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

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

DR. ELTON (PSC), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), 

MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO CHAGAS (PL), RENATO SANTIAGO (PSDB), 

DULCE RITA (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSD) e MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS). 

 

 

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

FRAGA (PT) – 16h30min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h30min; AMÉLIA NAOMI (PT) 

– 16h32min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h33min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 16h34min; e WALTER 

HAYASHI (PSC) – 16h34min. 

 

 

Às 16h26min, 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 ata passa a fazer parte 

integrante dos anais desta sessão. 

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

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

simbólica. Conforme acordo, então, de liderança, o primeiro inscrito – vamos passar para 

o horário do Pinga-Fogo – Marcelo Garcia, por favor, com o tempo de cinco minutos.”  

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, venho a essa tribuna 

cumprimentando a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Pedindo aqui 

licença para retirar a máscara. Estamos aqui num distanciamento bem seguro. E 

cumprimentando a todos os vereadores, àqueles que nos assistem em casa, àqueles que 

estão aqui no Plenário! Venho falar de uma fala muito importante o qual vi que a ministra 

Damares postou na sua rede social pelo Instagram. Uma fala do ex-presidente Lula 

usando de forma pejorativa os pastores e outras classes sociais muito importante do 

nosso país. Nós vamos passar aqui um vídeo e vocês vão entender aquilo que eu estou 

falando.” 

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

O vereador MARCELO GARCIA:- “É um absurdo aquilo que vocês acabaram de assistir, 

a fala do ex-presidente. Eu não coloquei o vídeo aqui na íntegra pela extensão que é, 

ficaria muito longo. Mas ele começa nesse vídeo dizendo que o povo evangélico, vamos 

dizer assim, o povo cristão, não é um povo menos inteligente. E realmente não é. Por isso 

que não vai ouvir essa fala dele, essa sugestão, essa dica de não ouvir as autoridades, os 

pastores, os padres, os líderes religiosos. O povo cristão realmente não é um povo menos 

entendido, sábio. Por quê? Porque conheceu a verdade, e a bíblia nos fala que ‘e 

conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’. Portanto, se ele não quer que se fale 

com os pastores, com os líderes religiosos, então também não vamos falar com outros 

líderes de outras classes, por exemplo, como os sindicatos, que aqui no Brasil são muitos. 

Noventa e cinco por cento dos sindicatos que se encontram no mundo está aqui no Brasil. 

Ele não quer que a população ouça os pastores, os líderes? Então vamos acabar com 

todo o tipo de liderança, sendo que a palavra… Jesus fala que toda autoridade ela é sim 

constituída por Deus. Ele tenta usar de forma pejorativa a vida dos pastores, e também 

daqueles que saboreiam uma deliciosa farofa. Vejam bem, não tem que usar de forma 

pejorativa a vida dos pastores, dos líderes, porque foi por ouvir esses líderes religiosos 

que muitas pessoas se levantaram, deixaram seus vícios, reconstituíram suas famílias. 

Estão bem hoje, porque ouviram a boa notícia. A boa notícia é o evangelho, é a palavra 

de Deus. E muito menos falar daqueles que cozinham, daqueles que tem uma boa 

culinária, daqueles que admiram a boa farofa, que é tradição do nosso país, 

principalmente do nosso povo amado nordestino. Então é uma fala infeliz do ex-

presidente Lula, que de forma pejorativa, falando dessa forma… eu quero aqui encerrar a 

minha fala dizendo que o povo cristão é, sem sombra de dúvida, mais de 85% em nosso 

país, um povo que sabe ouvir a verdade, que tem os seus representantes. E que as 
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igrejas, as denominações sérias, para ter os seus líderes, os seus pastores passam por 

uma formação teológica. São pessoas preparadas. E esses líderes e esse povo devem 

ser respeitados. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Rafael. Doutor Rafael Pascucci com tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Rafael Pascucci, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde, 

público que nos acompanha aqui na galeria, na TV Câmara, pela rede social! Bom, hoje 

eu vim, mais uma vez aqui, mais uma terça-feira, dia da gente dar uma pincelada aí nos 

nossos trabalhos do dia a dia, de nós, do nosso gabinete, nessa correria que é buscar as 

soluções para os problemas da nossa cidade, que o nosso gabinete faz aí todos os dias. 

Meu primeiro slide… O novo slide aí. Agradecer o nosso estagiário Rodrigo! Colabora 

bastante com a gente, fez mais um slide para a gente.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Estou passando aqui, Betão, mas não está indo não. 

Agora foi. Deixa eu voltar no começo aqui. O primeiro… Betão, se você puder ajudar. É 

um videozinho. Ele não tem som, mas eu vou aí comentando no próprio vídeo. Esse é um 

vídeo de uma reportagem feita pela TV Câmara. Aproveitar aqui a presença do nosso 

secretário adjunto Ademir Raposo, lá da Secretaria de Manutenção da Cidade. A gente 

terminou lá uma intervenção na Praça das Mangueiras, lá no Jardim Morumbi. A praça 

realmente é uma nova praça. A comunidade… estive lá gravando a matéria junto à TV 

Câmara. E a comunidade lá do Jardim Morumbi me agradeceu demais. Também estive lá 

com o Ademir dias antes da entrega da praça, a praça virou um novo local para que as 

famílias possam utilizá-la. A praça tinha lá um problema grave com os alambrados, com a 

pintura da quadra. O alambrado era baixo, a gente não conseguia praticar esportes a não 

ser o futsal lá. E o Ademir e sua equipe, a equipe da própria Secretaria de Manutenção da 

Cidade, fez uma reforma geral na praça, desde os alambrados que foram trocados, o 

paisagismo, a iluminação em LED, também o parquinho das crianças lá ganhou grama 

sintética. Então, tudo o que tinha para a gente fazer intervenção na praça foi feito e por 

isso eu quero fazer esse agradecimento ao prefeito Anderson Farias, ao secretário 

Minoru, o secretário Ademir, que junto com a gente, de perto, fizeram essa melhoria lá 

para a comunidade. A gente que é da comunidade, que é do bairro, a gente precisa que 

isso seja feito. Eu tenho um agradecimento enorme aí que é uma demanda antiga da 

comunidade lá do Jardim Morumbi, que a gente está… recebeu essa melhoria. O vídeo 

está passando agora que o Betão me deu play lá, é uma matéria, mas eu vou passar ela, 

viu, Betão? Vou deixar para uma próxima oportunidade aí quando ficar mais fácil da gente 

apresentar o vídeo. Já vou passar para o próximo slide. Também fazer um registro, nesse 

final de semana nós estivemos… a minha assessoria esteve lá no campo do Jardim 

Morumbi, no poliesportivo. Várias intervenções foram feitas no poliesportivo nesse um ano 

e meio de nosso mandato, e a gente teve um jogo: Santana versus União Independente. 
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Vereador Fabião Zagueiro esteve lá presente torcendo para o Santana. E a gente teve um 

empate lá no primeiro jogo valendo pelas oitavas de final da ACAF. A ACAF é a 

associação dos amadores aqui de São José dos Campos. A gente tem aí a disputa do 

futebol, o campo cheio de pessoas do bem, muitas famílias lá presentes. Essa foto aí 

representa um pouco das famílias que estiveram lá nesse domingo no Jardim Morumbi. E 

eu tenho certeza que vai ser um grande jogo de futebol, no próximo domingo, valendo 

vaga para as quartas de finais aí da liga especial da ACAF. Mandar um abraço aí para o 

nosso presidente, o Fabinho, o Fábio, do União Independente, que faz um grande 

trabalho lá! A gente vê muita gente do bem, sem ganhar nada, trabalhando pela 

comunidade, e o Fábio é um desses. Um outro registro de hoje pela manhã, senhor 

presidente: estivemos na abertura dos jogos da REM, da Rede de Ensino Municipal. Mais 

de mil alunos presentes lá nos jogos da REM, a gente esteve lá presente também 

prestigiando esse evento. Estava eu, vereador Renato Santiago, vereador Marcão da 

Academia. Estivemos lá com a juventude. A gente volta até revigorado, né, Marcão? A 

criançada lá para uma disputa, para um esporte, aprendendo além da sala de aula. E eu 

acho que é isso que a gente tem que incentivar: educação, esporte, cultura para essa 

criançada que é o futuro da nossa cidade. E a gente esteve lá hoje, eu, Marcão, Renato 

Santiago, representando essa Casa Legislativa, os demais vereadores. E também o 

Poder Executivo também estava presente, prefeito Anderson; secretário Jhonis, da 

Educação; a secretária Kátia, de Esporte e Lazer; os adjuntos também estavam lá; uma 

turma ligada ao esporte também; professores de educação física; muita gente do bem; os 

diretores de escola também, nossos amigos. Então a gente teve encontrando bastante 

amigos lá hoje. Foi uma manhã muito prazerosa para a gente de estar ao lado dessa 

juventude. Bom, aqui eu também deixo os nossos contatos, a nossa rede social: 

@vereadordeverdade, tanto no Facebook, quanto no Instagram. E o nosso telefone e 

WhatsApp, que é o 3925-6700. Nós atendemos no WhatsApp e no telefone também, é o 

mesmo número. E lá no Jardim Morumbi nós temos o nosso escritório que funciona de 

segunda a sexta, das 8 às 17, lá na rua Cecílio Celeste, nº 555. Estou... convidado já o 

vereador Zé Luís, nosso grande líder Zé Luís, para tomar um café lá com a gente 

também. E você, cidadão, para ir lá tomar um café com a gente. Rua Cecílio Celeste, 555, 

em frente ao ponto final do ônibus do Jardim Morumbi. No mais é isso, senhor presidente! 

Agradeço! E até uma próxima.” 

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

Marcão da Academia.” 
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O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, funcionários da Casa, público que nos assiste através da TV Câmara e aqui 

presente também! Pedir licença aqui para tirar a máscara. Senhor presidente, apenas 

citar aqui a questão… vereador Rafael Pascucci acabou de falar aqui da nossa presença 

hoje na abertura dos jogos escolares da REM, da Secretaria de Educação e Cidadania, 

secretaria municipal, lá no Sesi. A nossa presença, eu, vereador Rafael Pascucci, 

vereador Renato Santiago, a gente estava lá presenciando um momento maravilhoso. É 

um jogos que reúne cerca de 1.500 jovens da rede, profissionais de educação física, 

diretores, pais. E a gente fala muito da importância da ferramenta do esporte. E esse 

momento é o momento que a gente olha ali e fala: ‘Óh, está vendo o quanto é importante 

uma formação do cidadão em valores’. E a criançada tudo animada. Então, eu quero aqui 

parabenizar o secretário Jhonis, a toda sua equipe, a Educação, que tem feito um 

trabalho espetacular. E são esses trabalhos que elevam o nome da nossa cidade. Vou 

aqui citar o nosso secretário, e agora ex-secretário de Mobilidade Urbana, Paulo 

Guimarães, pelo seu excelente trabalho voltado à mobilidade urbana, de inovações, de 

tecnologias, sustentabilidade. Em apresentações, quantas vezes aí a nível de governo 

federal para o Brasil todo, o que que aconteceu? Foi convidado para gerenciar, ser 

presidente do Observatório Nacional de Mobilidade Urbana. Olha para você ver. Agora, os 

nossos secretários, de todas as pastas, estão sendo convidados para representar a nível 

nacional, levar projetos que São José consegue realizar em vários departamentos para 

nível federal, para o Brasil. Olha a importância disso. Então, São José, ele está chegando 

num patamar que todo o Brasil olha e fala assim: ‘Vai fazer um trabalho importante, e eu 

quero levar isso para o Brasil’. Então, senhor presidente, é mais para a gente passar essa 

informação, parabenizar o secretário Paulo, que fez um trabalho espetacular! Agora quem 

assume é o Gláucio, que era o secretário de Obras, e o Pasquini, que estava na 

Fiscalização, assume a Secretaria de Obras. Então tem ali uma troca, e a gente sabe que 

são pessoas competentes, que vão continuar um trabalho muito bom na nossa cidade. E 

só para finalizar, lembrando, hoje também estivemos… hoje foi uma manhã esportiva, né? 

Estivemos lá na Arena Farma Conde junto com toda a Secretaria de Esporte, pessoal 

da... esporte de alto rendimento, a secretária Kátia, o Itamar, lá... E junto com o Mário. O 

Mário hoje que é o presidente da Farma Conde, na apresentação do novo time de vôlei, 

novo time de vôlei da Farma Conde, que hoje conta já com três atletas da seleção 

brasileira, Zé Luís. Três atletas. Isso é muito importante. Vai ser espelho para as nossas 

crianças. Mais uma vez o esporte sendo referência. E aí, o Douglas, que até esteve lá 
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naquele programa do… A Dança dos Famosos. Também ele está bem popular. Mas é um 

grande atleta aí, foi nas Olimpíadas, foi campeão Olímpico. Então acho que São José 

está crescendo muito na linha esportiva, na linha educacional, na linha de mobilidade 

urbana, em todas os segmentos. E a gente tem que aqui sim aplaudir e continuar 

fiscalizando, construir políticas públicas, criar projetos de leis que consiga ajudar nossa 

cidade a ser a referência para o Brasil que está sendo. E não só para o Brasil. Estamos 

passando as fronteiras, estamos sendo referência muitas vezes internacionalmente. Meu 

muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Bispo inscrito para falar no tempo de dez minutos, vereador.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo regimental 

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

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

que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez nessa tribuna para falar um pouco 

do trabalho que nós fazemos. Dizer que na tarde de hoje nós vamos fazer aqui a 

composição da CEI da Sabesp. Pedimos aí que o PSDB indique o nome do componente 

do partido para essa CEI. O PSD já, na pessoa do Zé Luís, novo líder, indicou o vereador 

Marcão. E depois o presidente indicará dois, e outro será por sorteio. Bom, senhor 

presidente, por falar em Sabesp, a gente lembra de chuva, e por falar em chuva, a gente 

lembra de inundação em alguns pontos na nossa cidade. E aqui nós temos um local na 

nossa cidade que tem um grande poliesportivo e que há muitos anos essa comunidade 

ela vinha ali sofrendo com as inundações naquele período forte de chuvas, essas 

inundações traziam ali, ou trazem ainda um grande problema para a comunidade. Então, 

nós vamos ver aqui um trabalho, uma matéria que nós fizemos lá no Vale do Sol, sobre o 

fim das inundações naquele bairro. Queria aí que o nosso sonoplasta pudesse soltar a 

matéria que nós gravamos ali naquela comunidade recentemente. Não, não. Não é esse. 

Não é esse. É a inundação do Vale do Sol. Solta então esse aqui. Então vamos falar, 

mudar um pouco de inundação para uma coisa importante também, que eu falaria num 

segundo momento, que é a educação. Nós sabemos que a nossa região Sul, ela é uma 

região de poucas escolas particulares. Grande parte da nossa sociedade ela depende da 

escola pública. Então, uma matéria que nós tivemos… lutamos por essa questão há 

muitos anos, e agora a gente tem essa notícia importante para a comunidade ali do 

Jardim Morumbi e Bosque dos Ipês, Jardim Sul, Terras do Sul e Jardim Oriente.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Está aí então um grande investimento aí na região, de muito 

tempo que nós vínhamos cobrando. E graças a Deus vai chegar para a comunidade. A 

gente tem ali bem perto a escola Homera da Silva Braga, que era uma escola estadual, e 

fizemos um trabalho junto à comunidade, e foi feito então a municipalização daquela 

escola. Hoje atende um número grande de crianças. Essa nova escola com certeza vai 

trazer uma… vai conseguir fazer uma equação dessa falta de vagas ali para as crianças 

de primeiro ao nono ano. Então é um trabalho longo desse vereador e que agora a gente 

vê… a obra já está licitada, a obra vai custar mais de 40 milhões, e eu tenho certeza que 

é um ótimo investimento, porque vai ser uma escola de ensino integral. Obrigado, senhor 

presidente!” 

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

por favor, próximo inscrito, com tempo de cinco minutos.” 
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

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

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

Primeira… bom, vamos falar um pouquinho aí do nosso trabalho de hoje, da caminhada 

nossa aí da semana. Sempre lembrando que o nosso gabinete é um gabinete que… o 

nosso trabalho é proteger a vida. Próximo.” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Hoje – tenho só uma fotinho para mostrar – nós fomos 

ao Jardim Topázio. Eu tenho uma paciente minha que é moradora do Jardim Topázio, 

Dona Olga. Aí está a Dona Terezinha, Dona Sônia na foto com a gente. A Dona Olga fez 

um convite para a gente dar um pulinho lá, tem alguns pedidos na região. Uma delas é 

um parque que tem bem próximo à rua Jussara, um jardim, que elas pediram para a gente 

batalhar por uma academia ao ar livre. Eu vou pedir para o Fabião me ajudar nessa 

empreitada. Vamos levar o vereador Fabião lá também. E tem uma questão no fim da rua 

Jussara de um lixo, de um lixão lá que o pessoal deposita lixo lá também. A gente vai 

pedir uma câmera do COI. E aí um outro problema na casa da Dona Olga, que as obras 

da Linha Verde passam bem próximo à casa dela, e as obras causaram rachaduras muito 

importante na estrutura da casa dela. Nós não podemos afirmar, porque eu não sou 

engenheiro, eu não tenho nenhum estudo para provar isso, mas nós vamos fazer fotos, 

fazer um estudo lá do local para que ela possa avaliar se aqueles danos nas casas… não 

foi só na casa dela, em algumas outras casas daquela rua, da rua Jussara, tiveram danos. 

Se foi realmente da obra da Linha Verde, se foi, obviamente, ela vai ter o direito, ela tem 

que ingressar com uma ação para pedir a indenização dos estragos que foi na casa dela. 

Então, nós fomos lá no dever de vereador, não aqui de fazer oposição, de perseguir 

ninguém, mas é que a gente está aqui para fiscalizar e para trabalhar e para defender o 

cidadão. Então se uma moradora nos chamou, nós fomos lá ver. Nós vamos na semana 

que vem ou na outra semana mostrar as fotos do local, da casa, e obviamente ela vai 

pedir estudos para que comprove se aquelas rachaduras foram causadas por obras da 

Linha Verde ou não, tá? Então esse é o nosso papel e é o nosso dever de vereador. Nós 

fomos lá hoje, semana que vem nós vamos trazer fotos do local, da casa, para dar notícia 

para vocês. Aproveitando também, nós andamos bastante naquela região, na obra lá da 

Linha Verde. Uma coisa que me estranhou muito foi que só tinha duas máquinas 

trabalhando na região, naquele local todo, uma obra muito grande. E eu achei a obra 

muito parada e atrasada. Então, eu fiquei um pouco assustado com aquilo lá, porque a 

Linha Verde ela… existe uma importância para a mobilidade de São José dos Campos, 

mas eu achei muito parado, achei pouca gente trabalhando ali próximo à rua Jussara, e 
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daquele ponto para baixo não tinha nenhum servidor, nenhum funcionário, ninguém 

trabalhando. Apenas duas máquinas no local. Outros locais da cidade que nós visitamos 

também. Então achei a obra muito parada. Nós vamos estar fazendo imagens na semana 

que vem desse local, porque foi empenhado muito dinheiro nisso, e é um projeto muito 

caro, está gastando muito dinheiro aqui da nossa cidade. Então eu acho que isso daí tem 

que ser levado a sério e tem que se cumprir a data, e não ficar encarecendo cada vez 

mais esse projeto, tá bom? Então, agradeço, presidente, pelo tempo, tá? E a semana que 

vem nós estaremos aqui trazendo imagens da casa, a foto das rachaduras, e vamos estar 

lá no local de novo para ver se vai ter gente trabalhando, porque eu achei, hoje, naquele 

local, as obras muito abandonada e muito parada. Não vai se cumprir com certeza o 

cronograma. Muito obrigado!” 

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

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, gostaria de registrar que no dia de ontem o 

jornal OVale, a Band Vale e a ACI lançaram a campanha Voto que Vale. Mais uma vez, 

uma edição que já fez em outras eleições, senhor presidente, para valorizar o voto na 

nossa região. E aí lá foi-se apresentado vários dados novamente de quantos eleitores a 

nossa região tem. Ou seja, senhor presidente, quase 2 milhões de eleitores que nós 

temos na região e apenas 700 mil votos desses quase 2 milhões que ficaram aqui com 

candidatos domiciliados na nossa região. Então, nós temos condições tranquilamente de 

eleger um número maior de deputados que nós temos hoje. Perto de cinco federais e de 

sete a oito deputados estaduais. Então, eu queria parabenizar novamente o jornal OVale 

e a Band, e a Associação Comercial por essa iniciativa. Vossa excelência esteve lá, 

outros vereadores também. Importantíssimo dentro da reflexão um pouco do chamado 

voto distrital, que alguns já defendem há um certo tempo. Mas, para se ter uma ideia, 

senhor presidente, dos cinco candidatos a deputado federal mais votados aqui em São 

José dos Campos, praticamente todos eram de fora. Então, que a gente comece a olhar 

sim, porque um representante da esfera federal e estadual traz sim muita segurança para 

o município, para a região, desenvolvimento. As gritas que nós temos aqui em diversas 

áreas, principalmente da segurança pública. Então eu considero uma iniciativa louvável, 

importante dessas três entidades, senhor presidente. Obrigado!” 

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

Luís! Foi bastante importante sim o debate de ontem lá na ACI. Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para também concordar com o 

vereador José Luís. Eu estive presente. Como sempre, as iniciativas da ACI em relação a 

essa questão, tenho sempre me posicionado favoravelmente. Ontem estava a vereadora 

Juliana, que é nossa candidata a deputada estadual; também o nosso representante, 

doutor Cury, que também é candidato a deputado estadual pelo Partido dos 

Trabalhadores; e o Wagner Balieiro é o nosso candidato a federal. Então, nós temos 

certeza que nós vamos eleger aqui também os nossos representantes do Lula e do 

Haddad. Lula, federal, Lula e Alckmin; Haddad é nosso governador, com a nossa 

bancada. Nós entendemos que é fundamental ter representante na Assembleia 

Legislativa, como também no Congresso Nacional. Então, Wagner é o nosso 

representante, viu, Zé Luís? Ontem ele não pode comparecer, está… testou covid ontem 

e hoje. Hoje eu vou representar o Wagner lá na região… na reunião que nós teremos na 

região do Campo dos Alemães, lá na casa da Zelita. Mas, está já na fase final do covid 

dele, mas hoje testou covid. Então, vai ser muito interessante essa eleição.” 

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 aos presentes na Câmara Municipal e aos telespectadores da TV 

Câmara! Também venho aqui, depois da fala do vereador Zé Luís Nunes, da vereadora 

Amélia Naomi, onde presenciei o lançamento lá da campanha o Voto que Vale feito pelo 

Valeparaibano, pela TV Band e também pela ACI. Já é o segundo ano que a ACI faz um 

evento como esse. E é de suma importância. Mostrou ali o número de eleitores na nossa 

região metropolitana, que é 1 milhão e 800 mil eleitores. Você pegando esse número, a 

gente conseguiria eleger nove deputados estaduais, seis deputados federais. E a gente 

ali, a gente já vem com esse discurso há muito tempo. A importância da região do Vale do 

Paraíba ter representantes para trazer emendas. Emendas para estruturar melhor todas 

as cidades do nosso Vale do Paraíba, também estruturar nossas entidades, fortalecer o 

terceiro setor aqui. A gente sempre fala do Gacc e do Hospital Gacc e do Hospital Pio XII, 

que são duas entidades que têm um déficit mensal de R$ 1 milhão, vereador Robertinho. 

Então, fecha o ano com R$ 12 milhões negativos. Uma bancada forte no Vale do Paraíba 

mostraria, traria emendas e também mostraria ao governador que poderia deixar muito 

mais forte não só essas duas entidades. A gente pega duas como exemplo, mas temos 

outras tantas entidades que lutam, fazem seu trabalho adequadamente. Esse seria um 

ponto muito importante. Também, tanto um deputado estadual como um federal, tendo um 
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número maior aqui na região, teria acesso mais rápido aos programas do governo do 

estado. Programa de melhorias de estradas rurais, o incentivo à apicultura, algo que a 

gente já vem trabalhando há muito tempo, mas você, como deputado, teria força de trazer 

verbas para fortalecer o pequeno produtor. As estradas rurais, que sempre precisam de 

uma melhoria. Enfim, estruturar o Vale do Paraíba. Espero que essa campanha possa 

chegar em um número grande da população não só de São José dos Campos, como todo 

o Vale, e que a gente possa ter… aqui temos representantes importantes aqui na Câmara 

Municipal, estão saindo como deputado. Acho que é a hora e o momento de São José 

dos Campos e a região do Vale do Paraíba se estruturar em termos de 

representatividade, tanto na Assembleia, como no Congresso. Obrigado, presidente!” 

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

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Queria nesse momento 

agradecer aos colegas que participam juntamente comigo da Comissão de Saúde, Zé 

Luís e também a Dulce! Hoje a gente teve uma reunião importante da Comissão de 

Saúde para tratarmos de questões importantes que estão acontecendo aqui na nossa 

cidade. Em virtude da reunião de hoje nós vamos estar tramitando uma solicitação 

juntamente à Prefeitura para uma conversa com a Secretaria extremamente importante, 

porque esse é o papel dessa Casa. Foi o entendimento de todos ali de que, de forma 

ordeira, a gente saiba dos dados, e a gente possa trazer informação à população. Mas 

também sugerimos que algumas situações possam ser mudadas. Nós queremos 

participar e ajudar para que as pessoas possam ser melhor atendidas. Então, muito 

obrigado pela presença de todos ali, e a gente vai continuar com os trabalhos por meio da 

Comissão de Saúde. Muito obrigado!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Presidente, também queria falar da importância… não estive 

ontem na ACI, acordei gripada e não pude comparecer. Mas não estou com covid, não. 

Eu queria falar da importância também desse Voto que Vale, no Vale. Eu acho que nós 

temos muitas bandeiras em comum em todo o Vale, por exemplo com relação aos 

programas habitacionais, os problemas viários, que abrange todo o Vale do Paraíba, os 

problemas ambiental, que nós temos aí que fazer uma força-tarefa para preservar a nossa 

várzea para fazer a mata ciliar no Rio Paraíba. Então nós temos uma série de problemas 

que aflige todas as cidades do Vale. E todas as outras regiões metropolitanas do Estado 
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de São Paulo, com uma população com número de eleitores equivalente ao que nós 

temos aqui, eles conseguem fazer uma bancada de dois, três deputados federais, e cinco, 

seis deputados estaduais, enquanto nossa representatividade é, como diríamos, pífia. 

Nós podemos fazer muito mais trabalhando junto com todos os vereadores, os deputados 

com representação política, atendendo os prefeitos e dando fortalecimento para nossa 

região. Então, nós estávamos aí fazendo um levantamento e vimos que realmente nós 

temos que tomar uma atitude aqui e fidelizar os nossos votos, porque está sendo muito 

pulverizado para os outros setores, para os outros agentes políticos de outras regiões, e 

que está prejudicando muito a gente aqui. Então, nós temos que seguir os bons 

exemplos, como é a região de Campinas, de Sorocaba, que tem realmente… tem tudo. 

Conseguem tudo, por quê? Porque estão fortes, estão unidos e tem um grande número 

de representantes.” 

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

sequência ao Pinga-Fogo, a vereadora Amélia Naomi 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:- “Boa tarde a todos! Quero aqui cumprimentar 

Doralice, Bete, Edmilson, Daniel, Vanele, que é a comissão dos trabalhadores. Tem mais 

companheiros aqui que eu não nominei, mas estão aqui acompanhando todas as 

semanas a sessão de Câmara. Amanhã vai ter uma audiência pública do Instituto, então 

queria aqui convocar a todos. Eu infelizmente, já falei para Ana Tereza, estava falando 

com a vereadora Juliana Fraga, amanhã não poderei participar por conta de uma agenda 

com o neto. Vou até o Rio, volto. Então, por favor, a todos do sindicato quero aqui 

justificar a minha não-participação no dia de amanhã. Bom, vou falar aqui de Caçapava, 

da termelétrica. Então, só um minuto que eu quero ler uma matéria que está aqui no 

Facebook. Caçapava corre o risco de ter a terceira maior termelétrica do Brasil.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Poluição não! Quero ler aqui o que está no Facebook da 

Eco Vital. Termelétrica não! Tivemos na tarde de hoje uma reunião com o diretor 

comercial da empresa Natural Energia, do Rio de Janeiro, que pretende implementar uma 

mega planta de geração de energia termelétrica no Município de Caçapava. O complexo 

previsto com três geradores com a potência de 1750 MW, acho que é isso, movida a gás. 

Segundo o diretor comercial, a usina não será resfriada à água, e sim ao ar, portanto, de 

baixo impacto, que irá gerar em torno de apenas 40 empregos diretos. Ressaltamos que 

não apoiamos, não aceitamos esse tipo de empreendimento no Município de Caçapava, 

bem como no Vale do Paraíba. Expomos os diversos passivos socialmente ambientais 

que Caçapava já possui (FAE, chumbo; Tonolli, uma outra empresa aqui, de alumínio e 

magnésio; Reprocessa, baterias; Mafersa/MWL, a escória da fundição de aço; CEA-

Caçapava; e dezenas de cavas de mineração de areia; fora as constantes ameaças de 

instalação de pedreiras), sempre com o mesmo pretexto (geração de emprego e aumento 

de arrecadação). As mesmas falácias de sempre. Alertamos: ‘vocês já perderam dinheiro 

aqui em Caçapava com essa ideia e perderão ainda mais se insistirem’. Temos 

mobilização de entidades e ambientalistas de toda a região. Temos a sociedade, 

entidades religiosas, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público, institutos de 

pesquisas, pesquisadores, sindicatos, políticos etc. A empresa Natural Energia também 

atua na geração de energia limpa, eólica e solar, e já possui empreendimentos em 

funcionamento. Sugerimos mudança de planos para energia limpa e não a termelétrica. A 

geração de energia termelétrica tem como fonte a queima de combustível fóssil, recurso 

natural não-renovável, que sofre variação de câmbio geopolítico especulativo por ser uma 

fonte finita e que diminui a cada dia. Portanto, energia termelétrica é poluidora, 
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contaminante, emite gases e agrava e acelera o quadro das mudanças climáticas. 

Alertamos sobre o apoio recebido da atual administração. Segundo a Lei Orgânica em 

vigência, prevê a realização de plebiscito. Tem aqui várias imagens. Então, por favor, 

vocês entram no Facebook da Eco Vital. E eu queria já passar para a segunda. Uma 

empresa do Rio de Janeiro, que eu já li aqui. A termelétrica é extremamente poluente. Por 

favor! Mas o risco à saúde e ao meio ambiente não é só para o Município de Caçapava, 

mas para toda a população do Vale do Paraíba, porque a poluição e o agravamento do 

efeito estufa vai afetar a todos nós. Aqui algumas lutas. Eu, Wagner na nossa luta contra 

a mudança da Lei Orgânica, e infelizmente foi aprovado. Está ali inclusive a Doralice, né, 

Doralice? Na frente do Paço Municipal, está o Giba, a Ângela, vários dos movimentos. E 

infelizmente a nossa Lei Orgânica, contrariando os cientistas do Inpe, do ITA, os médicos, 

lamentavelmente foi aprovada. E eu queria registrar que nessa reunião de ontem estava o 

Sullivan, que é da Eco Vital, junto com ele mais alguns diretores, a Dandara, que é 

vereadora de Caçapava. Doutor Paulo Roitberg esteve presente na reunião, como 

também o Carlos, doutor Carlos, da minha assessoria, estiveram presentes junto a essa 

reunião. Quero aqui terminar, seguimos na luta contra a instalação da termelétrica em 

Caçapava e em toda a região. Termelétrica, não! Obrigada!” 

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

José Luís.” 

Com a palavra o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, gostaria de fazer alguns 

pedidos: votação em bloco; inclusão de diversos documentos: Indicações de 2373 a 2377. 

Repetindo: de 2373 a 2377. As Moções 79 e 80; e também a inclusão do Requerimento nº 

700. Também, senhor presidente, solicitar o destaque dos Requerimentos 673 e 698.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa tarde, senhor presidente! Nós gostaríamos, desses 

que... das moções que vão ser votadas, que votasse em separado algumas, não todas 

juntas, porque a gente quer votar contrário à uma moção. A Moção 78/2022 – Processo 

5592.” 

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

verbal do vereador José Luís Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem. Convoco a vereadora Juliana, por favor, para poder me 

secretariar aqui, por favor.”  

Nesse momento, assume a secretaria ad hoc dos trabalhos a vereadora Juliana Fraga. 
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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. Três votos contrários, é isso? Cinco. Quatro ou cinco, gente? 

Seis voto contrário. Por favor, secretária.” 

A senhora secretária ad hoc, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Seis votos contrários, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, está aprovado, 

então, o destaque. Com 6 (seis) votos favoráveis, estão rejeitados os documentos. Com a 

palavra a vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu só queria aqui deixar registrado 

porque que o meu requerimento foi rejeitado, foi destacado, mais uma vez. Eu estou 

querendo, eu estou pedindo informação, eu estou querendo informação a respeito de algo 

que é o nosso papel. Então, o munícipe vem até nós, as pessoas têm uma demanda, a 

gente pede informação e os nossos requerimentos são todos barrados aqui. No caso 

esse, eu estou pedindo informação ao Poder Executivo para que informe e disponibilize 

quais são os procedimentos adotados para verificação de presença dos bolsistas inscritos 

nos editais do balé, Coro Jovem, Centro de Artes Circenses da Fundação Cultural 

Cassiano Ricardo, bem como se está oferecendo os equipamentos necessários aos 

cursos oferecidos. Por quê? Porque nós temos uma demanda, tem pessoas que fazem o 

curso lá na Fundação Cultural, que vem até nós falando que está sem aparelho de 

segurança, que está sem local adequado, que está tendo problema na questão das 

bolsas, e elas vêm nos questionar e a gente precisa das informações. Inclusive, nós 

tivemos reunião aqui da Comissão de Cultura, querendo, pedindo também que marque 

uma reunião lá com o presidente porque nós temos vários questionamentos. Então, 

assim, a gente precisa de, pelo menos, que os nossos requerimentos sejam aprovados 

para a gente ter essas informações. Senão, daqui a pouco a gente vem e fala aqui, aí vai 

querer questionar os nossos dados. Mas se a gente não tem informação nenhuma, a 

gente fala o que chega até nós. Então, é... infelizmente, mais uma vez nosso 

requerimento foi rejeitado.” 

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

portanto, a votação. Com 6 (seis) votos... a pedido do vereador José Luís, com 6 (seis) 

voto favoráveis o pedido verbal está aprovado. Portanto, o pedido verbal... Aliás, com 6 

(seis) voto contrário, o pedido verbal do vereador José Luís está aprovado.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 
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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 2373/2022 

constante do Processo nº 5718/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que 

solicita à Prefeitura que seja utilizada a parceria entre o CSI (Centro de Segurança e 

Inteligência) e a Polícia Militar para investigar as imagens captadas e identificar os 

autores dos atos praticados no entorno da empresa Bayer, no bairro Limoeiro; 2374/2022 

constante do Processo nº 5724/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que implante faixa de pedestres na 

esquina da avenida Benedito Albino Tomaz com a rua Aparecida Maria Consiglio, no 

Jardim Paraíso do Sol; 2375/2022 constante do Processo nº 5725/2022, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

que implante faixa de pedestres na esquina da rua Aparecida Maria Consiglio com a rua 

Crisante Barbosa Miranda, para transpor a primeira rua, terminando em frente ao 

condomínio de número 170, no Jardim Nova Michigan; 2376/2022 constante do Processo 

nº 5726/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos que execute a pintura da sinalização horizontal da avenida 

Benedito Albino Tomaz, em toda sua extensão, no Jardim Paraíso do Sol e Jardim 

Castanheiras; e 2377/2022 constante do Processo nº 5729/2022, de autoria da vereadora 

Juliana Fraga, que indica seja oficializado o Poder Executivo do Município de São José 

dos Campos para que realize, através da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, 

estudos visando conceder a redução de jornada às nutricionistas da Administração Direta 

do Município; das Moções de nos 79/2022 constante do Processo nº 5723/2022, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, que encaminha Moção de Apoio à Carta do Vale do Paraíba, 

na Semana regional de conscientização: Ações Estratégicas para Erradicação do 

Trabalho Infantil, publicada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; e 80/2022 

constante do Processo nº 5728/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

manifesta apoio ao Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2020, de autoria do deputado 

Carlos Giannazi, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela 

revogação da cobrança previdenciária indevida aos aposentados e pensionistas do 

Regime Próprio da Previdência estadual; do Requerimento nº 700/2022 constante do 

Processo nº 5722/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a realização da 

PqTec Innovation Week, que terá como tema O Futuro das Conexões; e, ainda, o pedido 

de destaque na votação dos Requerimentos de nos 673/2022 constante do Processo nº 

5564/2022, de  autoria do vereador Dr. José Cláudio, que solicita ao Instituto de 
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Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos – IPSM, esclarecimentos 

sobre a ocorrência da imediata e integral aplicação da Lei Complementar nº 653, de 9 de 

maio de 2022, sobre servidores que ingressaram no serviço público municipal, com 

vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, 

considerando a não prévia adequação da Lei Orgânica do Município; e 698/2022 

constante do Processo nº 5690/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer 

seja oficializado o Poder Executivo do Município de São José dos Campos para que 

informe e disponibilize quais são os procedimentos adotados para verificação de presença 

dos bolsistas inscritos nos editais do Ballet, Coro Jovem e Centro de Artes Circenses, da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR, bem como se está oferecendo os 

equipamentos necessários aos cursos oferecidos. 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, presidente, o meu requerimento é o seguinte: 

que ele solicitou ao Instituto da Previdência do Servidor Municipal de São José dos 

Campos esclarecimentos sobre a ocorrência da imediata e integral aplicação da Lei 

Complementar nº 653 de 9 de maio de 2022, sobre os servidores que ingressaram no 

serviço público no regime municipal, com vinculação ao regime próprio da Previdência até 

31 de dezembro de 2003. Porque nós recebemos nos nossos gabinetes, em tempo 

recente, denúncias de servidores municipais que ingressaram no serviço público 

municipal antes do ano de 2003 e que ao consultarem, para fins de aposentadoria, o 

Instituto da Previdência do Servidor de São José dos Campos, já foi aplicado 

indevidamente e de imediato os efeitos da lei. Porém, nós sabemos que para os 

servidores que ingressaram antes de 2003 – e no caso foi uma senhora que começou em 

2001 – tem o tempo de carência de dois anos, que foi aprovado uma emenda nessa 

Casa. E uma emenda que nós trabalhamos e nós lutamos muito por ela e não está sendo 

aplicada. Então, houve um erro aí do Instituto. O esclarecimento é esse. Então, o 

requerimento era nesse sentido, que aplicou-se... foi feito uma lei, tem-se uma emenda e 

nem o... além do... além desse projeto ser um projeto ilegal porque a Pelom ainda não foi 

votada, mesmo aplicada, ainda está sendo aplicada errada, que ele não está cumprindo a 

emenda de dois anos que era o tempo de carência para começar o projeto. Obrigado!” 

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

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

verbal da vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
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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 pela vereadora Juliana Fraga, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em separado da Moção nº 78/2022 

constante do Processo nº 5592/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que 

encaminha Moção de Repúdio à suposta manifestação realizada pelo MST, Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que praticou atos terroristas na planta da empresa 

Bayer em São José dos Campos. 

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

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

Passou-se ao processo de votação.  

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

sessão realizada no dia 07 de junho de 2022 – 35ª 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 17h20min iniciou-se o processo de votação.  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 07 de junho de 2022. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Luís. Vereadores favoráveis 

aos documentos permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vamos de novo. 

Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, vamos novamente. 

Em votação os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. 

Desculpa! Vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Doze votos contrários.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, então, com 12 

(doze) votos favoráveis... contrários estão rejeitados os documentos.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 673/2022, de autoria do vereador Dr. 

José Cláudio, e 698/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, já citados. Rejeitados 

com 12 (doze) votos contrários. 

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

Marcelo Garcia que leia a ementa da Moção nº 78, de autoria do vereador Thomaz 

Henrique.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Moção 78/2022, encaminha Moção 

de Repúdio à suposta manifestação realizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, que praticou atos terroristas na planta da empresa Bayer em São José 

dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção nº 

78. Vereadores favoráveis à Moção permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. Com dois votos contrários...” 

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

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

contrários portanto a Moção está aprovada.” 

Em votação em separado, a Moção nº 78/2022 constante do Processo nº 5592/2022, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, já citada. Aprovada com 3 (três) votos 

contrários. 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Bom, eu quero aí fazer... agradecer os vereadores aí por ter 

votado a favor do meu Requerimento 696, no qual estou pedindo para o Ministério da 

Saúde as vacinas contra meningite aqui para o município. Porque, infelizmente, nós não 

estamos com muitos dados, estamos vendo a população em pânico. Então, que o 

Ministério da Saúde faça um levantamento do que está acontecendo aqui no município 

para mandar essas vacinas para cá. Se não tiver no protocolo dele, que ele que compre e 

que resolva o problema de São José dos Campos. O que nós não podemos é ficar de 

braços cruzados esperando que o município compre, o município ficar esperando que o 

Estado compre, e o Estado fica esperando que o Ministério da Saúde compre. Nós 

estamos também mandando para o Ministério... para o Governo do Estado para ver essa 
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questão da meningite em São José dos Campos, que nós não podemos mais ficar 

esperando uma atitude para ver piorar a situação, que nós já temos uma triste experiência 

com relação o que nós vimos aqui no covid, no país, por inanição dos governos. Então, 

por favor, agradecendo a todos os vereadores que votaram a favor dos meus 

requerimentos.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, dia 5 de julho nós vamos fazer a 

audiência da Sabesp, contra a privatização da Sabesp. Então, quero aqui fazer a 

composição: vereadora Juliana Fraga, vereador José Luís. Nós vamos.... já fizemos o 

requerimento. Então, dia 5 de agosto nós vamos receber aqui os trabalhadores da 

Sabesp, vários dirigentes que têm aí um estudo sobre a água vão participar, junto com o 

deputado Emídio, que é o... lá na Assembleia Legislativa, ele é o representante.... ele é o 

coordenador dessa comissão. Na cidade, na Câmara Municipal já de.... aqui de São Luiz, 

já fizeram uma audiência pública. Osasco, a Câmara também já fez uma audiência 

pública. E São José será a terceira cidade que realizará essa audiência contra a 

privatização da Sabesp.” 

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

vereador...” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, justamente de encontro com aquilo que a 

vereadora Amélia colocou, uma frente aí contra a privatização da Sabesp, e nós estamos 

justamente nessa Casa colocando aí uma CEI, que vai ser instaurada hoje, para 

investigar os investimentos, a tratativa da Sabesp com a nossa cidade e com certeza 

essas duas coisas vão caminhar de um lado oposto, né? O que nós queremos é que a 

Sabesp realmente continue, mas continue observando aquilo que contratualmente ela tem 

para observar. Então na noite de hoje só aguardando aí o sorteio que parece que o PSDB 

não indicou, aí vai ser por sorteio. Mas o PSD já indicou e a gente está aguardando essa 

conclusão.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tá, então.... só para... 

Vamos organizar. Vamos primeiro, depois que a gente passar essa fase, a gente vai falar 

da CEI, que não chegou na hora ainda. Porque se não começa a atropelar aí, fica 

bagunçado o negócio aqui. Vamos organizar. Em votação a composição dos membros da 

Frente Parlamentar Contra a Privatização da Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – Sabesp, que será composta pelos vereadores: Amélia Naomi, 
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Juliana Fraga e vereador José Luís. 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 indicação da 

vereadora Amélia Naomi, da vereadora Juliana Fraga e do vereador Zé Luís para 

comporem a Frente Parlamentar Contra a Privatização da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (conforme Requerimento nº 670/2022 – 

Processo nº 5530/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, da vereadora Juliana 

Fraga e do vereador Zé Luís). 

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

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 14 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. Com nenhum voto contrário, 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 Requerimento nº 681/2022, de autoria do vereador Zé Luís, foi retirado pelo autor. 

Às 17h32min encerrou-se o processo de votação. 

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

por alguns instantes para organização da CEI.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

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

sessão. Só vou registrar a presença do João Papinha, viu, João? Obrigado pela presença 

aqui. João Papinha, da Rádio FM São José, 107.9, e do Jornal Folha da Região Norte. 

Seja bem-vindo. Dulce, vai falar, Dulce? Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

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

para Margarete Aparecida Delfino, moradora lá do Jardim das Flores muitos anos. 

Sempre lutou muito e bravamente os problemas de saúde que ela teve, que infelizmente 

veio a falecer dia 9 agora. Queria aqui deixar meus sentimentos para a Maria, mãe dela, 
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para a irmã Andreia, que foram umas guerreiras no auxílio da Margarete. A Margarete foi 

uma pessoa assim que me impressionou muito pela sua garra, pela sua tenacidade, pelo 

seu amor à vida. E é isso aí.” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde novamente! Vim pedir um minuto de silêncio 

para a senhora Clarice Alves dos Santos, mãe do secretário de Assistência Social, o 

Antero Baraldo. Ela faleceu dia 4 de junho, fiquei sabendo hoje, né? Deixar aqui meus 

sentimentos ao Antero. O Antero conversando um pouco comigo, desde de 77, quando 

ele fez sete anos, ele e a mãe, a mãe batalhou muito, tinha três empregos no mesmo 

momento para colocar comida em casa, fazer com que o Antero pudesse estudar. E a 

gente vê um grande homem aí, que foi da Inteligência da Polícia, secretário, várias pastas 

que ele já assumiu. E o Antero, aqui para lembrar de um assunto que a gente tem em 

comum, com a frente parlamentar em defesa da pessoa com autismo, o Antero que foi 

responsável pela confecção da carteirinha de identificação do autista, o que fez com que 

abrisse vários campos para a cidade se tornar uma cidade inclusiva. Obrigado, 

presidente!” 

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

palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu queria pedir um minuto de silêncio. Será que o pessoal 

da TV Câmara.... da nossa assessoria... aqui. Marco Antônio Cecchini.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Ele recebeu o título aqui nessa Casa, reitor do ITA. ‘Eu 

gostava de dar aula’. É a capa, as memórias do primeiro reitor brasileiro do Instituto 

Tecnológico, do ITA. Ele foi reitor, vice-reitor e tem esse livro, inclusive, que foi editado. A 

esposa Egle, tem cinco filhos e nasceu em Paris, dia 13 de junho de 2024. Aqui na Casa 

ele recebeu o título aqui na época que o presidente era o Shakespeare Carvalho, junto 

comigo. Então, nós estamos aqui então, pedindo essa homenagem dessa Casa para esse 

reitor, que foi muito importante aqui para o ITA.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em atendimento.... Vamos 

dar prosseguimento, então, aqui à composição da CEI. Em atendimento ao Requerimento 

nº 368/2022, requer a constituição de Comissão Especial de Inquérito para investigar e 

apurar flagrante descumprimento do Contrato de Programa nº 157/08, firmado entre a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, e o Município de 
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São José dos Campos, principalmente no que se refere à falta de abastecimento de água 

em diversos bairros da contratante, ferindo o que dispõe, dentre outras, Cláusula Terceira, 

a alínea ‘a’ do item 5.1 da Cláusula Quinta, bem como as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do item 8.1 

da Cláusula Oitava do contrato. Esta proposta de constituição de Comissão de Inquérito 

cumpre os requisitos determinados no artigo 63 do Regimento Interno e possui 

assinaturas necessárias. Informo a todos os presentes que será respeitada a 

representação proporcional dos partidos na composição da Comissão, considerando-se a 

minoria os partidos com uma ou duas cadeiras. Peço às bancadas que indiquem 

membros para essa Comissão. Federação PSDB-Cidadania, quem indica?” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa noite, presidente! Coligação.... Federação PSDB-

Cidadania indica o vereador Dr. José Cláudio para essa CEI. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pelo PSD, quem indica?” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, nós indicamos o vereador Marcão da 

Academia, o PSD.” 

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

demais partidos, qual o vereador indica para compor essa Comissão?” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Senhor presidente, o Republicanos indica o líder, 

vereador Milton Vieira Filho. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conforme o Regimento 

Interno, essa presidência indica dois nomes para compor a Comissão. Primeira indicação 

é o vereador Lino Bispo, do PL. E a segunda indicação é da vereadora Juliana Fraga, do 

PT. Em votação as indicações desta presidência. 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, então, os nomes dos vereadores Lino Bispo e Juliana Fraga. Passaremos 

agora, então, a um minuto de silêncio a pedido da vereadora Dulce Rita, Margarete 

Aparecida Delfino; e do vereador Fernando Petiti, Clarice Alves dos Santos; e também do 

vereador... da vereadora Amélia Naomi, também, Marco Antônio Cecchini, e mais um que 

você vai pedir.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para Nelsídio Almeida, que é morador 

do Bosque dos Eucaliptos, mas não só isso. Ele era da Embraer, militante histórico do 

Partido dos Trabalhadores. Vai ser velado.... está sendo velado aqui em São José, mas o 

enterro vai ser em Bocaina de Minas. Então, um minuto de silêncio, as nossas 
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homenagens a esse grande companheiro de luta. Nelsídio de Almeida. Sim.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Também a pedido da 

vereadora Amélia Naomi, pedido de silêncio para o senhor Nelsídio de Almeida.” 

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

póstuma à memória das senhoras Margarete Aparecida Delfino e Clarice Alves dos 

Santos, e dos senhores Marco Antônio Cecchini e Nelsídio de Almeida.  

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 18h48min.-.-

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