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Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

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

JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), MARCELO GARCIA (PTB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), JULIANA 

FRAGA (PT), AMÉLIA NAOMI (PT), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), WALTER HAYASHI 

(PSC), RENATO SANTIAGO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) e ROBERTINHO 

DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: ZÉ LUÍS (PSD) – 

16h37min; LINO BISPO (PL) – 16h37min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 

16h37min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h45min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 

16h45min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h47min; DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB) – 16h56min; DR. ELTON (PSC) – 16h58min; e DULCE RITA (PSDB) – 17h10min. 

 

 

Às 16h29min, 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, 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. Registramos a presença do senhor Ademir Freitas, secretário adjunto da SMC, 

e também do João Papinha. João Papinha da Rádio FM, Jornal Folha da Região Norte. 

Passaremos, então, agora já ao minuto do.... tempo do Pinga-Fogo. O primeiro vereador 
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inscrito é o vereador Marcelo Garcia 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 Marcelo Garcia, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Cumprimentando aqui todos os vereadores 

desta Casa, os servidores, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E falando um 

pouco aqui das nossas atividades parlamentares durante os últimos dias, as últimas 

semanas. Nós percorremos toda a cidade, vários bairros, conversando com a população e 

eu quero destacar aqui a minha visita que eu fiz no bairro Chácaras Reunidas, que é um 

bairro que sabemos todos que ele é um bairro bem industrial, muitas indústrias ali, muitas 

fábricas, mas também que tem muitos moradores, né?” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “E eu fui ali chamado por vários deles, principalmente 

ali da rua Januária, que me colocaram várias demandas e eu quero aqui destacar 

algumas, aproveitando aqui a presença do secretário adjunto Ademir, da Manutenção, 

que está presente aqui conosco, que esteve comigo no local. Esta foto que está passando 

agora foi o momento que eu estive lá com vários moradores que estão reivindicando ali 

várias melhorias. E aqui nós estamos na praça Belmont que hoje ela carece de várias 

manutenções ali como, por exemplo, pintura, supressão de árvores; ali no parquinho, 

mais brinquedos; troca de iluminação por lâmpadas de LED. E ali tem várias famílias, 

principalmente ali, residentes na rua Januária, que nos procuraram. Então, nós estamos 

aqui para dizer que estamos lutando por eles, não só dessa rua, desta avenida, mas ali 

pessoas que moram nas imediações e em todo o bairro dos Chácaras Reunidas. E eles 

fizeram também uma importante reivindicação, que é a respeito da linha de ônibus. E eu 

percorri ali o trecho que eles me disseram. Ali da praça Belmont até o ponto mais 

próximo, está dando aproximadamente ali, mais ou menos, 1 km de distância. Então os 

moradores ali reclamam de assaltos, de perigos, de violência, além das ruas um pouco 

escuras. Então, mandando um abraço para todo o bairro ali Chácaras Reunidas, 

principalmente ali os moradores da rua Januária, e dizendo que nós estamos 

encaminhando ofício, indicações à Prefeitura para que sejam resolvidos e sanadas essas 

questões. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Marcelo Garcia! Próximo é a vereadora, vereadora Amélia Naomi, também, então, aí 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) 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! Boa tarde a todos. Quero aqui 

começar com muita felicidade. Vamos lá!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Francia Márquez, a primeira mulher negra, advogada, 

feminista e vice-presidente da Colômbia. Pode passar! ‘Depois de 214 anos, 

conquistamos um governo do povo’, Francia Márquez, no seu primeiro discurso após a 

vitória nas eleições. Francia prefere ser chamada pelo seu nome completo para que todos 

saibam o sobrenome dos seus ancestrais: Francia Elena Márquez Mina. Ela tem 40 anos 

e iniciou sua vida política defendendo a sua comunidade de mineradores. Foi mãe solo 

aos 16 anos e ainda adolescente começou a trabalhar com a mineração artesanal. 

Depois, foi empregada doméstica. Aos 21 anos, deu à luz a sua segunda filha. Formou-se 

em técnica agropecuária. Em 2020, também concluiu a faculdade de Direito. Um dos seus 

objetivos era poder defender sua comunidade juridicamente. Depois de organizar a 

Marcha dos Turbantes, uma caminhada com mulheres negras para denunciar o garimpo 

ilegal, ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, em 2015. Três anos depois, 

recebeu o prêmio que é considerado o Nobel do setor ambiental. Por favor, veja esse 

áudio maravilhoso.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Parabéns, Colômbia, por escolher o caminho da 

democracia e da justiça social com Francia e Petro! É a América Latina dando seu recado 

contra o fascismo. Em outubro, será a vez do Brasil expulsar de uma vez esse modelo 

nefasto de fazer política. Queria aqui só lembrar que eles terminaram em festas no 

domingo, dia 19, num carnaval popular, comemorando a primeira vitória da candidatura 

de esquerda no país. América Latina com certeza será outra com essa vitória. Vou agora 

para o transporte. Por favor! Tem o do transporte. Ali.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Acionistas da Petrobras ganham mais de 24 bilhões de 

lucro. E o povo paga a conta. Enquanto o povo é penalizado pelos aumentos abusivos 

dos preços de combustível, já há postos vendendo gasolina a quase R$ 9 o litro. Em meio 

ao caos provocado por mais uma demissão no comando da empresa, a de José Mauro 

Coelho, a Petrobras pagou, nessa segunda-feira, a primeira parcela de 48,5 bilhões que 

serão repassados em remuneração aos acionistas. Valor pago de 24 bilhões dos quais a 

União recebeu 8,85 bilhões. A população não aguenta mais essa política de Bolsonaro de 

dolarização dos preços de combustível para garantir o lucro os empresários, sobre o cruel 
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sacrifício dos trabalhadores. Mudar a presidência da Petrobras sem mudar a política de 

preço internacional não fará preços de combustíveis caírem. Bom, Petrobras sob ataque. 

Bolsonaro usa artimanhas para aumentar o preço e vender a Petrobras. Em 2015, a 

gasolina no Brasil era de 4% mais barata que no México. Hoje, é 22% mais cara. Por 

favor! O preço do alimento, da gasolina, do gás está mais caro. A inflação é a maior de 

março em 28 anos. A taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo 

em 2022. Outra manchete do Brasil de Fato: ‘Brasil tem a segunda gasolina mais cara 

entre os maiores produtores de petróleo’. A culpa é da política de Bolsonaro. Controla a 

dolarização e dos preços.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Lino Bispo, com 

o tempo de dez minutos.” 

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

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

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

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

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

aqui presente nas galerias, a gente sempre tem algo a falar nessa tribuna porque aqui é o 

local onde nós trazemos um pouco da demanda da população, falamos um pouco sobre o 

cenário político porque aqui é a Casa de discussão política. E eu estava aqui vendo a 

nobre vereadora que me antecedeu falar de preços altos, de gasolina cara, mas nós 

estamos pagando uma conta aí, que quebraram a Petrobras no governo do PT, 

destruíram com a Petrobras. E ficou camuflado, ficou ali aquele rombo porque eles 

queriam permanecer no poder. O presidente Bolsonaro assumiu e começou a controlar, 

então, os gastos da Petrobras. Ou seja, começou a supervisionar aquilo que realmente 

não tinha nenhuma supervisão. E hoje temos que, com certeza, admitir que existe 

realmente uma alta nos preços. Mas não podemos deixar de reconhecer que nós estamos 

aí há mais de dois anos, vai indo para dois anos e meio de uma pandemia aonde a fala 

inclusive de alguns líderes políticos era de fechar as portas e ir embora para casa. Fechar 

o comércio, fechar as empresas. Essa era a fala de alguns políticos. Inconsequente, por 

quê? Sem trabalho, não tem como o Brasil crescer. Então, é evidente, o Brasil está 

passando por uma alta de preço. Vamos ver outros países lá fora como está. E o Brasil 

não é um país de primeiro mundo, o Brasil tem as suas limitações. Inclusive nessas 

gestões aí, nós temos lá, vários anos do PSDB, depois entrou o PT. As políticas que 

foram adotadas, infelizmente, elas contribuíram para que o Brasil tivesse maior dificuldade 

agora. Tivesse maior dificuldade agora. Por quê? Porque não se tinha uma política de 

rigor com relação à corrupção no nosso país. Portanto, o presidente Jair Messias 

Bolsonaro tem feito realmente um trabalho excelente no sentido de.... fez as nomeações 

técnicas para que a gente pudesse, então, ter um crescimento. Infelizmente, acabou, 

então, vindo essa situação da pandemia, que dificultou demais todo um cenário a nível 

nacional. Mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, o presidente Jair 

Bolsonaro onde ele vai ele é aclamado pelo povo, ele é querido pelo povo, um povo que 

sabe que o presidente tem feito o possível e às vezes até algumas coisas impossíveis 

para estar colocando a nossa economia no equilíbrio, para devolver ao povo brasileiro o 

poder de compra. Mas isso não se faz da noite para o dia. Nós temos que admitir, nós 

temos que entender que mais de dois anos, quase dois anos e meio de pandemia, não 

tem situação econômica que possa permanecer de uma forma estável. É muito natural, é 

muito natural que a gente tenha uma dificuldade maior. Mas é evidente que nós vemos 

um presidente comprometido com o povo brasileiro, um presidente realmente que sabe o 

que tem que se fazer para o nosso país voltar a crescer e nós temos que realmente dar 
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esse apoio, dar essa força política para que o nosso presidente consiga realmente 

transmitir essa confiança ao nosso povo como ele tem transmitido. A gente vê aí, ainda 

hoje falava-se numa das emissoras de rádio da nossa cidade sobre questão de pesquisa 

eleitoral. A gente vê uma sequência de pesquisas tentando mostrar uma situação que não 

é real. Mostraram uma, vamos dizer assim, uma posição do candidato do PT, que o STF 

acabou tirando lá da prisão para vir concorrer às eleições. Aí que realmente é lamentável, 

não é? Um partido tão grande como o PT precisar vir um presidiário, sair para vir ser o 

candidato. Com tantos nomes, será que eles não teriam outros nomes? Mas mesmo 

assim, não consegue avançar. Mesmo assim não consegue sair nas ruas porque o povo 

sabe que se ele sair na rua vai ser muito feio, vai ser humilhante com certeza, por causa 

de toda uma caminhada que realmente foi feita aí de prejuízo para o Brasil. Então, nós 

estamos aí, com certeza, no caminho certo. Presidente Bolsonaro vai ser reeleito, com 

certeza, e olha lá se não for reeleito no primeiro turno, tá certo? E aí nós teremos com 

certeza mais quatro anos de governabilidade, um governo sério, realmente fazendo o 

Brasil andar para a frente. Então, senhor presidente, eu encerro aqui a minha fala 

concluindo que, voltando para a política da nossa cidade, hoje eu fiz uma visita numa das 

escolas da região Sul. Que trabalho lindo e maravilhoso! Uma escola que às vezes no 

conceito da sociedade ela não tem muito o que oferecer, mas quando a gente foi 

conhecer o interior dessa escola, o trabalho que a professora, que a diretora tem feito lá, 

a diretora e todo... a equipe docente da escola é realmente de se tirar o chapéu. E nós 

ficamos felizes com isso, porque são pessoas de bem, são pessoas comprometidas com 

o bem-estar da sociedade, ali dando a sua vida, dando o seu trabalho para aquelas 

crianças que ali buscam aprendizagem. Então, fiquei muito feliz com aquilo que eu vi hoje 

na escola, que não tem no conceito da sociedade, como eu disse, realmente não é uma 

escola tão assim, querida pelas pessoas, mas quando você vê o conteúdo, você fica 

admirado. Estivemos lá vendo um grupo musical apresentando. Você precisa ver o talento 

daquela garotada, daquela meninada, no nono ano da escola, realmente pessoas que têm 

muito futuro. Então, é nisso que nós temos que nos apoiar. São nas pessoas de bem, que 

constroem um Brasil, que constrói uma cidade, que constrói uma nação alicerçada na 

educação, alicerçada na ética, na moral. Enfim, são pilares importante que realmente faz 

com que a nossa sociedade possa ter uma qualidade, que a nossa sociedade possa ter 

uma direção, um rumo certo, para que ela possa cada vez mais crescer. Então, nós, 

homens públicos, devemos ter esse compromisso com a seriedade, com a honestidade, 

com o trabalho realmente bem-feito porque o nosso povo merece. Que nós possamos de 
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fato dedicar o nosso tempo em busca de fazer uma... um país, uma sociedade melhor. E 

cada um de nós temos a nossa parte, cada um de nós temos o nosso dever e cada um de 

nós podemos fazer a parte que nos cabe para que um todo seja realizado. Portanto, eu 

concluo a minha fala aqui dizendo que os nossos trabalhos nesta Casa devem, precisam 

ser voltados na busca do bem comum. Que nós possamos aqui, nós sabemos aqui que 

tem vereadores de vários mandatos nessa Casa, outros chegaram agora e que nós 

possamos, todos nós, estarmos numa direção de buscar o bem comum da nossa 

sociedade. E aí a gente passa, então, a contribuir de forma muito positiva para a nossa 

sociedade. Encerro aqui, senhor presidente, aproveitando, na terça-feira passada nós 

fizemos ali a instauração da CEI e eu quero aqui convocar os membros da CEI para, na 

próxima terça-feira, às 14 horas, a gente se reunir nesta Casa para nossa primeira 

reunião da CEI que foi instaurada na semana passada. Com certeza os membros dessa 

CEI estão aqui na secretaria e eu convoco aqui, então, os senhores vereadores para que 

possam... se não me falha a memória, eu, vereador Lino Bispo, vereador Milton Vieira, 

Marcão da Academia, Dr. José Cláudio e a Juliana Fraga. Na próxima terça-feira, 

senhores vereadores, às 14 horas, nossa primeira reunião aqui, na Sala Betinho.” 

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

próxima vereadora inscrita é a vereadora Juliana Fraga, 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) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320036003600330036003A00540052004100, 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 – 38ª Sessão Ordinária – 21.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.6.2022 

Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa tarde, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet! É engraçado, mas eu não posso deixar de falar. Bolsonarista sendo 

bolsonarista mesmo. E a culpa é sempre do PT. Mas continuam gritando ‘mito, mito’ para 

um irresponsável, incoerente, incompetente, que a gente tem visto aí desde o começo do 

mandato dele e não foi só por causa da pandemia, não. Todo dia tem uma notícia, uma 

fala desse que se diz presidente, mas que não representa a população brasileira. A 

verdade, o único rigor desse presidente, de fato, é gastar o cartão corporativo e encobrir a 

corrupção da sua ‘familícia’ e dar as costas para a população. Mas o troco vai vir em 

outubro. Quero aproveitar, na verdade, a minha fala aqui não era nem para falar desse 

sujeito, porque não vale a pena, mas é perguntar e questionar a secretária de Saúde, o 

prefeito, os diretores, ou seja: o que que está acontecendo com as nossas UBSs, com as 

nossas UPAs aqui de São José? A gente sabe que está vindo aí uma terceirização e isso 

está fazendo com que piore ainda mais a situação não só dos trabalhadores das UBSs, 

das UPAs, mas principalmente para a população de São José dos Campos. Agora a 

gente sabe que esse período a procura, principalmente na UPA, aumenta. Mas nós 

estamos vendo o descaso, o descaso dos gestores, o descaso da administração com a 

população. Além de sobrecarregar os funcionários, porque a gente tem recebido 

mensagem todos os dias, tanto da população como dos funcionários das UBSs e das 

UPAs. Hoje mesmo, 9 horas da manhã, um senhor foi tomar... foi para UBS tomar vacina 

do covid. Meio-dia, ele não tinha sido atendido ainda. Meio-dia não tinha sido dada vacina 

de covid para ele, que tem prioridade. Imagina os outros que estavam na fila. A UPA... 

recebi uma ligação hoje de funcionários da UPA falando... de Eugênio de Melo, falando 

que os médicos estão desistindo de atender a população. Mas não é desistindo porque 

eles querem. É tamanho sobrecarregado que eles estão. Então eu quero uma resposta, já 

que sempre recusam os nossos... os nossos requerimentos são rejeitados. Eu quero uma 

resposta, quero um... estou fazendo um requerimento verbal, se isso é possível, porque 

eu quero uma resposta da Secretaria de Saúde, eu quero uma exposição, eu quero uma 

fala da Secretaria, uma explicação da Secretaria de Saúde, da secretária de Saúde, 

porque não é possível. Além dos funcionários que estão sobrecarregados, a população 

também está sofrendo por causa disso, por causa do descaso, da terceirização, da 

precarização da saúde aqui em São José dos Campos. Além de perseguição aos 

funcionários, aos agentes de endemia, que fazem uma avaliação dos funcionários. Uma 

pessoa faz a avaliação, dá a nota que quer, sem poder, ao menos o funcionário 
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questionar. Então eu quero sim uma explicação. Hoje eu vou fazer isso por escrito, mas 

estou fazendo isso verbal, porque não dá para a gente ficar do jeito que está. Obrigada, 

senhor presidente! Boa tarde!” 

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

vereador Fernando Petiti, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo 

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

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

aos vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal, aos funcionários dessa Casa 

e também aos telespectadores da TV Câmara! Eu vim à tribuna aqui primeiro falar de um 

assunto que eu achei muito interessante. Não sei se todo mundo conhece, mas aqui vai 

servir para uma apresentação. Vou falar do Astrominas. Ali talvez tenha alguma imagem, 

né? O Astrominas nasceu em 2019 e foi idealizado por mulheres do Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da IAG – USP, e outros institutos da área 

de exatas. Nosso objetivo – o objetivo do Astrominas – é facilitar o acesso de jovens 

alunas à universidade, estreitando o contato dessas com mulheres cientistas, estimulando 

assim a escolha e a manutenção das carreiras de ciência e tecnologia, desconstruindo a 

ideia de que as ciências exatas são para... não são para meninas. Astronomia, por seu 

perfil altamente interdisciplinar, é uma ótima ferramenta para jovens alunas ampliarem o 

seu conhecimento em diversas áreas das ciências naturais, matemática e tecnologia. Aqui 

também a Astrominas quer possibilitar às estudantes da educação básica o 

desenvolvimento de habilidades que envolvem o trabalho científico, visando o 

empoderamento e a sensação de pertencimento dessas meninas nas áreas científicas. As 

Ciências, especialmente as Ciências Naturais e Exatas, apresentando-as como áreas 

possíveis de serem exploradas por todos e todas, almejando a construção da igualdade 

de gênero. E aqui fica um convite para quem está nos assistindo, para quem for ver esse 

vídeo posteriormente. Para Astrominas 2022 terão 600 vagas para o evento, que será 

realizado entre os dias 2 a 22 de julho... 2 e 22 de julho, corrigindo. Cada participante 

deverá reservar de três a quatro horas diárias para se dedicar a atividades. Essas 

atividades serão feitas no horário que a participante tiver disponível. Será emitido um 

certificado digital para as participantes que participarem de todas as atividades 

obrigatórias. Aqui esse convite é uma portas abertas para que essas meninas possam, no 

futuro, se transformar em cientistas. Se não fosse a ciência nos dias de hoje, o que seria 

da gente, né? Criaram a vacina contra a covid, estamos todos aqui, voltando um 

pouquinho com uso de máscaras, mas mais seguro, todo mundo já com... algumas 

pessoas com três doses, já podemos tomar a quarta dose, entre outras... entre outros 

avanços da ciência: as vacinas contra sarampo, poliomielite, enfim. A gente tem que 

sempre agradecer aos cientistas que estão envolvidos na melhora gradativa da 

sociedade. E aqui, eu já falei no começo, mas esse trabalho da Astrominas, esse 

programa foi criado por alunas da graduação e pós-graduação e cientistas da USP, num 

total de 26 mulheres. E aqui, em nome da professora e cientista Lilian Sagan... a Lilian foi 
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minha professora ali, em tempo de Olavo Bilac, deixar um abraço para ela! E a professora 

doutora Elysandra Cypriano, que é doutora da USP, e, aqui eu já falei, mais 26 mulheres. 

Então, as meninas que tiverem interesses, interesse em entrar para a USP, ser cientista, 

aqui é uma porta aberta para conhecer um pouco esse mundo e quem sabe, também, 

fazer parte da história, criando vacinas, entre outras tecnologias, entre outros avanços 

que possam fazer a diferença no nosso país e no mundo. Também aqui, de novo, eu 

venho falar do Projeto Viva. Há duas semanas eu falei um pouquinho sobre o Projeto 

Viva, relembrando aqui que o Viva faz e pensa em promover o desenvolvimento 

sustentável. Nós acreditamos que a ação de cada um conta, cada um que faz parte do 

planeta Terra tem que fazer a diferença. A maneira que encontramos, que o Projeto Viva 

encontrou para fazer isso é assessorando empresas que querem trabalhar de forma 

sustentável e com responsabilidade social. O Viva também promovem feiras de 

sustentabilidade. Há duas semanas estive, e anunciei aqui, acompanhando uma feira de 

sustentabilidade do Viva, no Vicentina Aranha, promovendo a troca de roupa sustentável, 

mostrando também a reciclagem e a importância da reciclagem de diversos materiais, 

inclusive do isopor, que é um trabalho dificílimo. E também eles destacam o Descarte 

Certo, que é uma oportunidade de colocar o nome de sua empresa em ações 

socioambientais práticas. E também o Descarte Certo é apresentado para as escolas, 

tanto em âmbito municipal, estadual e escolas particulares, para que os alunos, para que 

os jovens aprendam o descarte de lixo, dos lixos corretamente. Desses é como eu falei do 

isopor, aprender a importância da reciclagem. E aqui eu queria agradecer às 

organizadoras, as criadoras do Movimento Viva, que é a Vivian e a Márcia. Elas, nessa 

última feira, que foi ali na Paróquia São Sebastião, no Jardim... na Vila Industrial, no 

Descarte Certo, ela fez um espaço lá para receber medicamentos, amostra... amostras 

grátis de medicamentos que foram destinados à nossa farmácia comunitária. E ontem, na 

segunda feira, dia 20 de junho, foi a entrega. A Márcia e a Vivian estiveram lá, 

conhecendo a nossa entidade, conhecendo todo o trabalho, toda estrutura. A gente 

sempre mostra que a nossa entidade, a Farmácia Comunitária Dr. Adolfo Bezerra de 

Menezes, é uma entidade toda regularizada (Licença da Vigilância Sanitária, Licença do 

Conselho Regional de Farmácia, Licença do Bombeiro para estar aberta atendendo a 

população). E ali a gente contou com a contribuição do Projeto Viva. Graças a essa feira 

de sustentabilidade, muitas pessoas foram doar medicamentos, todos dentro do prazo de 

validade. Medicamentos, todos importantíssimos no dia a dia da nossa entidade. Eu 

queria agradecer! E dali eu sei, eu aposto muito que vai surgir uma parceria muito grande, 
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mostrando para a cidade que o cidadão comum também pode fazer parte dessa história, 

que é a farmácia comunitária, que existe há 42 anos em São José dos Campos. E para 

encerrar, um assunto nacional que a gente está acompanhando e está assustando a 

todos: o aumento do combustível, o aumento da gasolina. Por que que eu liguei um pouco 

a farmácia comunitária a esse assunto tão polêmico? Uma vez por semana, a nossa 

entidade sai de São José dos Campos, e muitas vezes eu vou nessas viagens, para 

buscar medicamentos. E o que nos assusta, o que impacta muito essa viagem é o preço 

do combustível. Toda vez que a gente vai para o posto de gasolina, a gente sente 

literalmente no bolso o grande gasto que é a gasolina, o combustível para que a gente 

possa viajar, retirar os medicamentos. Os medicamentos que irão ajudar muitas pessoas 

de São José e da região, as pessoas não têm condição de comprar. Porque a gente fala 

do aumento de gasolina, a gente remete que o último aumento do preço dos remédios foi 

em torno de 11%, e muitos desses remédios, às vezes, as pessoas compram e não tem 

30 na caixa, não dá para o atendimento, para o tratamento mensal. Então, aqui a gente 

anda preocupado, porque o governo federal entrou prometendo que ia reduzir a gasolina. 

Às vezes, acusa os governadores por causa do ICMS, também mexe no ICMS e não 

resulta numa diminuição do preço do combustível. A gente vê um novo presidente da 

Petrobras, que logo também pediu demissão porque foi criticado pelo presidente. A gente 

precisa que esses preços... pegando o preço da gasolina... e a gente sabe que a inflação 

não é só no Brasil, é mundial, mas a gente vive aqui nossa realidade dos preços, quando 

a gente vai no supermercado, quando a gente para no posto de gasolina, como a gente 

sente. Eu estou falando de um trabalho estruturado, de 42 anos, que, quando precisa usar 

o transporte, uma Kombi que é emprestada de uma outra entidade, sente como que é 

complicado abastecer o tanque para uma viagem que nunca é só abastecer aqui em São 

José. Também precisamos abastecer na cidade que a gente vai, para voltar. A gente 

espera que o governo federal encontre uma solução. O novo presidente da Petrobras 

possa encontrar uma solução de reduzir um pouco esse gasto que impacta na vida de 

todos, né? Eu penso naquele cidadão mais simples, que já está sentindo a inflação em 

todos os seus aspectos, também quando precisa abastecer seu carro para ir trabalhar, 

para fazer um passeio com a família, tem essa dificuldade. Obrigado, presidente!” 

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

vereador... Vai falar, Amélia? Então, por favor, a vereadora....  Com a palavra a vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, pela Frente Parlamentar Contra a 
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Privatização da Sabesp, requeiro a sessão para o dia 5 de julho, às 18 horas, aqui o 

Plenário, para a reunião pública da Sabesp. E já solicito também que seja enviado os 

convites para os presidentes das Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, aí pela 

Secretaria Geral. A Câmara de Pindamonhangaba já fez a audiência pública e aí é 

importante que todas as Câmaras aqui faça, menos Jacareí, porque lá não é Sabesp, tá? 

A de Guará e tudo mais. Então, solicito que seja.... Eu, na semana passada, senhor 

presidente, eu fiz o comunicado e já me avisaram que regimentalmente eu tenho que 

requerer para ser votado. Então, é isso que eu estou solicitando.” 

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

verbal da vereadora Amélia Naomi. 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 pela vereadora Amélia Naomi, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido para cessão do Plenário no dia 05 de julho de 2022, 

às 18 horas, para realização da reunião pública da Sabesp e o envio de convites para os 

presidentes das Câmaras Municipais do Vale do Paraíba (Requerimento nº 731/2022 – 

Processo nº 5946/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi.) 

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

dando sequência ao Pinga-Fogo, o vereador Dr. José Cláudio, 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 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! Hoje nós vamos 

passar aí um pouquinho da nossa atividade. Lembrando que é o gabinete do vereador Dr. 

José Cláudio é proteger a vida, que é a nossa formação. Próximo!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Nessa semana, ontem e hoje, nós fizemos visitas a 

algumas UBSs. Estivemos ontem na UBS, novamente, UBS Resolve do Novo Horizonte, 

lá com o gerente Celso. Fomos muito bem atendidos, conversamos com a população. 

População aí estava na fila de medicação. Nenhum problema, atendimento funcionando 

direitinho, a fila bem organizadinha. Ontem lá na UBS do Novo Horizonte estava tudo em 

ordem. Próximo. Aí também a UBS do Novo Horizonte, mais fotos, mais moradores, ali do 

lado direito ali a Miriam. Próximo. Tivemos também a visita à Estratégia de Saúde à 

Família, do Santa Hermínia. Aqui nós verificamos um probleminha, está com falta de 

insulina. Hoje nós fizemos um ofício aqui e uma indicação para que se possa resolver 

esse problema da falta de insulina lá na ESF da Saúde Família Santa Hermínia. Próximo! 

Aí um videozinho lá do local.” 

Nesse momento passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Aí o próximo!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Aí é o local que a gente falou com a Secretaria de 

Manutenção ano passado, lá na rua Alexandrita, foi resolvido. Estivemos aí com o 

morador ali, o Rondinelli, nome de zagueiro – né, Renato? – do Corinthians. Ele... 

batemos papo, vamos marcar uma reunião lá com o pessoal para a gente falar sobre os 

problemas ali da rua. Próximo. Pode passar o próximo, viu, Betão? Aí! E também hoje nós 

tivemos na UBS Resolve Eugênio de Melo. Lá não está resolvendo muito, não. Apesar de 

ter uma... fomos muito bem atendida pela gerente Gabriela que nos atendeu muito bem, 

uma equipe focada. Na UBS Resolve – mais ou menos, resolve mais ou menos – do 

Eugênio de Melo nós notamos lá alguns problemas. Estão faltando três enfermeiros, dois 

técnicos de enfermagem na equipe, e que nós fizemos aí ofício, indicação para que a 

Secretaria de Saúde reponha. No entanto, a equipe lá estava trabalhando, os médicos, 

todo mundo atendendo direitinho e fazendo seu trabalho, mas estava muito lotado. Nós 

tivemos com o morador, com o Cláudio, e fizemos um vídeo que houve um problema que 

vamos mostrar. Próximo!” 

Nesse momento passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Então, isso daí foi um morador lá, o Cláudio, meu 
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xará, e ele nos deu essa... nos mostrou esse problema, que tinha um painel para chamar 

tudo: vacina, o atendimento local, curativo. E tinha muita gente. Então, o nosso pedido é 

para que seja colocado mais um painel lá na UBS Eugênio de Melo, e que a vacinação 

seja colocado no local lá atrás, onde é o estacionamento mesmo, que tem uma salinha 

própria, para não ter essa aglomeração tão grande. Próximo. E também gostaria de falar 

aí do meu... do meu site www.pelapoliticadobem.com, o Cidadão Participa. Porque essas 

reclamações é importante chegar até a gente para que a gente vá fazer o nosso trabalho 

de vereador e fiscalizar. Hoje chegou um pedido da UBS Santa Hermínia, que nós 

fizemos um pedido para visitar lá a semana que vem, foi me orientado a fazer um ofício 

para a Secretaria de Saúde, para que eu possa me adentrar na UBS. Nós vamos fazer 

esse ofício, mas nós precisamos que vocês participem do www.pelapoliticadobem.com, 

no Cidadão Participa, para que eu pegue essas queixas e vá fazer o pedido para que a 

Prefeitura possa melhorar o atendimento aonde esteja tendo problema. Obrigado a todos! 

Obrigado, presidente! Presidente, só uma coisinha: essa semana... só para lembrar. 

Semana passada eu estive no Congresso Paulista de Cardiologia. Fiquei lá quinta, sexta 

e sábado em São Paulo. Deu para a gente trazer muita coisa boa, muita inovação, se 

atualizar. Tem muita coisa aí, presidente, acontecendo na cardiologia. Depois eu vou 

passar para o senhor, para o senhor cuidar do coração direitinho. Então, a gente esteve lá 

representando a cidade, bastante cardiologista de São José dos Campos. Muito obrigado, 

viu, Robertinho? Fica com Deus!” 

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

José Luís.” 

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

alguns pedidos, senhor presidente. Votação em bloco e inclusão de diversos documentos: 

da Moção nº 81, dos Requerimentos de 725 a 730, Documentos Diversos nº 426, e do 

Processo 5907/22. Aqui faço a leitura da sua ementa: ‘Encaminha notificação referente ao 

Processo SEI nº 29.0001.0128004.2022-95, remetido pela Subprocuradoria-Geral da 

Justiça Jurídica, cujo objeto é a análise de constitucionalidade da Lei 9.980 de 22 de 

fevereiro de 2019, do Município de São José dos Campos’.” 

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

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

contrários se manifestem.” 

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

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

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

por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à apreciação 

do Plenário; bem como o pedido de inclusão da Moção nº 81/2022 constante do Processo 

nº 5918/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que manifesta apoio à nota oficial 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em solidariedade às famílias do 

indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, aguarda o esclarecimento total do 

ocorrido e exige a responsabilização dos envolvidos; dos Requerimentos de nos 725/2022 

constante do Processo nº 5906/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra e 

parabeniza a Canção Nova São José dos Campos pelos 20 anos de evangelização no 

nosso município; 726/2022 constante do Processo nº 5909/2022, de autoria do vereador 

Zé Luís, que registra e parabeniza a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelas 

celebrações em comemoração ao dia da sua padroeira; 727/2022 constante do Processo 

nº 5910/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra e parabeniza a Paróquia 

Coração de Jesus pela celebração dos seus 36 anos; 728/2022 constante do Processo nº 

5914/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra, na íntegra, a mensagem do 

Santo Padre Francisco para o VI Dia Mundial dos Pobres; 729/2022 constante do 

Processo nº 5915/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra, na íntegra, a Nota 

Oficial da Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em 

solidariedade às famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips; e 

730/2022 constante do Processo nº 5916/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que 

comunica que o vereador Zé Luís será o líder de Governo, nesta legislatura, a partir da 

presente data; e, ainda, do Documentos Diversos nº 426/2022 constante do Processo nº 

5907/2022, de autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, que encaminha 

notificação referente ao Processo SEI nº 29.0001.0128004.2022-95, remetido pela 

Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, cujo objeto é a análise de constitucionalidade 

da Lei nº 9.980 de 22 de fevereiro de 2019 do Município de São José dos Campos. 

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

ao processo de votação da ata 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 09 de julho de 2022 – 36ª Sessão Ordinária. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Às 17h16min iniciou-se o processo de votação.  

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

requerimentos que sofreram.... Não! Em votação os requerimentos constantes da pauta 

da sessão de hoje, 21 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:- “Então, vamos dar 

sequência ao Pinga-Fogo. Agora, vereador, então... Com a palavra o vereador Lino 

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui no microfone de apartes 

fazer aí a convocação da nossa Comissão, para ficar regimentalmente – não é? – tudo 

correto. Convidar os senhores vereadores Marcão da Academia, José Cláudio, a Juliana 

Fraga e o Milton Vieira para nós reunirmos sobre a comissão para deliberarmos sobre a 

comissão da CEI, próxima terça-feira, às 14 horas, aqui, na Sala Betinho.” 

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

fica registrado então. Próximo... Com a palavra a vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu não falei ali, mas eu quero deixar registrado o 

absurdo da.... em relação à juíza lá de Santa Catarina, Joana Ribeiro Zimmer, pela 

condução do caso de estupro e gravidez de uma menina, uma criança de 10 anos. Foi 

estuprada e engravidou. E o estuprador não é pai, ele não tem direito de ser pai. Ele tem 

direito de ir para a cadeia. E criança não é mãe. Então, assim, a que pese as discussões 

em relação a aborto ou não, mas isso é um absurdo a condução. Eu, como mulher, é 

inaceitável a condução dessa juíza em relação a uma criança que foi estuprada – e tem 

que deixar bem claro – e não a condução do estuprador para a cadeia. Então ela discutiu 

a questão da criança, mas o estuprador ficou lá. Ela tirou a criança da casa para não ficar 

em contato com o cara que abusou. Então é um absurdo. Então eu quero deixar 

registrado a minha indignação em relação a esse caso e a essa juíza.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só fazendo, então, uma 
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retificação aqui numa votação. Novamente. Passaremos ao processo de votação da ata e 

das proposituras constantes do Expediente. Em votação a ata da sessão realizada no dia 

09 de junho de 2022 – 36ª 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.” 

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

ordinária realizada no dia 09 de junho de 2022. 

Às 17h19min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereadora Dulce Rita dando sequência, então, aí ao Pinga-Fogo, com o tempo de cinco 

minutos, vereadora.” 

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Bom, boa tarde a todos! Eu queria só mostrar 

uma imagem aqui que eu acho que foi a coisa mais relevante que eu tive durante essa 

semana. Por favor, são depoimentos de duas mães... três mães lá da Escola Luiz Leite 

fazendo aí uma denúncia do que está acontecendo na escola. Aumenta o som, por favor!” 

Nesse momento passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora DULCE RITA:- “Então, venho fazer aqui um apelo para o secretário da 

cidade da Educação que ele arrume a caixa d'água lá e pare de levar água no caminhão-

pipa, que isso é ridículo – não é? – para uma cidade de alta tecnologia e bereré, bororó, 

bororó.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só para ficar registrado, 

até tirei essa informação com o secretário agora. Achei estranho, né? Faltar água na 

escola. Disse que teve sim um vazamento lá. Teve um vazamento, mas já foi consertado 

e não tem mais esse tipo de problema. Até eu achei estranho, porque faltar água...” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu acho estranho mesmo. Esses depoimentos foram pego 

hoje com as mães, isso daí já vem há uns cinco ou seis meses, no máximo... no mínimo, 

que está acontecendo isso. Esses depoimentos foram hoje. Ninguém... mãe nenhuma ia 

expor falando o nome do seu filho, mostrando sua cara para falar mentira. Então, não é 

estranho, não. Estranho é o depoimento dele.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Alô! Obrigado, presidente! Na minha fala eu esqueci 

de colocar que na UBS do Eugênio de Melo nós estamos tendo falta de pediatra. Tem 

pediatra três vezes por semana apenas para atender Eugênio de Melo e Galo Branco. É 

muito pouco. Numa fala agora há pouco aqui, a secretária falou que ela parece que tem 

uma ideia de trazer o médico generalista para São José dos Campos. Mas eu duvido 

algum pai aqui da Câmara dos Vereadores que aceitaria o filho atender por um 

generalista e não por um especialista pediatra. Então, está tendo uma falta muito grave de 

pediatra em São José dos Campos, e eu peço a atenção da senhora secretária, da 

Prefeitura para esse problema, que é um problema sério. Quanto à questão da água, 

água é saúde, né? Já que a gente reclama tanto da Sabesp, a gente não pode deixar 

faltar água na escola.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu queria falar mais uma coisa que não deu tempo lá em 
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cima no Plenário. É o seguinte: os agentes comunitários, também de saúde, estão 

reclamando muito para mim que estão sem uniforme. Então é um absurdo que eles que 

têm que visitar as residências dos pacientes não tem uniforme. Não é só os agentes 

comunitários de saúde, mas também os funcionários da SSM, né, Ademir? Estão sem 

uniforme também, né? Inclusive eu conversei com um funcionário que ele está usando 

uma bota que ele conseguiu lá no tiro de guerra, porque faz muitos anos que a Prefeitura 

não fornece uniforme para os trabalhadores. Ou eles trabalham com a roupa deles, ou 

empresta a bota lá do tiro de guerra.” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Presidente, voltei aqui no microfone, endossar um 

pouquinho a fala da vereadora Juliana Fraga, que falou do caso de Santa Catarina, da 

menina com dez anos, está grávida. E o resultado... quem a violentou foi seu pai, e a 

juíza, na hora do resultado lá, não condenou essa pessoa. Aqui a gente já divulgou muitas 

vezes o trabalho belíssimo da Tati Sales, que trabalha o Maio Laranja aqui na prevenção 

à violência sexual contra crianças e jovens. Mas a gente tem que ver outra ponta, né? 

Cadê a punição dessa pessoa que não dá nem para citar, usar algum termo para 

denominá-lo? Assustador esse caso. A criança, ela está grávida aos dez anos, foi 

estuprada desde os seis anos de idade. Só de falar aqui, a gente já fica morrendo de 

raiva. E quando a gente espera um resultado, uma punição a esse indivíduo, a essa 

pessoa que não pode ser chamada de pai, a criança é retirada da família para agora 

voltar para sua mãe. É muito, muito triste. Também aqui uma outra fala aqui é falar um 

pouquinho do que a vereadora Dulce Rita mostrou através dos vídeos. Sem água uma 

escola municipal. E por meses. A gente sente que falta um atendimento mais específico, e 

a gente não pode ter um resultado desse em plena São José dos Campos, que é a cidade 

inteligente. A primeira do Brasil a ser uma cidade inteligente. Não pode esquecer dos 

demais assuntos, a estrutura para as crianças em tudo, no geral. É assustador. Espero 

que isso seja corrigido rapidamente.” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Som. Agora voltou. Obrigado, presidente! Queria falar 

sobre o assunto que a vereadora Juliana Fraga comentou a respeito do estupro da 

menina de 11 anos, em Santa Catarina. E, para perplexidade geral, a juíza que acabou 

liderando esse caso, ela recebeu uma promoção e saiu da cidade. Foi para Itajaí. Um 
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absurdo. Eu sou cristão, sou contra o aborto, mas nesse caso é permitido por lei. A juíza 

mandou a criança para um abrigo para que ela não estivesse com a família e não 

pudesse executar essa interrupção da gravidez por força de lei. Então, lamentável esse 

caso. Uma menina de 11 anos não tem condição de ser mãe. E no Brasil nós já temos a 

lei que autoriza nesses casos de estupro. Então, lamentável esse caso, é uma aberração 

que se cometeu, um desprezo contra essa menina, que será uma mulher, e desde já 

estaria aí gerando uma criança, que ela ao menos teria condições de criar. Então, fica 

aqui também o meu repúdio. Parabéns à vereadora Juliana por ter levantado essa 

questão!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Também quero reiterar aqui a nossa indignação. Aliás, os 

movimentos de mulheres do Brasil inteiro reagiu a essa situação. O deputado federal 

Padilha fez uma denúncia no CNJ questionando todo o encaminhamento, todo o 

procedimento nesse caso. E esperamos que ela seja punida. A forma que arrumaram foi 

uma promoção. Mas que ela perca o cargo, porque, infelizmente, a vida de uma criança 

que está sendo colocada, e sendo questionada. Eu acho que o método... se não fosse 

vazado aquela audiência, infelizmente nós não saberíamos (foi pelo Intercept) a real 

situação daquela audiência. Então, quero aqui reiterar que o movimento de mulheres 

pede punição a essa juíza.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo... com 

a palavra o vereador Walter Hayashi.”  

O vereador WALTER HAYASHI:- “Presidente, para comunicar e pedir um minuto de 

silêncio para três pessoas. José Álvarez Perez, falecido no dia 14. O Zé Álvares era pai 

da Maria Antônia, esposa do Dario Rais. Então ele faleceu no dia 14. Um minuto de 

silêncio em homenagem à memória dele, e que os familiares sejam confortado pela mão 

de Deus. Professor Francisco de Assis Rimoli, foi meu professor, como professor de 

muitas pessoas. Seu também, Ana Paula? Um cara maravilhoso, dominava a nossa 

língua portuguesa como poucos. É do tempo ainda do Chico Triste, do Luiz Gonzaga. 

Grandes mestres que nós tivemos, que passou pelo João Cursino, Olavo Bilac. Então, 

homenagem também nossa ao Francisco de Assis Rimoli. Aliás, cidadão joseense. Tive o 

privilégio de fazer essa homenagem para ele, pelo trabalho dedicado à nossa cidade. E 

também o Celso Rogério dos Santos, que é irmão... que é cunhado da Rose, que é 

diretora de Ensino Infantil, lá da Secretaria da Educação. Faleceu no dia 19. E que Deus 
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conforte o coração de todos os familiares. Obrigado!” 

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

Júnior da Farmácia.” 

O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Presidente, boa tarde! Boa tarde a todos os 

vereadores! Queria aqui pedir um minuto de silêncio a perda do nosso amigo, 

companheiro, senhor Valdenir Molinari. Faleceu na última quinta-feira, vítima de infarto. 

Parceiraço, empresário lá da região do Novo Horizonte, proprietário da padaria 

Flamboyant por muito tempo. Vai deixar muita saudade aí para todos, viu, Valdenir? Sua 

alegria que sempre esteve presente nas nossas vidas continuará no nosso coração.” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Também pedir um minuto de silêncio à senhora 

Terezinha Ângela Ribeiro Rabelo. Tinha 83 anos, faleceu no dia 17/6. É mãe da Patrícia 

Stetner, diretora da Escola Monteiro Lobato. Uma família da Vila Ema ali. No passado, 

aquela região toda da Vila Ema, até indo no Carrefour, era a fazenda da família. Uma 

família bem conhecida lá. Deixar meus sentimentos a todos seus familiares e amigos.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também queria deixar os sentimentos 

para a família do professor Rimoli, que também foi meu professor de português, que fazia 

a gente ler pelo menos dez livros por ano. Não tinha conversa, não. Tinha que ler mesmo 

e fazer as fichas para falar que tinha entendido do texto e fazer muita pesquisa. Ele foi 

muito importante, que foi meu primeiro professor de português que eu tive aqui em São 

José, depois que eu vim de Campos do Jordão. Nessa época, eu falei que tinha quatro 

poderes no Brasil: Legislativo, Executivo, Judiciário e o Militar. Nessa época, eu nunca 

posso esquecer do professor, porque eu fui chamada na diretoria, e meu pai teve que ir lá 

para explicar a frase que eu tinha dito em pleno regime militar. Então ele foi uma pessoa 

muito linda na minha vida e que me ensinou a gostar de ler, gostar do português. 

Também queria deixar agora um minuto de silêncio para o policial civil, o Jessé, que viu... 

quando viu o assalto lá em São Francisco, que viu que estava aquela molecada 

chegando, a mulher dele lá dentro, ele tentou proteger alguma coisa e acabou 

assassinado ali na hora. Então, deixar meus pêsames para a família, porque eu acho que 

ele deve ter passado um pânico. Nossa, não faço ideia do que foi aqueles 30 segundos 

na vida dele. Entre o cumprimento do dever, a família lá dentro e os bandidinho lá fora, 
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ele tomar a decisão. Infelizmente foi a decisão que ele tomou foi no inevitável ali. Mas eu 

queria deixar meus pêsames para a família. E parabéns a ele, que tentou!” 

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

a um minuto de silêncio a pedido... Passaremos, então, agora a um minuto de silêncio a 

pedido dos vereadores: vereadora Dulce Rita, vereador Fernando Petiti, vereador Walter 

Hayashi, vereador Júnior da Farmácia pelo passamento do senhor José Álvarez Pérez, 

Francisco de Assis Rimoli, Celso Rogério dos Santos, Valdenir Molinari, Terezinha 

Angélica Ribeiro Rabelo e Jessé de Souza Rocha.” 

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

póstuma à memória da senhora Terezinha Angélica Ribeiro Rabelo e dos senhores José 

Álvarez Pérez, Francisco de Assis Rimoli, Celso Rogério dos Santos, Valdenir Molinari e 

Jessé de Souza Rocha.                

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 17h37min.-.-

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