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Aberta a sessão, às 16h19min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: RAFAEL PASCUCCI (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ROBERTO 

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

AMÉLIA NAOMI (PT), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), RENATO SANTIAGO (PSDB) e DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB). 

 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JÚNIOR DA 

FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h21min; DULCE RITA (PSDB) – 16h21min; THOMAZ 

HENRIQUE (NOVO) – 16h22min; MARCELO GARCIA (PTB) – 16h25min; DR. ELTON 

(PSC) – 16h25min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h32min; WALTER 

HAYASHI (PSC) – 16h32min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h32min; JUVENIL SILVÉRIO 

(PSD) – 16h43min; e FERNANDO PETITI (MDB) – 16h47min. 

 

 

Às 16h20min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

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

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

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

integrante dos anais desta sessão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero só comunicar os 

vereadores que a Yun Wei... Yun Wei, da Bandeirantes, está aqui, e ela, bem rapidinho, 

ela pediu só para querer falar com os vereadores aqui que ela vai.... ela vai mudar.... ela 

vai passar agora, para poder se apresentar para vocês. Você vai falar, Lino? Com a 

palavra o vereador Lino Bispo.” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320033003700330033003A00540052004100, 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 – 35ª Sessão Ordinária – 07.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.6.2022 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui só agradecer a presença do 

Luciano e do nosso vice-prefeito lá de Guaratinguetá e do PL de Guará e nosso candidato 

a deputado estadual ali no Vale do Paraíba, o Régis, não é? Nosso... nossa satisfação em 

receber vocês nessa Casa.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero registrar a presença 

também do vice-prefeito de Guaratinguetá, Régis Yasumura. É isso mesmo? Yasumura, 

né? Difícil, mas saiu aqui, é isso aqui. Régis, seja bem-vindo aqui à Câmara Municipal. 

Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se 

dará de forma simbólica. 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 Marcelo Garcia. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos, 

entre eles, a votação em bloco; a inclusão de diversos documentos: Indicações 2294 e 

2295, a Moção 77, e, ainda, os Requerimentos 667 até 669. Destacar, senhor presidente, 

Requerimentos 656, 666, 667 e 669. Senhor presidente, ainda em tempo, vários 

vereadores fizeram pedidos também de informações sobre a meningite. Então, nós vamos 

fazer um ofício. Solicito à vossa excelência, à Mesa, que faça um ofício ao governo, em 

nome de toda a Câmara, para recebermos informações sobre a meningite no nosso 

município.” 

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:- “Dois votos contrários.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 2 (dois) votos ao 

contrário portanto... Três? Em votação o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Seis votos 

contrários, portanto, está...” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Seis votos contrários.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 6 (seis) voto contrário 

portanto está aprovado.” 
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A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, 

aprovou com 6 (seis) votos contrários o pedido de votação em bloco das matérias 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações de 

nos 2294/2022 constante do Processo nº 5494/2022, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a substituição da 

lâmpada da iluminação pública, localizada na rua Patativa, em frente ao nº 200, na Vila 

Tatetuba; e 2295/2022 constante do Processo nº 5501/2022, de autoria do vereador Dr. 

José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a implantação de medidas legais que 

tornem o uso de máscaras obrigatório em ambientes fechados, públicos e privados; da 

Moção nº 77/2022 constante do Processo nº 5499/2022, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que encaminha Moção de Apoio ao Sindicato Nacional dos Servidores Públicos 

Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial – SINDCT, pela sua 

nota de repúdio à política do Governo Federal que pretende criar a Câmara Consultiva 

Temática para decidir o que pode ser enquadrado como desmatamento nas imagens 

colhidas pelo Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do monitoramento de 

queimadas e do desmatamento na Amazônia; dos Requerimentos de nos 667/2022 

constante do Processo nº 5491/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer 

que se oficie ao Poder Executivo Municipal de São José do Campos para que informe 

quais procedimentos a Secretaria de Saúde vem adotando para administrar e conter os 

casos de meningite que vêm ocorrendo em nossa municipalidade; 668/2022 constante do 

Processo nº 5495/2022, da vereadora Juliana Fraga, que solicita à EDP São Paulo 

providências quanto às constantes quedas de energia elétrica nos bairros Eugênio de 

Melo, Galo Branco e regiões adjacentes; e 669/2022 constante do Processo nº 

5496/2022, de autoria do vereador Dr. Elton, que requer a convocação a esta Edilidade da 

Secretaria de Saúde Municipal para prestar esclarecimento de quais medidas estão sendo 

tomadas para conter o surto de meningite que assola nossa população; e, ainda, o pedido 

de destaque na votação dos Requerimentos de nos 656/2022 constante do Processo 

5398/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que requer à Prefeitura Municipal 

informações com relações às medidas que estão sendo tomadas quanto aos casos de 

meningite no Município de São José dos Campos; 666/2022 constante do Processo nº 

5478/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que requer a criação de Comissão 

Especial de Estudos com o objetivo de acompanhar, analisar e propor as possíveis 

soluções para os bairros que necessitam de regularização fundiária; 667/2022, de autoria 

da vereadora Juliana Fraga, e 669/2022, de autoria do vereador Dr. Elton, já citados. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, acho que essa é uma questão 

bastante importante, é posição dos vereadores. Poderia votar esse requerimento porque a 

cidade está preocupada do que só fazer da Mesa. Acho que hoje é dia de requerimentos. 

São posições individuais. Eu acho que a gente deveria respeitar. Infelizmente, é esse 

processo da truculência não resolve o problema político. E essa questão da meningite, 

quero aqui só esclarecer: foram três mortes na mesma escola. E aí a Vigilância não 

avisou, não conversaram. Morreu uma professora não se sabe do que. Então, estou 

falando isso porque a minha assessora tem.... a sobrinha dela, hoje, Dr. Elton, está com 

dor de barriga. A mãe está apavorada por conta disso porque a amiga que faleceu é da 

mesma sala de aula, lá no Bosque. Então, acho que essa Casa nós temos toda a 

legitimidade para discutir essa questão. Nós sabemos que não tem a vacina do SUS, mas 

a gente precisa saber o que que a Vigilância fez, quais são os encaminhamentos. Então, 

acho que está equivocado essa votação. Eu acho que a gente deveria respeitar aqui a 

iniciativa individual de cada vereador.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Também vou retomar que parece que não me fiz entender. 

Foram votados seis votos contrários aqui, que era de todos os presentes. Infelizmente 

todos nós aqui, os presentes, votamos contra o destaque, e assim mesmo o senhor ainda 

deu voto vencido? Não entendi sua matemática.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu não vou entrar em 

discussão. Não estou com... muito afim hoje, não. Com a palavra o vereador Thomaz 

Henrique. Quantas vezes nós votamos assim. Tem vereador na sala e a senhora nunca... 

vossa excelência nunca falou nada, vereadora. Com a palavra o vereador Thomaz 

Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, acho que houve um equívoco aí do líder 

de governo. Foi destacado o Requerimento 666 de 2022, que foram assinado por 12 

vereadores, além de mim, que pediu, que é um pleito dos bairros ainda irregulares para 

que a gente possa se aprofundar e estudar melhor o tema. Foi assinado pela vereadora 

Dulce Rita, Renato Santiago, Rafael Pascucci, Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Juliana 

Fraga, Walter Hayashi, Marcão da Academia, Fabião Zagueiro, Roberto Chagas e Júnior 

da Farmácia. Talvez outros ainda que não constem aqui queiram assinar. Acho que é 
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importante, a gente recebeu aqui uma comissão de moradores. O pleito deles é simples, é 

singelo, é a formação dessa comissão para que a gente possa estudar, se aprofundar, 

trazer especialistas, conversar com eles. Então, retirar esse destaque. Obrigado, viu?” 

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

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Fico bastante desapontado em 

virtude de tudo que juntamente com o governo já foi construído, mas quando há um 

requerimento de importância como esse, em relação à situação de saúde do município, é 

o papel desta Casa, e quando esse requerimento não é passado por esta Casa da 

maneira como aconteceu, eu sinto que o meu papel está sendo amputado. Então, eu não 

falo por mim. Eu falo em favor dos 7.400 que votaram no meu nome.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, infelizmente a gente se sente 

amputado, em quase todas as sessões os nossos requerimentos são rejeitados aqui 

nessa Casa. E hoje, mais uma vez, pedindo informação sobre essa questão da meningite, 

quais são os procedimentos e toda a questão que os próprios munícipes vêm nos 

questionar e a gente quer uma resposta da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, e mais 

uma vez meu requerimento e assim como de todos os colegas que perguntaram da 

mesma... do mesmo assunto e do mesmo problema que a cidade está enfrentando, mais 

uma vez foi rejeitado o meu requerimento.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu acho que o senhor não foi justo nessa 

votação, mas o assunto era muito sério. Primeiro, que no portal da Prefeitura falou que no 

primeiro caso de meningite lá em São Francisco Xavier não precisaria haver bloqueio 

porque era viral. Depois, no segundo caso, disse que não precisava ter bloqueio por era 

bacteriana. Realmente, a população não entendeu foi nada. A população está em pânico, 

nós estamos tentando aqui pegar informações através dos instrumentos legais que nós 

temos aqui dentro e nem isso nós conseguimos. Então, queria deixar para população que, 

olha, infelizmente tentamos, mas o pessoal não estão levando muito a sério o que seja 

uma meningite. Talvez porque na família dele tenha só tem adultos que estão fora da 

zona de perigo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, considerando, então, o pedido do 

nobre vereador que veio aqui pedindo que se refizesse a questão do Requerimento 666, 

ele tem razão. Foi um equívoco da minha parte. Solicito, por favor, que desconsidere o 

destaque do Requerimento 666.” 

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.! 

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

aprovou por unanimidade o pedido de retirada do destaque na votação do 

Requerimento nº 666/2022 constante do Processo nº 5478/2022, de autoria do vereador 

Thomaz Henrique, já citado. 

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

Dr. Cláudio. José Cláudio” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, eu acho que é importante a 

gente falar um pouco – vou até tomar um pouquinho o tempo do senhor – sobre o caso da 

meningite, né? No ano de 2021, nós tivemos quatro óbitos aqui na cidade. Todos idosos. 

Trinta e sete casos: uma meningocócica, uma bacteriana, onze não especificadas, 

dezessete virais, três de outra etiologia, e quatro por pneumococo. Em 2022, dois óbitos: 

uma criança de quatro anos por meningite bacteriana em março, e uma criança de dois 

anos e oito meses na semana passada por meningite pneumocócica; 11 casos sem... 11 

casos indeterminados a etiologia. No caso mais recente, essa criança teve uma 

pneumonia que evoluiu para uma meningite rápida. E meningite pneumocócica rápida, 

que levou ao óbito. O importante da gente saber é que no SUS nós temos... se oferece a 

vacina pneumocócica conjugada 13 valente, mas nós não temos no SUS, no calendário 

do SUS, a vacina contra a meningite B, que é a mais grave, porém, ela não é prevalente, 

não é uma meningite tão prevalente e que se mereça uma vacinação em massa de todas 

as crianças. No domingo, eu liguei para o Dr. Elton, estávamos conversando e o Dr. Elton 

teve uma ideia boa, que seria ver as escolas, o bairro, fazer uma cercagem. Até ele usou 

outra palavra que eu vou pedir para ele falar depois. Um bloqueio. Um bloqueio do bairro, 

da escola. Mas eu acho que não existe esse... essa necessidade desse alarde todo. 
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Óbvio, a pessoa que perdeu a criança, a criança que morreu, a mãe, nós ficamos 

abalados porque nós somos pais, mas nós, vereadores, nós temos que agir com 

responsabilidade. Não é sair vacinando todo mundo. Nós temos que... primeiro que nós já 

temos a vacina pneumocócica no calendário do SUS, que já faz parte desse calendário. E 

a meningite B, a bacteriana, ainda não faz porque o número não leva a essa necessidade. 

O que nós temos que fazer é uma orientação para vacinar as crianças em dia e ter 

cuidado com essa época de inverno, sem causar alarde e sem querer colocar a culpa em 

ninguém, vereador Marcelo. Nós não podemos também julgar porque quem vai julgar o 

colega que atendeu a criança é a justiça, é o CRM. A nós, vereadores, cabe nos fazer 

leis, fiscalizar a questão da vacinação da meningite pneumocócica e acompanhar os 

casos. Agora, nós não podemos julgar o médico pelo atendimento até porque eu não 

conheço esse atendimento, tá bom? Então é isso que eu queria colocar.” 

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

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Mais uma vez eu quero 

demonstrar minha tristeza em virtude da não aprovação do requerimento feito não só por 

mim, mas por outros vereadores, requerendo informações junto à Prefeitura sobre os 

casos de meningite. A minha posição aqui ainda é uma posição que julgo haver uma 

importância uma vez que faço parte, sou presidente da Comissão de Saúde. E não ser 

atendido por esta Casa para poder receber esse tipo de informação é extremamente 

triste. E mais uma vez, eu falo que me sinto amputado. Amanhã, eu estarei inclusive 

conversando sobre o assunto com o ministro da Saúde aqui do Brasil. Eu vou estar em 

reunião com ele às 5 horas da tarde. E a gente vai falar inclusive sobre isso. É mais fácil 

eu conseguir este tipo de informação com o ministro do que com a Prefeitura aqui nesse 

momento. Outra coisa, é que eu tenho falado sobre a importância desses casos e a 

situação hoje do atendimento de pediatria. Quero relembrá-los que o atendimento de 

criança não é igual o atendimento de adulto. Criança não é adulto pequeno. E para um 

pediatra que faz o atendimento, quando tem febre acontece a necessidade de você 

avaliar a criança da cabeça até a ponta do pé. Ela não pode ser direcionada. E por isso 

eu também fiz uma solicitação de que a gente pudesse avaliar a possibilidade de 

ampliação de contratação de pediatras para esse momento crítico que a gente está 

vivenciando. E em virtude dos requerimentos dessa Casa não terem passado, eu gostaria 

de convidar a Comissão de Saúde, está marcado para terça-feira próxima, uma reunião, 

juntamente com o Comus, para a gente tratar sobre assuntos desta Casa em relação a 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320033003700330033003A00540052004100, 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)                                            8 

CMSJC-001 – 35ª Sessão Ordinária – 07.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.6.2022 

esse assunto. Muito obrigado a todos!” 

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

Fernando Petiti.” 

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

vereadores, também a todos os funcionários dessa Casa e aos telespectadores da TV 

Câmara! Também venho falar desse assunto. Pego o requerimento aqui de alguns 

vereadores como a Juliana Fraga, vereadora Dulce Rita, vereador Dr. Elton e realmente – 

né? – não tem explicação porque que vai destacar um requerimento desse já que é um 

assunto que a população nos procura, né? Dr. José Cláudio veio, deu uma explicação que 

nem todo mundo sabe, não somos profissionais da área de saúde como Dr. Elton e Dr. 

José Cláudio. E poderia vir aqui, eu faço um convite, poderia vir a secretária de Saúde 

aqui para explicar para os vereadores. Acho que todo mundo aqui já teve algum cidadão 

que procurou o gabinete para saber como que está o caso, quantos casos são, qual é a 

ação que a Prefeitura vai tomar. Eu tive a oportunidade de conversar logo que aconteceu 

o primeiro caso diretamente com a secretária de Saúde, que me explicou: não são muitos 

casos, não precisa, não é o momento de fazer uma vacinação em massa, mas os casos 

estão aparecendo. Então, essa explicação diretamente para os vereadores que acabam 

sendo a porta de entrada para a população seria fundamental até para a gente acalmar 

quem nos procura. E Dr. José Cláudio falou tudo aqui: somos pais também. Nos 

preocupamos com o cidadão numa forma geral, mas a gente não pode deixar, não ter 

informação para passar para a ponta que nos procura.” 

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

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Alô? Aqui um registro de uma tia sobre esse caso: ‘A 

creche Padre João, no Bosque dos Eucaliptos, registrou ontem mais uma morte’ – ela fez 

esse depoimento na sexta-feira – ‘por meningite. Esse é o terceiro caso. Ontem, além da 

criança de dois anos.... de dois e oito anos, a escola lamentou a morte de uma 

professora. Não foi informado a causa, o que deixou pais e familiares das crianças 

apavorados. Além da tristeza pelas perdas, os pais estão com medo por falta de 

informação e, principalmente, da vacina. Cada dose custa cerca de 500 reais, sendo 

necessário... necessárias, duas doses. Ou seja, mil reais. No caso do meu sobrinho, que 

são três, os pais precisam desembolsar cerca de três mil reais. Problema graves, que 

preocupam as famílias. Primeiro, a vacina, a falta de informação da escola sobre as 

medidas adotadas na unidade. O atendimento médico precário na rede de saúde apesar 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320033003700330033003A00540052004100, 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)                                            9 

CMSJC-001 – 35ª Sessão Ordinária – 07.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.6.2022 

do caso grave. Médico da saúde receitaram Luftal. As famílias precisam de mais 

transparência e protocolos mais seguros no atendimento nas unidades de saúde’. Fiquei... 

fui informada também que a reunião será amanhã. Então, o pessoal passou isso, foi na 

sexta, sábado e domingo e a reunião será na terça-feira, nesta creche Padre João, do 

Bosque dos Eucaliptos. Seria importante que a relação, por exemplo, a Secretaria de 

Educação, juntamente com a equipe epidemiológica, ter feito todas, todos esses 

procedimentos uma vez que nós não estamos falando de São José inteiro, nós estamos 

falando de uma única creche. Tem um foco, está ali, né?  E a professora não se sabe do 

que foi, mas logo após o episódio, na sexta-feira, deveria ter sido dito para os pais do que 

que ela se foi. Porque é triste, é lamentável, mas é importantíssimo ter transparência nos 

procedimentos.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui só dar um recado para os 

professores PDs e eventuais que estavam lá aguardando de repente uma sessão 

extraordinária hoje para votação do projeto do piso salarial que a gente não conseguiu 

votar semana passada, que o projeto não será votado hoje, mas na sessão ordinária de 

quinta-feira, não é? E nós temos essa expectativa que votaremos o projeto do Poder 

Executivo para que os professores possam receber os seus vencimentos aí com o 

aumento. Também quero, senhor presidente, destacar que o jornal OVale trouxe uma 

matéria hoje com relação à CEI da Sabesp, que nós há cerca de dois meses aprovamos 

aqui a abertura dessa CEI para que a gente possa aí ter um contato mais próximo, 

aprofundar no sentido de ter um conhecimento da questão financeira da Sabesp na 

cidade, dos investimentos da Sabesp para a cidade. Então, em comum acordo com vossa 

excelência, presidente, nós decidimos que essa CEI será instituída na próxima terça-feira. 

E aqui eu quero dizer aos vereadores que pela.... que eu fiquei sabendo da regra, o 

presidente escolhe dois nomes e três é proporcional e tal. Então, se alguém quiser se 

colocar à disposição para participar da CEI, na próxima terça-feira a gente vai, então, 

fazer essa instauração da CEI para a gente apurar algumas coisas aí com relação ao 

contrato da Sabesp.” 

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

palavra o vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, acompanhei aqui a manifestação dos 

colegas e compartilho com eles essa preocupação, que é de todos nós, independente de 
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corrente partidária, ideológica, de ser oposição, de ser situação, todos evidentemente 

estão preocupados com as notícias, essa questão da meningite em nossa cidade. Nosso 

dever é justamente esse. E daí, estudando um pouco mais acerca do assunto, das nossas 

prerrogativas, queria trazer uma sugestão para... anteriormente falou aqui o presidente da 

Comissão de Saúde, está muito interessado no caso, a vereadora Dulce também é 

membro da Comissão, vereador Zé Luís, né? E as comissões permanentes elas têm 

como prerrogativa fazer a convocação de agentes políticos, convocar agentes políticos de 

acordo com nosso regimento. Então, a minha sugestão para que a gente possa 

esclarecer isso é que a comissão faça uma reunião e convoque a secretária que é um 

agente político – é uma convocação, não é um convite – para que ela possa, junto com a 

Casa Legislativa, contribuir com soluções para esse problema, né? Então, acredito que 

assim... eu não sou membro da comissão, mas gostaria de acompanhar e de escutar a 

secretária para que a gente possa construir uma solução conjunta.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Robertinho, só para uma coisa. Chegou aqui no meu 

WhatsApp uma cidadã que ela recebeu de uma pessoa que são 37 casos esse ano e não 

são 37 casos. Também a gente não pode mentir para querer chamar a atenção. A gente 

tem que falar a verdade. Então, tem gente aí que faz as coisas para causar pânico. Não 

são 37 casos. E uma coisa também importante é que dois vereadores da base (o Renato 

e o Fabião) tinha feito um projeto com relação à vacina da meningite B. Eles já tinham 

pedido um reforço, um estudo, né? Pena que chega lá em cima e o negócio fica parado. 

Aí quando dá os problemas aí todo mundo sai correndo atrás. Mas os vereadores já 

tinham tomado sim uma posição. O Renato e o Fabião já tinha feito um projeto. O 

problema é que vereador nessa Casa faz projeto e o projeto fica cozinhando lá em cima, 

né? Esse que é a grande verdade.” 

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

Júnior da Farmácia.” 

O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde, demais 

vereadores! A gente está acompanhando de perto esses casos de meningite aqui na 

cidade. Eu acho assim que é desnecessário mesmo destacar esse requerimento. Acho 

que a secretaria ela pode nos dar o suporte através dos números, dos casos, o que que 

está sendo feito e também nós aqui da Casa, a gente tem essa obrigação de não 

promover também um falso alarme para a população porque a Vigilância Epidemiológica, 
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com certeza, se tiver um surto enorme na cidade aí ou mesmo uma escala menor vai ser 

feito bloqueio, não é? Nem que tenha que fazer a compra emergencial. Mas eu acho 

desnecessário. Acho que poderia esse requerimento ir para a Secretária de Saúde, nos 

dar esses números aí que é importantíssimo. A gente aponta aqui com a população. A 

gente fica apavorando os pais, é só a gente se colocar no lugar dos pais. A gente quer o 

quê? Pô, vai acometer o meu filho, é viral. Então, tem um tipo de requerimento destacado 

aqui que é bobagem. Acho que dá para passar.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, só para esclarecer: a reunião não será 

na creche. ‘Convidamos os pais ou os responsáveis para uma conversa esclarecedora 

com a enfermeira Patrícia e com a doutora Vera, da Vigilância Epidemiológica, quarta-

feira, dia 8 do 6, na Emei Padre João Marcondes Guimarães, das 12 às 12:30. Sua 

presença é muito importante’. Então, só para esclarecer. Como as pessoas estão 

assistindo, como informei, terá reunião amanhã, mas não será na creche, mas na creche 

teve três... dois casos.” 

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: 27 de maio de 2022 – 6ª Sessão Solene; 31 de maio de 

2022 – 33ª Sessão Ordinária; 31 de maio de 2022 – 1ª Sessão Extraordinária; e 02 de 

junho de 2022 – 34ª 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 17h25min iniciou-se o processo de votação.  

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

sessões ordinárias, solene e extraordinária realizadas nos dias 27 e 31 de maio de 2022, 

e 02 de junho de 2022. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores 

favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Doze votos contrários, senhor 

presidente.” 

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

documentos.... os requerimentos estão rejeitados.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 656/2022, de autoria da vereadora 

Dulce Rita; 667/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, e 669/2022, de autoria do 

vereador Dr. Elton, inclusos na pauta; já citados. Rejeitados com 12 (doze) votos 

contrários. 

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

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 07 de junho de 2022, 

bem como os documentos inseridos nesta data. 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.” 

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

pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

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

ao Pinga-Fogo. Horário do Pinga-Fogo, primeiro vereador inscrito é o vereador Roberto 

Chagas com o tempo de cinco minutos.” 

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

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Roberto Chagas, pelo prazo 

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

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

todos, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, na internet! Hoje eu 

vou falar um pouco, vereador Zé Luís, do nosso trabalho, que não é feito só na Zona 

Norte. Nosso trabalho, que é feito aí também em parceria com o deputado André do 

Prado, o deputado Márcio Alvino. O André, que no dia de hoje está fazendo aniversário. 

Então parabéns aí a esse parceiro que tem nos ajudado bastante no nosso grupo do PL! 

Por favor, Beto!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Você sabia? Atenção você que está me assistindo 

nesse momento. Você sabia que juntos os deputados André do Prado e o Márcio Alvino 

destinaram quase 1 milhão e meio para São José dos Campos? Não sabia, né? Mas 

vamos lá que a gente vai mostrar para vocês. Pode passar, Beto. Bom, esse é um pedido 

que a gente fez logo no começo do mandato, que é visando, lógico, a melhoria para a 

nossa querida Zona Norte. Então, por esse motivo, nós solicitamos, e foi o André quem 

mandou para a gente, o trator para manutenção da cidade. E lógico... Não, não! Só um. É 

que foi... essa foto é ilustrativa, porque todo o Vale do Paraíba, na data de ontem, 

receberam aí por diversas cidades, os prefeitos, vários tratores. Mas enfim, esse trator... 

um desses tratores que veio aqui para nossa cidade, através da emenda do deputado 

André do Prado. Pode passar, por favor! Uma nova ambulância. A gente também solicitou 

junto ao André do Prado e o Márcio Alvino, e nós também conseguimos, tá, gente? Tudo 

o que a gente está mostrando é coisa que já veio para a cidade. Se não veio, só falta 

buscar, porque já foi contemplado. Uma ambulância para a gente. A gente fica feliz em 

poder ter essa parceria. Pode passar, por favor! Duzentos mil para a Santa Casa de 

Misericórdia. É bom ressaltar que a gente está sempre, sempre indo para São Paulo. 

Recebi um convite agora. Morro de medo de avião, mas eu recebi um convite para estar 

indo para Brasília para a gente buscar mais recursos ainda para nossa querida São José 

dos Campos. Pode passar, por favor! Pode passar, Betão. Cem mil para o Hospital Pio 

XII. O Hospital Pio XII. Cadê o Zé? Doutor, você com esse trabalho bonito que você está 

à frente aí, buscando recurso junto com o deputado Milton Vieira e o vereador também 

que é parceiro, o Milton. A gente está ajudando com o que a gente pode e aí vai juntando 

um pouquinho aqui, junta um pouquinho ali e o montante, né, doutor? Não é isso? A gente 

consegue fazer um montante grande para ajudar o Hospital Pio XII. Pode passar, por 

favor! Mais de 500 mil para a saúde. Foi uma visita que a gente fez para o deputado 

federal Márcio Alvino e a gente conseguiu esse recurso também para a saúde, um 
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recurso que será utilizado no custeio da área da saúde. Aí, vacinas, enfim, pode estar 

sendo utilizado aí de certa forma. Por favor, pode passar! Bom, como eu disse, eu sou 

vereador de São José dos Campos, a gente tem um trabalho forte na região Norte, mas é 

lógico que a gente acompanha o que o partido faz pelo Vale. A gente acompanha de perto 

porque temos dois grandes parceiros. Então, por isso, estou sempre acompanhando aí os 

deputados. Em Santa Isabel, o encontro do PL e o Título de Cidadão Isabelense aos 

deputados André do Prado e Márcio Alvino. Nós estivemos presentes. Pode passar. Em 

Pinda, o encontro com os vereadores e prefeitos do Vale do Paraíba. Dr. Isael, que é o 

coordenador do PL aqui do Vale do Paraíba. Estivemos presentes também. É importante 

a gente estar sempre acompanhando as atividades do partido, não só na cidade, mas em 

todo o Vale. Pode passar, por favor! Em Jacareí, um outro encontro também, que é o 

encontro do PL na campanha... na companhia, na verdade, do amigo e prefeito 

Vanderlon, de Salesópolis. Esse é um parceiraço também. Em Mogi, estive lá de novo em 

Mogi com o deputado Márcio Alvino. Eu conheci, na verdade, o sempre prefeito de 

Aparecida, o Zé Louquinho. É uma pessoa extraordinária. Pode passar, por favor! É isso! 

E é só o começo. Em breve vamos anunciar um pacote de melhorias para a Zona Norte. 

A gente agradece ao deputado Márcio Alvino e ao deputado André do Prado por essa 

parceria! Obrigado, pessoal!” 

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

é o vereador Dr. José Cláudio.” 

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Muito obrigado! Aguardar aí a imagem. Só 

aproveitando aqui o tempinho da imagem para falar que na Vigilância Epidemiológica de 

São José dos Campos nós temos a doutora Tereza, uma pessoa responsável, séria, que 

faz um trabalho maravilhoso e com certeza ela vai... ela vai trabalhar muito bem na 

questão da meningite.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, protegendo a vida sempre o gabinete do Dr. 

José Cláudio. Próximo! Bom, gente, a quarta onda ou a onda silenciosa do covid está 

chegando. Nós estamos tendo um aumento do número de casos na cidade, os prontos-

socorros estão todos cheios, estamos positivando os exames novamente. Então é 

importante nós estarmos falando de novo do covid, porque foi perdido um pouco da 

atenção de todo mundo para essa questão. Próximo! Doenças respiratórias no inverno. O 

tempo frio e seco contribui para o acúmulo de poluição e de germes que se acumulam na 

atmosfera. Há uma tendência de todos nós de nos mantermos em ambientes fechados, à 

procura de aquecimento por causa do frio e aglomerar mais, e é nesse momento que 

acontece o aumento, o boom das doenças respiratórias e as síndromes gripais agora no 

inverno. Próximo! Muita gente está gripada. O que é importante fazer neste momento? 

Fazer o teste do covid (hoje tem até em farmácia aí o autoteste) para afastar qualquer 

dúvida, manter sua vacinação em dia, abusar do álcool gel. Gente, usar a máscara. O 

povo abandonou a máscara. Próximo! Importância do uso da máscara. A máscara não 

protege apenas do Coronavírus, mas de tudo o que está no ar que respiramos, incluindo o 

que sai da boca das próprias pessoas. O próximo. É um vídeo, gente, que mostra um... 

mostrando quando você fala o tanto de partículas que sai da sua boca. Não sei se vai dar 

para ver. Mas é uma coisa muito importante que a máscara ela protege.”  

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Acho que não deu para pegar, Betão. Mas olha só, 

dão uns pontinhos brancos ali. É tudo o que você expele na tua fala e que você pode 

contaminar o teu vizinho. Pode passar. Então, a gente fez um pedido hoje, a gente fez 

uma indicação para a volta aqui em São José dos Campos, nos ambientes fechados, do 

uso das máscaras.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Ele já é mantido no transporte público, nos ambientes 

de saúde, mas nos ambientes fechados. As máscaras N-95 é a que mais protege, porém, 

essas máscaras de tecido ou cirúrgica também dão uma ótima proteção. Próximo! Hoje, 
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nós tivemos aí com o nosso... continuando nosso trabalho, vereador na rua, estivemos na 

UBS Resolve Novo Horizonte, lá na terra do Eleven. Próximo! E do Juninho. Nós tivemos 

na UBS Resolve, estivemos fazendo uma visita, porque um morador, o Walter, esposo da 

Miriam, estava com um probleminha para tirar os pontos da cirurgia dele. Então, ele me 

chamou, nós fomos atendido pelo gerente Celso, fomos muito bem atendidos. Podemos 

ver lá o trabalho da UBS, que é bem feito. O pessoal trabalha direitinho. Mas tem um 

problema: nas UBS, e principalmente nessa, no caso dessa UBS do Novo Horizonte, que 

é a falta de profissionais. Normalmente o técnico de enfermagem, ele é utilizado para 

várias funções, para vacinação, para troca de curativo. Quando tem uma falta de um 

profissional de saúde, a reposição é muito lenta, então acarreta problema no atendimento. 

E outra coisa também que nós notamos é que nas regiões vizinhas (Santa Hermínia, 

Majestic, Primavera) eles têm as unidades avançadas, porém, essas unidades avançadas 

você tem um generalista que faz o atendimento à saúde. E esse generalista, quando ele 

precisa de uma opinião de um pediatra, o pediatra só vai três vezes por semana na UBS 

do Novo Horizonte, que é um bairro gigante e ainda com todos os bairros da redondeza, 

nós temos um pediatra três vezes por semana. Então, nós queríamos levar esse pedido aí 

para a secretária para que ela ouvisse o que nós estamos falando, que é uma vergonha 

para uma cidade que nem São José dos Campos a falta de pediatra nas UBSs, no 

atendimento da população. E aí acarreta esses problemas. Que, como o Dr. Elton falou, o 

atendimento de uma criança com febre tem que ser feito de maneira completa, tem que 

ser bem examinado e isso é feito por um pediatra. Então, nós notamos que naquela 

região ali, Leste, da região do Novo Horizonte, a UBS não está bem, ela está com falta de 

profissional, ela tem um generalista que atende ginecologia, clínica e pediatria, e um 

pediatra que vai três vezes por semana. Destaco aqui o doutor Emerson Ferneda, que 

estava lá de plantão, que é um residente que faz estágio lá, que faz seu trabalho direitinho 

e que nos atendeu muito bem; o gerente faz um trabalho fantástico, porém a Prefeitura 

tem que dar mais, mais, mais estrutura. Não descarregar uma região tão grande com 

apenas um pediatra três vezes por semana. Próximo! Então, esse é o nosso trabalho. 

Semana que vem nós estamos marcando uma visita nas unidades avançadas. Essas 

unidades avançadas, ela tem aquele... a equipe de estratégia de Saúde Família, que é um 

médico, dois técnicos e um enfermeiro. E falta o especialista pediatra. Então nós vamos 

fazer uma visita nessas unidades para a gente ver a situação e trazer aqui para vocês. 

Então, eu peço para a Secretaria de Saúde que reforce o número de pediatras em nossa 

cidade. Muito obrigado! Obrigado, Elton!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Parabéns, Dr. José Cláudio, por estar atuando e vendo 

exatamente essas demandas! Isso é bom, contar com sua parceria também. A gente tem 

que estar junto aí para ver as necessidades da população. Quero comentar inclusive com 

vocês sobre as demandas, por exemplo, do Hospital de Retaguarda. Então, não dá para a 

gente entender saúde e atendimento de uma forma que acontece igual em janeiro, julho, 

dezembro. A saúde é meio que contínua e ela pode ter altos e baixos. No momento em 

que temos uma demanda avançada, como a gente está notando, ter, como o Dr. José 

Cláudio falou, três vezes por semana um pediatra, eu acho que é muito pouco. No 

Hospital de Retaguarda, no mês de fevereiro, nós tivemos uma quantidade, até pelas 

férias, de baixa procura de atendimento, algo em torno de 3.100 atendimentos. E quando 

a gente chega agora no mês de maio e parte para um atendimento de mais de 5.800 

casos, isso não pode acontecer de o atendimento ser feito da mesma forma. A gente 

quase dobrou a quantidade de atendimentos. Vou continuar com a mesma quantidade de 

pediatras? Por isso, a importância de a gente levantar qual é a demanda do momento, e a 

Prefeitura, adequadamente, juntamente com as OSs, ou com as empresas que dão 

segmento da área da saúde, fazerem a aquisição e a contratação dos profissionais 

segundo a demanda do tempo. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próxima vereadora, 

vereadora Dulce Rita com tempo de cinco minutos.” 

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

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

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

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

complementar o que foi dito aí pelo Dr. José Cláudio e pelo Dr. Elton, que as UBSs, as 

UPAs estão superlotadas, com problema de novos casos de covid e também de gripe, e 

infelizmente, a grade de médicos continua a mesma, a fila de espera é média de três, 

quatro horas. Como disse aí, chegou o inverno, voltou a pandemia e nenhuma 

providência foi tomada para se adequar o número de médicos para esse novo problema 

que está surgindo na saúde. Então não adianta querer aqui.... Nós temos os 

requerimentos barrados. É como se quebrasse o termômetro quando a criança estivesse 

com febre. É exatamente o que eu estou vendo acontecer. Mas agora queria falar de 

outras coisas boas. Governo na área. Esteve aí o Rodrigo Garcia ontem aqui no CEFE, 

com todos os prefeitos, vereadores, deputados da região para realmente mostrar a que 

veio.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Teve entrega de 221 veículos de Defesa Civil, de caminhões, 

de máquina de terraplanagem, de ambulâncias. Então nós tivemos aí, para todos os 

municípios, os 39 municípios foram contemplados com 221 veículos. E São José dos 

Campos foi contemplado com o equipamento de última geração para o Corpo de 

Bombeiros em caso de graves acidentes, que não vai só servir para São José. Vai ficar 

aqui no nosso comando, mas vai servir para todas as cidades do Vale. Outra, por favor! 

Então, nós estamos aí com obra de ampliação também em Caçapava. Foram distribuídas 

38 milhões para desenvolvimento regional de infraestrutura e estradas, abastecimento de 

água, esgoto. E que mais? Ah, isso é ótimo! Como já tinha anunciado, está chegando 

mais 200 unidades habitacionais aqui para São José dos Campos. Já foi resolvido o 

problema do terreno junto com a Prefeitura e agora vai começar o início das obras. E 442 

no Vale e 200 para São José. Outro, por favor!  Bom, aqui é do CDHU. Mais de 22,4 

milhões para educação nas construções, ampliações e melhorias de todas as escolas e 

também creche. Vinte e cinco milhões para mais uma ETEC em Ubatuba. Que mais? Por 

favor! Isso aqui.  Vinte e quatro veio... está tendo um pacote de 54 mil cirurgias para o 

Estado, sendo que desse pacote, 24 mil é para a região do Vale. Então São José dos 

Campos também agora vai desafogar com a ajuda do Governo do Estado essa demanda, 

essa fila imensa de cirurgias que teve por conta da pandemia. Agora realmente acho que 

todos os vereadores estão sentindo essa pressão, essa procura louca que todos os 

munícipes estão procurando aí por cirurgias, e acho que agora, com a ajuda do Governo 

do Estado, nós vamos conseguir andar essa fila. Investimento em turismo, inclusive 
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notadamente vai ter um grande investimento no Parque da Cidade, com várias 

adequações e sempre preservando, que é muito importante, o jardim e a paisagem do 

Burle Marx. Agora outra coisa, por favor! Então nós tivemos... cadê do Governo do 

Estado? Por favor! Isto aqui é o pátio do CEFE. Isso aqui é o pátio do CEFE que nós 

vamos ver as máquinas, equipamentos, as ambulâncias. Ontem realmente foi uma festa 

para o Estado de São Paulo e para o Vale do Paraíba.” 

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

A vereadora DULCE RITA:- “Um programa muito importante que ele também está 

lançando é para dar, fazer uma campanha para que os empresários contrate essas mãos 

de obras que estão nos presídios, para que haja uma recuperação para eles. E, por favor, 

agora queria falar também sobre a visita lá da... que nós tivemos, dos 100 anos da Madre 

Teresa, lá nos missionários, das Pequenas Missionárias.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu queria agradecer, não só eu, como também o Dr. Elton, 

Dr. José Cláudio, que nós estivemos lá comemorando nas festividades dos 100 anos da 

Madre Teresa e nós fomos muito bem recebidos pela Madre Vilma, que ela é presidente 

da Congregação da Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Também 

estivemos com a Irmã Sandra, com a Irmã Adriana, Lidiane, Irmã Vera, Irmã Irene e 

muitas outras. Foi uma missa linda. Depois nós estivemos no Memorial lá da Madre 

Teresa. E falar um pouquinho de Madre Teresa é falar de São José, falar de saúde, é 

falar de obra social, é falar de desenvolvimento em São José dos Campos. Então, falar de 

Madre Teresa é falar de amor, falar de bondade e simplesmente mostrar que toda... o que 

ela conseguiu, levantando essa ordem das irmãs, ampliando os atendimentos no Pio XII, 

no Rocha Marmo, na casa que ela atendia também das crianças, no Santa Inês, no Maria 

Imaculada, foi sempre fazendo uma grande política, mas foi feito uma grande política, 

uma grande coalizão de ideias, de projetos, mas sempre pensando com o coração e 

nunca com o fígado. Parabéns e um beijão para todas as irmãs que nos recepcionaram!” 

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

com tempo de cinco minutos. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, queria registrar a participação aqui da 

comissão que nós estamos recebendo nessa Casa dos loteamentos da região Norte. 

Acho que... não sei se tem Leste aqui, mas... tem também? Mas aqui registrar: ‘Não às 

demolições’, ‘Temos direito à moradia’, ‘Chácaras Havaí, Nascente, pela regularização’, 

‘Somos 17 mil’. Tem vários cartazes aqui relatando a situação desses moradores. Hoje 
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votou requerimento de vocês, da comissão. Inclusive nós, do Partido dos Trabalhadores, 

fazemos parte dessa comissão. Então nós vamos trabalhar para que não tenha nenhuma 

demolição, e que todos tenham o direito à moradia. Obrigada!” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “É, presidente, agradecer as palavras da vereadora 

do PT, né? Essa briga pela regularização dos bairros irregulares já é antiga em São José 

dos Campos. Muitos bairros já avançaram, outros ainda não. É nosso dever aqui 

enquanto Poder Legislativo buscar soluções, não negligenciar, não esconder o problema 

para debaixo do tapete. É isto que esta Casa está fazendo. Hoje foi aprovado por 

unanimidade, por todos os vereadores, o nosso requerimento, que foi conversado semana 

passada, para criação de uma Comissão Especial que irá discutir a regularização 

fundiária em São José dos Campos. A partir de agora, com a votação já feita, nós vamos 

fazer a composição dos membros dessa comissão especial. Eu colhi os nomes aqui, 

presidente. Quero relatar ele para o senhor para que a gente possa votar em Plenário a 

aprovação deles. Além do meu nome, vereador Thomaz Henrique, também consta: 

vereadora Dulce Rita, vereador Renato Santiago, vereador Rafael Pascucci, vereadora 

Amélia Naomi, vereador Dr. José Cláudio, vereadora Juliana Fraga, vereador Walter 

Hayashi, vereador Marcão da Academia, vereador Fabião Zagueiro, vereador Júnior da 

Farmácia, vereador Milton Vieira Filho, vereador Marcelo Garcia, e, por fim, vereador 

Roberto Chagas. Esses irão compor a nossa comissão de estudos, já com reunião 

marcada para a próxima quinta-feira, às 11 horas.”  

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

da comissão referente ao Requerimento nº 666/2022, composta pelos vereadores: 

Thomaz Henrique, Dulce Rita, Renato Santiago, Rafael Pascucci, Amélia Naomi, Dr. José 

Cláudio, Juliana Fraga, Walter Hayashi, Marcão da Academia, Fabião Zagueiro, Júnior da 

Farmácia, Milton Vieira Filho, Marcelo Garcia, Roberto Chagas. 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.” 

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

Comissão Especial de Estudos com o objetivo de acompanhar, analisar e propor as 

possíveis soluções para os bairros que necessitam de regularização fundiária (conforme 
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Requerimento nº 666/2022 – Processo nº 5478/2022, de autoria do vereador Thomaz 

Henrique). 

Às 17h52min encerrou-se o processo de votação. 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, muito obrigado! Um dia muito feliz aqui 

na Câmara Municipal. Mais uma vez, estamos avançando aí a pauta dos moradores, né? 

Parabéns pela luta de vocês! É um orgulho e uma honra a gente poder estar aqui 

representando a voz de vocês nessa luta, não só eu, o vereador Thomaz, mas todos os 

vereadores estão votando todos nossos requerimentos de forma unânime, os que 

compuseram, os que também não compuseram, têm outras tarefas evidentemente, mas 

que estarão acompanhando, subsidiando a gente nesses estudos. E também registrar, 

presidente, que infelizmente as demolições persistem em algumas regiões de nossa 

cidade. Os moradores seguem na luta. Hoje estiveram na Prefeitura levantando esse 

problema, expondo para toda a cidade. E agora a Câmara Municipal caminhando junto 

com esses moradores, mais de 50 mil joseenses – que mesmo aqueles que não 

nasceram aqui são joseenses porque escolheram a cidade para viver –, mais de 50 mil 

joseenses com essa realidade, e hoje a Câmara Municipal faz história ao aprovar uma 

Comissão Especial para estudar e buscar soluções para esse caso. Muito feliz, 

presidente! Parabéns pela luta de vocês! Contem com a gente!” 

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

ao Pinga-Fogo a vereadora Amélia Naomi, por favor, com tempo de cinco minutos.” 

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

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de 

Imprensa, uma campanha em defesa do jornalismo profissional.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Está aqui, 7 de julho, Dia Nacional de Liberdade de 

Imprensa. E aí nós estamos aqui destacando: aonde estão Bruno Araújo e Dom Phillips? 

Sob Bolsonaro, a imprensa vive sob ataque permanente. No dia... o desaparecimento do 

jornalista inglês, colaborador do jornal The Guardian, e do indigenista da Funai, Bruno 

Pereira, no Amazonas, revela o risco da profissão no Brasil de Bolsonaro. É urgente a 

atenção e o empenho reforçado das autoridades. Além do desaparecimento, outro grave 

caso ao ataque à liberdade de imprensa é o caso do repórter Lucas Neiva, do Congresso 

em Foco. Ele tem um site. Ele foi ameaçado de morte após a publicação de uma 

reportagem que denuncia um esquema de produção de fake news com o intuito de 

beneficiar o Bolsonaro. Após a divulgação da reportagem, Lucas Neiva chegou a ter 

dados pessoais vazados e recebeu diversas ameaças em fóruns da internet. Agora, essa 

é uma outra questão importante que também tem a ver com a Amazônia. Os servidores 

do Inpe protestaram contra a criação da câmara técnica para avaliar o desmatamento 

sem órgãos ambientais. Isso saiu no G1 aqui do Vale do Paraíba, mas também foi notícia 

nos jornais nacionais do Brasil e internacionais, essa decisão do governo. O sindicato que 

representa os servidores do Inpe alerta que o instituto que faz a diferenciação que é... Por 

favor, a próxima! O sindicato que representa os servidores do Inpe alerta que o instituto 

que faz a diferenciação e que a atitude é uma tentativa de manipular os dados sobre a 

queimada. Essa foi a manifestação dos trabalhadores. Desmatamento da Amazônia, 

quem mente é o governo. A próxima! Vou ler aqui o documento que está aqui. Acho que 

vocês não vão conseguir enxergar. ‘O Sindicato de Ciência e Tecnologia vem a público 

denunciar mais um ataque do governo Bolsonaro ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, o Inpe. Como de outras vezes, essa tentativa de excluir o Inpe do 

monitoramento de queimadas e do desmatamento na Amazônia não foi por falta de 

competência do nosso Instituto, mas por nosso trabalho sério, qualificado, que mostra ao 

mundo a verdade inconvenientes. Conforme a resolução publicada no Diário Oficial da 

União na última quinta-feira, dia 2 de julho, o governo Bolsonaro decidiu criar uma 

Câmara Consultiva Temática com membros do Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, 

Defesa, Economia e Justiça para decidir o que pode ou não ser enquadrado como 

desmatamento e incêndios florestais. A ideia é que esse grupo faça uma qualificação dos 

dados que são há décadas coletadas pelo Inpe. Ocorre que essa Câmara não inclui a 
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participação de nenhum técnico do Inpe, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, tampouco da própria pasta. A comunidade científica nacional e no 

exterior se posiciona para denunciar mais esse absurdo. O sindicato... o SindCT se 

agrega a todas as essas vozes para falar em alto e bom som: não ficaremos calados nem 

imóveis. Conclamamos a todos servidores do Inpe e a sociedade para se manifestarem 

em repúdio à tentativa de retirar a competência de quem, nos seus mais de 60 anos de 

existência, só mostrou competência’. Por favor, olhe o vídeo que mostra as queimadas da 

Amazônia!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sob o governo Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia 

bate recorde em maio. A próxima. Desmatamento sob Bolsonaro chegou a nível 

alarmante, aponta o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Em defesa do Inpe e 

da preservação da Amazônia. Obrigada!” 

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

Fernando Petiti com tempo de dez minutos. Com a palavra o vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, solicitar aqui um minuto de silêncio. 

O senhor Takehiko Ota, faleceu hoje, dia 7. Tinha 94 anos, ele é tio do presidente do 

Clube Recreativo Orion, Seu Edson Suzuki. Uma pessoa extremamente bondosa, que 

nos deixa. Então as condolências, e que Deus conforte o coração de todos os familiares! 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu também quero pedir um minuto 

de silêncio para o senhor Lucilo Barbosa. É pai de um grande amigo meu, do padre 

Luciano Barbosa. Faleceu ontem, foi enterrado esta manhã. Então, todo o nosso 

sentimento, nosso coração, nosso abraço ao padre e a toda a família!” 

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

tempo de dez minutos, vereador Fernando Petiti.” 

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:- “Obrigado, presidente Robertinho! Eu vim 

para a tribuna aqui falar de dois assuntos rápidos. Um de um vídeo que eu recebi de uma 

amiga, mãe de autista. E o vídeo é do neuropediatra Dr. Hélio Van Der Linden e é 

intitulado de Mortalidade de Mães de Filhos Autistas. E aqui alguns dados que, por 

acompanhar, estudar, receber de amigos também, pais e mães e pais de autistas 

informações para que a gente possa cada vez mais aumentar as políticas públicas 

destinadas aos autistas, aos seus familiares e também para ter mais conhecimentos para 

que a gente possa debater esse assunto. E aí, com esse vídeo falando de mortalidade de 

mães de filhos autistas, a gente ficou sabendo que mães com filhos autistas ou DI, que é 

deficiência intelectual – também a gente põe aqui outras necessidades especiais –, têm 

duas vezes mais riscos de mortes que o geral. Elas têm 40 a 50% mais chances de 

câncer; doença cardiovascular, 200%; mais chances de acidentes diversos. Duas causas 

apontadas: pouco tempo para cuidar de si e negligência com a própria saúde. Pode 

acontecer também transtornos psiquiátricos, como a depressão, vereadora Dulce Rita, 

que acompanha muito bem esses casos há muito tempo. E ali, por que a gente se atentou 

a isso? São José dos Campos está para validar o edital que na semana passada eu já 

falei aqui de alguns pontos que as mães de autistas que nos procuraram queriam, querem 

algumas alterações. E a reunião ainda... a frente parlamentar agora vai solicitar uma 

reunião. Não vai ter tempo hábil da mudança do edital, mas logo após a reunião, o 

vereador Renato Santiago sentou com o secretário de Educação. Ele vai nos passar o 

que foi o resumo. Ainda não chegou em nossas mãos. Mas a gente torce para que esse 

edital tenha as alterações que a gente chegou a comentar na semana passada do maior 

número de supervisores, que os 571 profissionais que estarão dentro da sala de aula, 

dentro das escolas possam passar por capacitação, que possa retornar... não é nem um 

assunto de edital, mas o dia a dia da Secretaria da Educação, que possa ser retomadas 

as reuniões diretamente com pais e mães de autistas, para que seja aquele momento de 

ouvir e de conhecer um pouco mais da realidade das crianças, o momento também que 

os pais podem falar e sair um pouco dessa realidade. Enfim, a gente tem muito ainda o 

que lutar para os autistas, as conquistas para os autistas, seus familiares. E esse vídeo 

que eu recebi demonstra a necessidade de políticas públicas para auxiliar toda essa 

realidade, toda essa rede de autistas, de mães e pais que eles possam se sentir 

atendidos, abraçados pela administração pública. Enfim, que a gente possa ter um olhar 

especial nesses casos e aí a gente sentir que realmente essas famílias estão sendo 

atendidas em todos os aspectos. Eu percebo muito que a gente sente que as mães e pais 
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de autistas, por mais que certos lugares, administração pública, a cidade de São José dos 

Campos é uma cidade que está cada vez mais inclusiva aos autistas e seus familiares, 

ainda eles sentem que falta muito para que esse atendimento seja adequado, ideal para 

que a gente sinta sinceramente que essas famílias estão sendo atendidas. Então, aqui a 

gente deixa essas informações que são tristes e que a gente precisa, com ações reais da 

administração pública, enfim, da sociedade que tem que participar dessa realidade, 

conhecer essa realidade, ajudar quando está próximo a um caso e tem que participar em 

um auxílio, enfim, fazer com que todos participem e transforme a vida dos autistas e seus 

familiares em uma vida cada vez melhor e que eles se sintam inclusivos a cada dia. Outro 

assunto que me trouxe à tribuna, no sábado estive no Parque Vicentina Aranha, 

acompanhando ali um projeto da ONG Projetos Viva. A ONG realizou neste final de 

semana, no Parque Vicentina Aranha, o evento Descarte Certo, fazendo pontos de coleta 

para resíduos eletrônicos, resíduos-testes e o isopor. E ali do isopor foi bem bacana, que 

teve a participação especial da professora Mônica Barbosa, professora da Univap, que 

rapidamente ali fazia uma demonstração de como reciclar o isopor, mostrando vários tipos 

de isopor, como você tem que fazer quando chega a marmita ali na sua casa, depois do 

uso, passar um pano para que o isopor fique limpo, e aí, quem coleta isopor, está lá o 

isopor adequado. Ela também mostrou que o isopor em peso ele não significa muito. 

Então, tem que fazer um trabalho, um estudo, uma divulgação muito grande para que a 

gente possa reciclar de uma maneira correta e não prejudicar o meio ambiente. Soube 

também, acompanhei um período lá, que sábado é dia de farmácia comunitária. Aí saí um 

pouquinho do nosso atendimento social para acompanhar e vi um movimento muito 

grande. Nessa feirinha também teve troca de roupas, enfim, sempre mostrando a 

importância da sustentabilidade. Muitas pessoas pararam ali com a Mônica Barbosa, 

professora, para aprender um pouco sobre essa reciclagem de meio ambiente... do 

isopor. E aqui eu queria finalizar parabenizando as duas fundadoras dessa ONG, que é a 

Marcia Lima e a Vivian Bassani, que são fundadoras da ONG Projetos Viva. E que a 

gente possa acompanhar outros tantos mais projetos de sustentabilidade. Elas sabem 

que têm nosso apoio e a gente já está com várias ideias em parceria ali que possam ser 

concretizados e levar informações à população. Isso. É só uma belezinha, né vereadora? 

Obrigado!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente – por favor, a imagem! –, eu quero 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320033003700330033003A00540052004100, 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)                                            26 

CMSJC-001 – 35ª Sessão Ordinária – 07.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.6.2022 

pedir aqui um minuto de silêncio para Flávio Prado. Vou ler aqui o Instagram do Carlinhos: 

‘Faleceu Flávio Prado, diretor do Sindicato dos Bancários de São José dos Campos, 

colega da Caixa Federal e uma pessoa que tinha um sorriso no rosto 24 horas. Perdemos 

um amigo e um grande batalhador. Falei com ele na quinta-feira, ele estava todo feliz, 

preparando para ir para Salvador comemorar o aniversário de 69 anos. Um abraço 

solidário a todos os amigos e familiares’. Eu estive lá ontem com o Carlinhos, com o 

Wagner. Vi que Jacareí fez uma homenagem importante para ele, teve uma sala só de 

flores, de coroas, vi lá vários ex-prefeitos, o Sindicato dos Bancários, vários amigos da 

Caixa Econômica Federal aposentados, de outras cidades, de Taubaté, um ex-gerente, 

vários gerentes presentes. E Flávio ele estava em Salvador, teve esse AVC. Então, quero 

aqui fazer nossas homenagens, dizer à esposa e os filhos que ele será muito bem 

lembrado, como uma pessoa muito ativa. Aqui, em São José, ele atuou muito na Caixa e 

em vários empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e tudo mais. E além de ser um 

diretor de sindicato extremamente atuante. Ah, foi candidato a vereador pelo PSDB, em 

Jacareí. Estava lá, inclusive, uma coroa do PSDB homenageando ele. Então, nossas 

homenagens dessa Casa para Flávio Prado.” 

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

a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Walter Hayashi pelo Takehiko Ota, 

Takehiko Ota; e a pedido da vereadora Juliana Fraga, Lucilo Barbosa; e a pedido, então, 

da vereadora Amélia Naomi, Flávio Prado.” 

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

póstuma à memória dos senhores Takehiko Ota, Lucilo Barbosa e Flávio Prado.                                  

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 18h12min.-.-

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