

e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, solicitar também, por uma sessão, dois 

processos: o Processo nº 7050/2021 – Projeto de Lei nº 341/2021; e também o Processo 

nº 12111/2021 – Projeto de Lei nº 574/2021. Repetindo: por uma sessão. E também... Ah, 

sim. O adiamento por uma sessão desses dois processos que eu acabei de ler, senhor 

presidente. E também a inversão de pauta para que a gente possa fazer algumas 

votações, senhor presidente. Primeiro, nós vamos votar, senhor presidente, o Processo nº 

3043/2022 – Projeto de Lei nº 78/2022.” 

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

verbal do vereador José Luís. 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 Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 341/2021 

constante do Processo nº 7050/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro e do 

vereador Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a implementação da Fototerapia 

Medicamentosa em toda Rede Municipal de Saúde como medida auxiliar e/ou alternativa 

no tratamento clínico dos nossos munícipes, na forma que menciona; e do Projeto de Lei 

nº 574/2021 constante do Processo nº 12111/2021, de autoria do vereador Dr. José 

Cláudio, que autoriza a criação do curso pré-vestibular para pessoas de baixa renda pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos e dá outras providências; e, ainda, o 

pedido de inversão de pauta do Projeto de Lei nº 78/2022 constante do Processo nº 

3043/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que denomina a rua Vinte (20), 

do Loteamento Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Nidelcia Aparecida Silva 

Pinto. 

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

Marcão, por favor, que assuma o trabalho da presidência e da Mesa Diretora.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MARCÃO DA ACADEMIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Convoco o vereador Marcelo 
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Garcia para assumir os trabalhos da secretaria aqui da Mesa.” 

Nesse momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcelo Garcia. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 78/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3043/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que denomina a rua Vinte (20) 

do Loteamento Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Nidelcia Aparecida Silva 

Pinto. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão o Processo nº 

3043/2022 – Projeto de Lei nº 78/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. 

Inscrito para falar no processo o vereador Robertinho.” 

Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite! Boa noite a todos! Esse 

projeto que nós vamos votar hoje é o Projeto de Lei… Processo – como já foi dito pelo 

presidente Marcão – 3042/2022, que denomina a rua 20 do Conjunto Dom Pedro II, de 

rua Nidelcia Aparecida Silva Pinto. Boa noite a todos os familiares! Prazer recebê-los 

aqui! Esta propositura visa homenagear a Nidelcia Aparecida Silva Pinto. Nasceu em São 

José dos Campos, foi casada com Flávio Gonçalves Pinto, e deixou dois filhos: Matheus 

Rubens Silva Pinto e Marisol Julia Silva Pinto.”  

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Veio de uma família humilde que preservava, 

então, os valores da ética e da moralidade. Como a filha primogênita, cresceu sendo o 

braço direito de sua mãe, ajudando, então, a cuidar aí dos irmãos em casa sempre que 

necessário. Temente a Deus, Nidelcia sempre foi uma pessoa de muita fé, ajudando 

sempre quem precisou. Foi vicentina durante muito tempo, auxiliando em trabalhos 

voluntários muitas pessoas carentes que passavam por necessidades, necessidades 

básicas e muitas vezes de amor também. Não podemos falar dela sem pensar em família. 

Para ela, família era a base de tudo. Como ajudou a criar seus irmãos, como fez com 

seus filhos, não seria diferente. Sempre esteve ao lado deles ensinando, instruindo e os 

apoiando durante sua vida. Com 25 anos de casada, Nidelcia esteve ao lado de seu 

marido em todos os momentos sendo sua companheira. Aos 45 anos foi diagnosticada 

com câncer. Infelizmente, seu quadro clínico já estava bem avançado quando 

descobriram a doença. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para deixar Nidelcia 

abalada. Sempre muito confiante em Deus, ela sabia, tudo tem um propósito. E graças a 

Ele, ela passou todo o tempo no hospital sem dores. A única dor que ela sentia era a de 

ficar longe de seus familiares e de não poder servir a quem mais… de quem precisa. No 

dia 20/10/2019, foi quando ela faleceu. Um dia que, para muitos, ficará marcado 

eternamente, pois perdemos uma mulher guerreira, honesta, humilde, solidária aqui na 

terra. Mas por outro lado, ganhamos um anjo que nos acompanha e nos protege. Finalizo 

aqui com uma frase que ela nos deixou antes de partir: ‘Não tenha medo. Somente crer 

no Senhor’. Essa era a frase que ela sempre falava, né, Dona Alzira? Sempre falava, 

muita fé. Posso dizer que é difícil para a gente perder um ente querido. Eu também perdi 

um sobrinho. Nós perdemos um sobrinho também, jovem, na família. Foi muito difícil para 

nós. Tinha apenas 19 anos de idade, né? Mas a gente… nós nunca sabemos da vontade 

de Deus, o que que Deus nos prepara para cada um de nós. Então, nesse momento é a 

fé mesmo. E eu posso dizer, o tempo que eu tive o prazer de fazer parte da família 
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também de vocês, o quanto vocês têm um alicerce quando fala de religião, de fé, 

independente de crença de cada um, de cada uma, de frequentar igreja e acreditar. Então 

a gente fica muito feliz. Família é a base de tudo. E a fé… quem não tem fé, realmente 

quem não acredita, não tem sentido levantar de manhã cedo para trabalhar. Fala: ‘Ah, 

morreu, acabou.’ Não, não acabou. Muito pelo contrário. Acho que aí é que vai começar, 

né? Então ela se foi, deixou aí… acho que não estão todos aí, né? Que é Dona Alzira, a 

mãe; o seu Rubens; os filhos, Matheus e Marisol; a Letícia acho que não veio; o marido, 

Flávio. Acho que o restante não veio, né? Mas o mais importante é que ela deixou um 

legado, deixou um trabalho, foi muito família, como eu falei aqui. Fez o trabalho também 

um pouco, eu diria, de mãe, porque foi a primeira filha. Ajudou aí a criar os irmãos. Como 

em casa também, a família grande também. Isso aconteceu mais ou menos do mesmo 

jeito também. Sempre os irmãos mais velhos ajuda, quando a família é grande. Ajuda a 

criar, ajuda os pais a criar. Mas eu acompanhei um pouco, apesar de não estar indo muito 

lá, mas a gente acompanhava, o Vandinho falando, no dia a dia. A gente ficava 

realmente, sabe, muito sentido com aquilo, né? Mas essa doença é uma doença que, 

quando ela vem, realmente, é difícil enfrentar. É difícil, é complicado, mas o mais 

importante, eu acho que ela só fez o bem, né? Ela só fez o bem, deixou um legado. Eu 

tenho certeza que ela quer que vocês sigam em frente. Os filhos, que trabalhe, que sejam 

felizes. É isso que ela quer, tenho certeza. Ver a família bem. Lá de cima ver a família 

bem. Isso tenho certeza que é a alegria dela. É a alegria de todo ser humano, e mais de 

uma pessoa querida como ela era. Então, mais que justa essa homenagem que vai ser 

votada agora, tenho certeza que vai ser por unanimidade, por todos os vereadores, tá 

bom? Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS, em aparte:- “Senhor presidente, primeiro cumprimentá-lo aí pela 

iniciativa! Olha, eu estava olhando as fotos, e me lembrei dela de alguns encontros que 

nós fizemos, que tinha as pastorais sociais e sempre estava também os Vicentinos. 

Então, foi com certeza uma pessoa que ajudou muito as comunidades mais carentes, 

estava morando sempre próximo dessas pessoas também que necessitavam do básico, 

que é o alimento. E também vi uma foto dela com roupa de corrida ali. Então a gente deve 

ter tropeçado por aí nas nossas corridas aí. Então, desejo à família aí… essa homenagem 

é uma homenagem importante. As gerações de vocês vão passar pelas ruas e vão 

lembrar dela com o nome estampado ali. Por isso que é importante esse momento 

também aqui na sessão de Câmara, senhor presidente. A gente consegue de certa forma 

homenagear pessoas que deixaram legado, um legado comunitário, às vezes até 
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escondido. Eu conheço. As pessoas que mais trabalham na minha comunidade estão 

ligadas à pastoral da saúde e os Vicentinos. É a Campanha do Quilo, é a visita aos 

doentes, são eles que trazem as demandas para nós. Quantas pessoas, pessoas como a 

Dona Nidelcia, deve ter ajudado. Salvou a vida de muitas pessoas, principalmente com 

esse básico que a gente fala que é a alimentação. Então, parabéns, presidente 

Robertinho aí! Deixo minha saudação para a família. Uma grande homenagem. Meus 

sentimentos também por tudo o que aconteceu. Mas uma homenagem bonita, 

merecedora. E em nome aqui do PSD, votaremos favorável ao projeto, senhor 

presidente.” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, portanto, só finalizando, será votado 

então a homenagem à Nidelcia Aparecida Silva dos Santos. Dos Santos. Nome comprido, 

né? Nidelcia Aparecida Silva Pinto. Vereador.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com nenhum voto contrário, o 

projeto está aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Parabéns, vereador 

Robertinho! Parabéns familiares.” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero só agradecer, presidente, então, aos 

vereadores, todos os 21 vereadores que votaram favorável. Parece que não, mas é uma 

homenagem a uma pessoa quando se vai, é importante, né? É importante, gente, saber 

que tem uma rua, que vai ser comentado diariamente o nome de uma pessoa que fez um 

trabalho, que deixou um legado para a cidade, que só fez o bem. Então, esse é um direito 

que os vereadores têm e eu acho muitas vezes nós somos criticados por isso, por dar... 

fazer uma homenagem de nome de rua. Eu acho tão importante. Tem pessoas que faz 

tanta coisa boa pela cidade. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito e é 

importante você denominar nome de ruas, às vezes nome de praça, enfim, pessoas que 

fazem a diferença, que fazem o bem principalmente. Então, parabéns a todos os 

familiares.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 204/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4098/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir o Programa de Vacinação Domiciliar em Pessoas com Deficiência e Obesidade 
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Mórbida. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dando continuidade aos 

processos, à votação dos processos. Voltando à pauta. Em discussão o Processo nº 

4098/2021 – Projeto de Lei 204/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia, inscrito para 

falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcelo Garcia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, servidores, público que nos assiste! Esse projeto colocado em pauta hoje, ele 

visa facilitar a vida das pessoas com deficiência e cidadãos com obesidade mórbida, que 

estejam impossibilitados de se deslocarem até um posto de saúde, ou local de vacinação, 

para receberem as doses das vacinas do programa nacional de imunização inclusive 

contra Covid-19 e suas doses de reforço. Assim, em virtude da importância tratada nesse 

projeto, conto desde já com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação.” 

 O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o processo. 

Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a 

emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se 

manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com nenhum voto contrário, a 

emenda está aprovada. Em votação o processo. Desculpa! Emenda aprovada por 

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com nenhum voto contrário, o 

processo está aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Parabéns, vereador Marcelo 

Garcia! Justificativa de voto? Ah, tá! Um minuto de silêncio. Questão de ordem, vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Senhor presidente Marcão, quero pedir um minuto de 

silêncio, pois faleceu ontem aqui em São José dos Campos, aos 98 anos, o senhor Pedro 

Antunes da Silva, que foi irmão do meu avô, do vô Afonso. Viveu 75 anos casado com a 

Dona Jandira Rangel da Silva, ainda viva, tendo dez filhos, mais de 60 netos e bisnetos. 

Natural de Paraibuna. Pois é, família grande e longeva. Natural de Paraibuna, 

comerciante no Mercado Municipal por mais de 40 anos, e católico fervoroso. Foi 

frequentador da Igreja Matriz aqui em São José dos Campos e presidente dos Vicentinos, 

aonde foi velado. Então, uma homenagem ao meu tio-avô Pedro Antunes da Silva, que 

com certeza deixou um legado aí da prática cristã, esses ensinamentos, e saudades para 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003400300033003A00540052004100, 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)                                             17 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 02.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  02.6.2022 

os filhos, netos e todos… a grande família. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra a vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também queria pedir um minuto de 

silêncio, primeiro para a senhora Eliana de Oliveira, moradora lá do Galo Branco, com 

uma família muito grande, muito atuante na área social. E ela também sempre ajudou 

muito a juventude, principalmente os jovens lá. Então queria deixar o pedido de silêncio 

para ela. E também para o senhor Artur Alves Pinheiro. Senhor Artur foi presidente do 

Fórum Permanente do Idoso, diretor do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas dos 

idosos, fundador da primeira Casa do Idoso, com Emanuel Fernandes. Foi atuante, me 

ajudou muito na elaboração do primeiro Conselho Municipal do Idoso, que nós fizemos 

em 1900 e pouco aí. Ele me ajudou muito na pesquisa. Também foi diretor da Sintetel, o 

Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações. Estava fazendo a representação e 

intermediação das negociações de implantação do 5G junto à Prefeitura e à Ericsson. 

Então, queria deixar aqui meus sentimentos aí para a família do seu Artur. E fazer um 

agradecimento especial para ele, que ele também me ajudou também a trazer a 

primeira… primeiro projeto de lei, que foi a vacinação de gripe para os idosos, que foi um 

projeto que estava começando no Brasil, que foi, nossa, amplamente feito aqui em São 

José dos Campos, que nós começamos com as casas de repouso, depois foram para os 

idosos acamados e depois foi expandindo, até que chegou no Brasil inteiro essa 

vacinação, que já faz parte do calendário oficial do Brasil. Então queria aqui deixar minha 

gratidão para o senhor Artur, que sempre teve em frente da batalha com os idosos, 

sempre acompanhando todos os movimentos de leis, de tudo, pesquisando e trazendo 

novidades e elaborando leis aqui junto ao município. Então minha gratidão, porque foi 

graças a eles que nós conseguimos ter grandes avanços em São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Grande homenagem ao 

senhor Artur. Quero também deixar minha homenagem, pedir também um minuto de 

silêncio, tá? Um grande parceiro, um grande lutador pela causa do idoso, vai fazer muita 

falta para a gente, mas deixou um legado importantíssimo. Com a palavra, vereador 

Rafael Pascucci.” 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Obrigado, presidente Marcão! Bom, eu hoje… acabei 

de ver aqui nas minhas lembranças da rede social, que hoje completa um ano que eu 

retornei para a Casa, depois do meu período de covid. Um ano atrás estava numa sessão 

também retornando à Casa, e eu sempre falei que quando… que toda vez que eu tivesse 
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alguma data para comemorar, eu sempre viria aqui para agradecer primeiramente a Deus, 

depois o Dr. Elton, Dr. José Cláudio, que colaboraram demais no processo comigo, com a 

minha família durante a covid. Acho que gratidão nunca é demais. Primeiro exaltar o 

nome de Deus, que sem Ele a gente não é nada. E agradecer aos nossos amigos, Dr. 

José Cláudio, Dr. Elton, e toda a equipe de médicos, enfermeiros, funcionários, os 

funcionários da Casa, pessoal da terceirizada, os vereadores, que eu não vou ter mais 

dias na minha vida para agradecer todo mundo, às pessoas também. Tantas pessoas que 

oraram por mim que eu não conheço. Então, não tem dias para agradecer, então toda 

oportunidade, virei aqui para primeiro exaltar a Deus e depois agradecer todas as 

pessoas envolvidas e toda essa Casa que há um ano atrás me acolhia com tanto carinho 

e tanta emoção que eu disse que não tive essa emoção nem na posse, como foi há um 

ano atrás, e é uma data para a gente comemorar. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Parabéns, vereador Rafael 

Pascucci! Você é um exemplo de vitória, da vitória contra o covid e que Deus possa 

sempre te abençoar aí. Lembrando: está tendo muito aumento da contaminação mais 

uma vez. É importante a vacinação e a gente está aí sempre batalhando. E o Rafael 

Pascucci é o nosso vereador que tem esse exemplo de vitória aí contra o covid.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 85/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3163/2022, de autoria do vereador Fernando Petiti, que declara de Utilidade Pública 

Municipal a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Agora retomando a pauta. 

Processo... Em discussão o Processo 3163/2022 – Projeto de Lei nº 85/2022, de autoria 

do vereador Fernando Petiti. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com nenhum voto contrário, o 

projeto está aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

Às 18h21min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, Marcão da Academia, presidente agora no 

momento! Boa tarde, todos os vereadores, às pessoas presentes na Câmara e também 

aos telespectadores da sessão! Hoje aprovamos aqui – obrigado pela unanimidade! –  
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Utilidade Pública para a APVE. A APVE que foi criada no dia 25 de setembro de 1986 por 

um grupo de funcionários da Embraer com a proposta de preservar a memória da aviação 

de São José dos Campos, além de oferecer um espaço de lazer e de convívio social para 

os associados. Com isso, foi-se ampliando as atividades visando sempre o conforto e o 

bem-estar de seus associados. Hoje a APVE conta com uma bela sede social com salões 

de festas e jogos, salas para ginásticas, pilates, ioga, artes marciais, piscina semiolímpica 

aquecida, sauna, auditório e uma farmácia comunitária, que leva o nome do doutor Danilo 

Stanzani, pai do nosso ex-secretário de saúde. E aqui na farmácia comunitária, eu lembro 

desde o início que nós fomos procurados então pela diretoria da APVE. O responsável 

pela formação da farmácia hoje é o atual presidente, o Brandão, que eu estive com ele há 

pouco tempo. E ali, com todo o know-how que meu pai deixou, que a gente sempre tratou, 

como coordenador da farmácia comunitária, nós ajudamos na instalação da farmácia 

comunitária. E até hoje, nesse tempo todo, é uma farmácia comunitária parceira da nossa 

farmácia comunitária. Sei também que é parceira da farmácia comunitária do nosso 

companheiro aqui de Casa, Roberto do Eleven. E a gente, com essa parceria, 

conseguimos ajudar muito mais pessoas. Parabéns por toda essa atividade! Além de todo 

o exposto, é importante destacar também o trabalho voluntário desenvolvido pelo grupo 

Renopas. Aqui na Renopas deixar um abraço para Laíde, que coordena esse trabalho 

maravilhoso. E ali o Renopas é Reciclando o Nosso Papel Social. Juntos às comunidades 

carentes de nossa cidade e do Vale do Paraíba, o grupo atua única e exclusivamente na 

causa social. Com essa proposta, pretendemos homenagear os pioneiros e veteranos da 

Embraer, através do trabalho dignificante da APVE, e claro, fortalecer a entidade. Sempre 

que nós aprovamos uma utilidade pública, a gente fortalece a entidade. E eu dou 

parabéns também, que logo que veio essa proposta, a documentação chegou 

rapidamente, documentação em dia, dia a dia, responsabilidade dos diretores da APVE. 

Obrigado pela votação! Um abraço!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra a vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria lembrar que segunda-feira, dia 

6, lá no CEFE, nosso governador Rodrigo Garcia vai estar lá atendendo os municípios, os 

vereadores, com seus secretários. Então, é uma grande oportunidade de nós... que nós 

temos, não só nós como os municípios do Vale, os vereadores do Vale, para conversar 

com o governador, com os secretários e fazer suas reinvindicações. Então, vamos 

recepciona-los porque é importante ter um governador dentro do nosso município.” 
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Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Bom, dando abertura ao 

Pinga... Pinga-Fogo, não, desculpa!... Grande Expediente. Com a palavra o vereador 

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, por virtude que o projeto que 

eu queria falar dele foi adiado, eu vou abrir mão dos meus 25 minutos da fala de hoje.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Está joia. Então, no Grande 

Expediente José Luís abrindo a mão, Roberto do Eleven também. Então, vamos passar 

para um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Amélia Naomi, Robertinho da 

Padaria, Marcão da Academia, Dr. José Cláudio, Lino Bispo, Júnior da Farmácia, Thomaz 

Henrique, Dulce Rita, pelo passamento de Byanca Fortunato, Cláudio Jorge Fernandez 

Miscovich, Pedro Antunes da Silva, Artur Alves Pinheiro, Célio e Andreia, Eliana de 

Oliveira.” 

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

póstuma à memória das senhoras Byanca Fortunato e Eliana de Oliveira; dos senhores 

Cláudio Jorge Fernandez Miscovich, Pedro Antunes da Silva e Artur Alves Pinheiro; e de 

Célio e Andreia.  

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nada mais havendo a tratar, 

está encerrada a presente sessão.”  

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador MARCÃO DA 

ACADEMIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h26min.-

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