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QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: ROBERTO CHAGAS (PL), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), DR. JOSÉ
CLÁUDIO (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), RENATO SANTIAGO (PSDB), WALTER HAYASHI
(PSC), FERNANDO PETITI (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO DO ELEVEN
(PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e MARCÃO DA ACADEMIA (PSD).

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA
FRAGA (PT) – 16h32min; MARCELO GARCIA (PTB) – 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO

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, moção, requerimentos, documentos diversos e atas passa a fazer parte
integrante dos anais desta sessão.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma
simbólica. Conforme acordo de lideranças, então vamos passar para o Pinga-Fogo.
Primeiro vereador inscrito é 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
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(SOLIDARIEDADE) – 16h34min; DULCE RITA (PSDB) – 16h37min; JÚNIOR DA
FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h45min; DR. ELTON (PSC) – 16h48min; RAFAEL
PASCUCCI (PTB) – 16h52min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 17 horas; LINO BISPO (PL) –
17h29min; e MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 17h29min.
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Regimento Interno) o primeiro 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! Vamos
iniciar aí a fala de hoje. Obrigado a todos os servidores da Casa, a todo público que está
assistindo aí a TV Câmara!”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Vamos falar de dois temas hoje aí envolvendo a
saúde. Trabalhando pela vida, pelas pessoas. O próximo! Nós estamos colocando aqui na
Casa um projeto que institui o Julho Verde, mês de prevenção e conscientização sobre
câncer de pescoço.... cabeça e pescoço nesse município, que é uma doença comum,
bastante prevalente, pouco estudada, aqui no.... assim, pouco trabalhada no nosso país e
que a gente pretende aqui no município fazer uma campanha de prevenção dessa
doença. Uma das partes do corpo mais afetadas pelo câncer é a cabeça e pescoço; 76%
dos casos já são diagnosticados em estados mais avançados. O que nós queremos é ter
um projeto para se fazer uma prevenção e diagnóstico precoce. Próximo! Está aí o projeto
que fala sobre o Julho Verde e que prevê essa conscientização e esse trabalho para se
fazer o diagnóstico precoce do câncer da cabeça e do pescoço. Mais do que os cânceres
de cabeça e pescoço, eles são tumores também da cavidade oral, da faringe, da laringe.
E que as estatísticas fala que nós podemos ter nesse ano mais de 30 mil casos no Brasil
e que são doenças evitáveis, que você pode ter um bom hábito alimentar, uma
alimentação balanceada, manter uma higiene bucal adequada, prevenir o cigarro; falar do
risco do cigarro, que é uma coisa que nós poderíamos explorar mais tanto no Brasil
quanto na nossa cidade, aqui em São José dos Campos; falar mais de combater o uso do
cigarro, que o câncer de boca é um câncer evitável. Próximo! Então, esse projeto é um
projeto – Julho Verde – para se combater e fazer um diagnóstico precoce para prevenção
do câncer de cabeça, pescoço. E aí envolve também a boca. Essa semana mesmo, eu
estava com uma paciente no consultório com um nódulo aqui na região cervical, na região
do pescoço. Examinei e encaminhei para um colega cabeça e pescoço, Maurílio Chagas;
foi feita a biópsia e é um câncer e a paciente vai operar no Pio XII essa semana. Então, é
uma doença extremamente evitável, que se pode ter a cura completa desde que se pegue
no começo. O outro assunto importante, gente, que eu já falei aqui nesse Plenário, é a
segurança dos pedestres e ciclistas. No caso hoje eu vou falar da região do Urbanova, tá?
Por que o que acontece? A gente, com a pandemia, nós tivemos muito uso da bicicleta,
pedestre na rua e o carro agora, com o fim da pandemia, voltando. Então, nós temos que
ter ações para diminuir esses acidentes. Próximo! Pode passar o próximo, Betão! Isso!
Nesse sábado, no dia 20 de agosto, mais um ciclista atropelado lá no Urbanova. Pode dar
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o próximo! Ampliando, está lá, o ciclista ao chão. Ele foi atropelado por um carro, né?
Próximo! Diferente de outros bairros, o bairro Urbanova é uma região onde a população
pratica bastante esporte, em grande escala. A circulação de corredores, ciclistas e
crianças pedalando é muito grande. Então, nesse bairro tem muita gente praticando
esporte e nas avenidas, principalmente naquela que eu mostrei, na João Paulo II, a
velocidade dos carros é muito grande. E também de motos e também tem o contato com
a bicicleta. Próximo! Conversando com a equipe nossa do gabinete, levantamos algumas
possibilidades e estamos indicando para a Prefeitura aqui de São José dos Campos:
estudo de lombada em local estratégico; estudo de radares em locais de retas
acentuadas; identificação na entrada do bairro avisando os motoristas que tenham
cuidado ao dirigir naquele bairro. Próximo! Até tivemos aqui uma ideia: ‘Sejam bem-vindos
ao Urbanova! Motorista: respeite o limite de velocidade, mantenha atenção, bairro com
alta circulação de ciclista e praticante de esporte’. Nós já mostramos aqui que nós fizemos
um trabalho junto com a doutora Laís, do Hospital Municipal, do grande número de
acidente de bicicleta aqui em São José dos Campos. Então, nós vamos estar fazendo
indicações para a Prefeitura para que seja colocado redutores de velocidade e radares
nas avenidas principais e com retas de alta velocidade lá do Urbanova, que é um pedido
do bairro em contato conosco e com a nossa equipe, tá bom? Obrigado, presidente! Fique
com Deus!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo, vereador Juvenil
Silvério 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 Juvenil Silvério, pelo prazo
regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero cumprimentar
todos os vereadores, vereadoras e o público que nos assiste pela TV Câmara! Prazer
muito grande poder estar aqui! Eu queria a técnica, por favor! Ah, já está no telão! Nós
estivemos, senhor presidente, na última semana aqui em São José dos Campos, e, é
claro, por todo o Brasil, a chamada Semana da Família. Durante toda a semana, de
domingo a domingo, foi feito reflexões sobre a família, sobre os cuidados com a família.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “E nós aqui em São José dos Campos, como em outras
dioceses e paróquias pelo Brasil também, refletiram a questão da família. Então,
parabéns à Pastoral da Família aqui da diocese de São José dos Campos e outras
também pelo Brasil, que fizeram muito, mas muito bem com esse projeto Semana da
Família nas nossas dioceses, valorizando a família aqui no Brasil. Um outro tema,
presidente. Eu quero que mude também a tela, por favor! Olha só essa situação, gente. É
alarmante e vocês, cristãos, precisam ficar atentos a isso. Na Nicarágua, bispos católicos
e redes de rádio, emissoras católicas, foram expulsas, do Brasil, foram fechadas, tudo
isso pela ditadura daquele país. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso. O Brasil
ele corre um sério risco se, dependendo da eleição e o que acontecer, vereador, é de ter
esse problema também acontecendo no Brasil como na Nicarágua. Então, é preciso que
as pessoas de bem, as pessoas que querem que a liberdade de culto, religiosidade possa
acontecer, que evitem partidos de esquerda e que possam prejudicar o evangelismo por
todo o Brasil. Esse é um caso na Nicarágua. Amanhã pode ser aqui no Brasil. Um abraço
a todos, fiquem com Deus!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Juliana Fraga,
com a palavra.”
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!
Aqui eu quero manifestar o meu repúdio contra a ação truculenta que o prefeito Anderson
Farias ordenou sem um mandato judicial, derrubando as casas do Banhado, deixando
famílias ao léu, que se preocupa tanto... tem gente que se preocupa tanto com famílias,
mas deixando famílias ao léu. E assim, a ação de fato foi truculenta, arbitrária, ordenada
pelo prefeito e não teve... aqui: ‘A ação ocorreu sem nenhuma notificação prévia, sem
mandato judicial e tampouco respeitou as exigências legais para situações do tipo, sem o
acompanhamento do Conselho Tutelar, o Conselho do Idoso e dos Direitos Humanos’.
Então, assim, não adianta a gente vir fazer um discurso pró-família, a favor da família se
CMSJC-001 – 48ª Sessão Ordinária – 23.8.2022
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200330038003400370038003A00540052004100, 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)
ORADOR

APARTEANTE

6

DATA
23.8.2022

não se preocupa com a família que está sendo.... derrubando casas das famílias aqui do
Banhado. E aí para falar também em relação ao que o vereador falou, quem assinou a
liberdade de religião aqui no nosso país, foi o ex-presidente Lula. Então, não adianta
agora vir fazer esse ataque contra o presidente, falando que vai fechar igrejas, né?
Começou a campanha, começa todo um discurso falso moralista, todo um discurso
mentiroso para difamar as pessoas e não relembrar o que aconteceu de fato. Então,
quem assinou a liberdade religiosa aqui no nosso país foi o presidente Lula quando ele
foi, então, presidente. E vai retornar e não vai derrubar igreja nenhuma e também não vai
destruir templos religiosos como de matriz africana, que muitos se dizem religiosos, mas
aceitam e aprovam também destruir templos que não são da mesma religião.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só vou fazer um registro
aqui, vereadora, que eu também... como também me chegou ao meu conhecimento a
questão das casas do Banhado, tem uma nota que foi soltada aqui agora: ‘A Prefeitura
informa que nenhum morador se identificou como proprietário, possuidor ou responsável
pelos imóveis que foram lá’ – como você falou, né? – ‘derrubados. Lembrando que as
edificações abandonadas foram identificadas pela Polícia Militar e estavam sendo
utilizadas em práticas ilícitas. Durante a ação não houve nenhum acidente com morador
do local’. Então, essas casas que estavam lá, estavam vazias. Para ficar bem claro, não
tinha morador nenhum lá. Só para ficar registrado, acabei de receber essa nota aqui
agora. Com a palavra o vereador Thomaz Henrique.”
O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, justamente. Eu vim aqui comentar
também a situação que ocorreu ali na comunidade do Banhado e me contrapor ao
posicionamento da vereadora do PT, né? Porque a esquerda ela insiste em promover e
manter as pessoas na pobreza, na miséria. A gente tem lutado para levar dignidade às
pessoas que vivem no Banhado, dignidade de ter uma moradia num local que não seja
um local inabitável, um local que já está mais do que provado que não tem capacidade de
saneamento básico, as crianças brincando em esgoto a céu aberto e uma comunidade
refém do tráfico de drogas em São José dos Campos. Eu conversei, antes de me
manifestar aqui, com a Polícia Militar, conversei com a Guarda Civil e está muito claro que
a operação foi feita ali em barracos que não tinham moradores e que foi uma ação de
prevenção ao crime organizado e ao tráfico de drogas que lá opera e todo mundo na
cidade de São José dos Campos sabe disso. E usa a comunidade pobre do Banhado
como escudo para esse tráfico de drogas. Então, parabéns à Guarda Municipal, parabéns
à Polícia Militar que agiu contra o crime, não contra a dignidade dos moradores. Porque o
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que São José dos Campos está lutando é sim, para levar dignidade para eles, mas lá,
refém do tráfico de drogas e num ambiente insalubre, não vai ser possível.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É, foi justamente isso,
vereador, que aconteceu aqui através dessa nota que foi, então, agora colocada pela
Prefeitura. Como você falou, a Polícia Militar também já estava monitorando essas casas.
Então, para ficar bem claro, não existia morador. Com a palavra a vereadora Juliana
Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “É, agora a Prefeitura diz que não tem morador, mas
então eu gostaria que a Dona Maria José viesse aqui falar para nós então. Porque ela se
diz moradora, ela falou que estava fora, trabalhando e quando chegou tinham... a casa
dela tinha sido derrubada. Então, alguém está mentindo: ou a Dona Maria José ou a
Prefeitura, com a sua justificativa que nem sempre é justa.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É, mas não é só a
Prefeitura, vereadora. Inclusive, a Polícia Militar também. A própria Polícia deixou bem
claro que essas casas não havia moradores, não foi nem só a Prefeitura, tá? Não, tudo
bem, vereadora, mas não podemos vir aqui também e acusar a Prefeitura, né? Isso não
pode ser feito, né? Com a palavra o vereador Marcelo. Marcelo Garcia.”
O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, só deixando aqui um registro de
uma situação que acompanhei no Jardim Oriente, bem próximo ali à Escola Malba. Na
verdade, uma árvore que estava interna ali na escola, causando riscos, onde eu fui
chamado ali pelo próprio vice-diretor e alguns vizinhos. Nós sabemos que nesse colégio
tem cerca de 600 crianças que utilizam a quadra, que estão ali em todos os horários.
Então, vendo ali o perigo que estava realmente correndo aqueles alunos, aquelas
crianças, imediatamente entrei em contato com a Secretaria de Manutenção e eles
prontamente, no dia seguinte, já fizeram então a supressão da árvore. Então, nós
estávamos ali avaliando o grande risco porque com os ventos que estavam tendo na
nossa cidade, galhos começaram a se desprender. Então, quero aqui deixar registrado o
nosso pedido que foi atendido, agradecendo aqui a Secretaria de Manutenção, também o
senhor Márlian, que nos atendeu, o Abençoado lá da região Sul e também o senhor
Ademir. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência, então,
ao Pinga-Fogo, a vereadora Dulce Rita, a próxima vereadora, 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) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo
regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Beto, por favor, a imagem! Boa tarde a todos,
primeiramente! Eu queria mostrar que a sinalização da cidade tecnológica, da cidade
vanguarda, como que os moradores estão fazendo a sinalização para preservar a vida
dos munícipes, dos pedestres aí na rua Juca de Carvalho.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora DULCE RITA:- “Eles pegaram um cone e puseram assim: ‘Por favor, respeite
os pedestres!’ Isso porque já fizeram vários pedidos no 156, já fizeram várias... tentaram
de tudo. Diz que os técnicos vão lá e não fazem nada. Simplesmente fizeram a faixa, não
fizeram mais nenhuma intervenção. Um local cheio de atropelamentos. Então eles
resolveram tomar a iniciativa para resolver esse problema aí, porque até agora não foi
feito nada lá na estrada que vai para Bonsucesso. Eu achei que é um absurdo uma
cidade de alto nível de tecnologia [inaudível] primeiro mundo, sei lá mais o quê. Isso aqui
é um dos exemplos do desgoverno. Agora vou passar para o segundo. Inclusive eu estou
solicitando, fazendo um requerimento para a Prefeitura para saber como que anda a
Escola Municipal Ronconi, que sempre foi referência no atendimento de crianças surdas.
E essa semana eu recebi uma mãe que está estarrecida porque desde maio o filho dela,
que está na sexta série, não tem um intérprete de Libras. Aí passa uma semana ele vai
estudar na sétima série de outra sala, porque lá tem o intérprete de Libras. Aí passa um
tempo, ele vai para a oitava série assistir a aula, porque lá na sexta não tem intérprete de
Libras, no sétimo não tem, aí ele consegue, aí a direção da escola consegue só intérprete
de Libras na oitava. Isso é mais um absurdo, é um descaso que estão fazendo com as
crianças que precisam de atenção, que precisam de necessidades especiais.
Simplesmente não conseguiram, numa escola de referência em São José dos Campos há
muitos e muitos anos, não conseguiram contratar intérprete de Libras para todas as salas.
Então a criança de sexta série um dia está estudando na sétima série com grade escolar
que não tem nada de ver de uma série com a outra. E depois, para pior, vai para oitava
série. Aí fica no pula-pula só para cumprir a frequência escolar, porque aprender mesmo,
coitadinho da criança, está mais perdida que cego em tiroteio. E os pais já foram reclamar
para a Prefeitura, para a direção da escola e não fizeram nada. Isso desde maio. Ôh, líder
de governo, acho bom você prestar atenção que isso daqui é uma denúncia gravíssima
contra a atenção que estão dando para as crianças desse município, que disse que tem a
Cidade da Educação, que tem o primeiro mundo dos índices, não sei o quê, e não
consegue contratar um intérprete de Libras para cada sala de aula para resolver esse
problema. Um probleminha muito simples. Só querer. Disse também que não pode ser
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contratado esses professores – viu, Walter? –, que faça... intérprete de Libras, porque
eles não fizeram o concurso para professor por tempo determinado. Então, quando
fizeram concurso para professor por tempo determinado não previram que era necessário
contratar também os professores por tempo determinado com especialização em sinais.
Embora, repetindo, seja uma escola há muitos e muitos anos como referência no
município. E para terminar a minha fala aqui, eu queria só falar aqui mais algumas linhas
que estamos recebendo, linhas de ônibus, que estamos recebendo muitas reclamações
por falta de cumprimento de horário, ônibus quebrado, elevador quebrado. Então, vamos
lá: Galo Branco, Buquirinha, Santa Cecília, Eugênio de Melo, Santa Helena, Morro do
Serrote, Morumbi, Bosque dos Ipês, Parque Industrial, Chácaras Reunidas, Jardim São
José e Vila Tesouro. Isso daqui são só alguns bairros que estão com problema de ônibus,
que era outra coisa previsível, né? Esse governo já sabia que o contrato com essas
empresas ia terminar. Ficaram brincando aí de fazer uma licitação que não foi para lugar
nenhum. Estamos vendo o resultado da deteriorização do transporte público em São José
dos Campos. Todas as linhas com problemas, ônibus quebrado, falta de itinerário,
itinerário reduzido, falta de cumprimento de horários, viagens reduzidas também. Então,
por favor, seu prefeito, vamos começar a trabalhar!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Roberto Chagas
com tempo de cinco minutos. É isso? 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 Roberto Chagas, pelo prazo
regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a
todos que nos acompanham! Boa tarde, colegas vereadores, todos que nos acompanham
pelo Facebook, pela TV Câmara! Vamos falar um pouco do nosso trabalho aqui pela
região Norte? Queria aqui antecipar um pedido da comunidade do Altos de Santana, da
avenida Alto do Rio Doce. Lá nós temos uma quadra de areia, uma quadra... viu, Fabião?
Vereador Fabião, uma quadra que por muitos anos eu joguei bola lá, viu? Pode não
parecer, mas assim como você, como o Renato, eu também joguei um pouquinho, como o
Marcão também. Bastante gols, né? E essa quadra ficou por muito tempo sem que a
comunidade pudesse utilizá-la, porque é de areia, começa a crescer mato. Enfim, o
pessoal se afastou bastante dessa quadra. E nós encaminhamos então para o governo,
para o prefeito Anderson Farias, que tem nos atendido com muito carinho lá na região
Norte, o pedido para que essa quadra também recebesse o piso sintético, como
aconteceu na nossa querida quadra da Vila Sinhá, essa quadra que hoje é uma das
quadras mais bonitas da região Norte. Mas também eu quero aproveitar e falar um pouco
sobre a mobilidade urbana. Quero agradecer o secretário adjunto, nosso amigo Ronaldo
Gonçalves, que na semana passada esteve comigo na região Norte. Nós tivemos em
diversos pontos da região Norte e eu quero destacar aqui. Pedir para abaixar um pouco
aqui a iluminação.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Estivemos lá na Juca de Carvalho, em frente ao
Mercadinho Oliveira, que realmente ali existe um problema que precisa de solução. A
estrada Juca de Carvalho é muito perigosa, vários acidentes. E nesse trecho, a Jéssica, o
William nos pediu, e a gente levou o secretário adjunto para que pudesse observar o que
poderia ser feito. Pode passar, por favor! Estivemos lá com os moradores. E é uma
alegria muito grande quando você, mesmo com os problemas locais acontecendo, é uma
alegria muito grande, viu Juninho? Vereador Juninho, você sabe disso. Você que anda
pelas ruas da cidade. É uma alegria muito grande quando você chega numa comunidade,
mesmo com o problema, e ela reconhece o seu esforço e reconhece o seu trabalho.
Nessa foto que vocês estão observando, temos ali diversos moradores da Estrada Juca
de Carvalho, ali da Vila São Geraldo, com o secretário Ronaldo, falando de um problema
que precisa de um guard rail ali naquele local. Pode passar, por favor! E este é o ponto
que precisa de mais ajuda. O Mercadinho Oliveira, ali tem um espaço, que está sendo
multado, porque tem um espaço ali de carga e descarga. E os moradores acaba ali que
estacionando e recebendo multa. Então, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça
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mais. Uma sinalização. E também o risco de acidente ali na Estrada Juca de Carvalho,
algumas mudanças e algumas melhorias importantes que vão acontecer naquele espaço.
E só vão acontecer porque nós temos na cidade de São José dos Campos um prefeito
responsável, um prefeito que olha com carinho para nossa querida Zona Norte. E a região
que tem vereador, a região agora que presta muita atenção nas suas dificuldades. E tem
a quem recorrer, tem a quem procurar. E nós somos procurados. Lógico, por diversas
vezes não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nos lugares
que a gente consegue alcançar, como a Estrada Juca de Carvalho, e com a parceria com
o nosso prefeito Anderson Faria, pode ter certeza que essas melhorias vão chegar.
Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo, vereador Marcão
da Academia. 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 Marcão da Academia, pelo
prazo regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente,
vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara!”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, hoje eu quero fazer aqui uma
prestação de contas dos serviços aqui, que a gente tem algumas, mas na verdade, é uma
homenagem a vários atletas da nossa cidade. Eu adoro fazer isso aí, porque quando eu
estava atleta a gente sempre tem uma vontade de um reconhecimento. Nós levamos a
bandeira de São José, bandeira do nosso país, competimos pela família, pelos amigos,
pela cidade. E a gente... é legal quando tem um reconhecimento, né? Então quero fazer
um reconhecimento a vários atletas. Hoje eu quero destacar aqui o Iguanas Rugby. A
gente tem acompanhado muito de perto. Quero mandar um abraço para o Alexandre (o
coordenador), o Bruno, o Eleílson, que tem feito um trabalho espetacular lá no Sesi com
iniciação de rugby. E eles competiram agora nos jogos pela seleção paulista M18 e M21,
onde vários atletas do clube representam o Estado na seleção paulista, pelo Iguanas.
Vários atletas do Iguanas representando. No adulto, o clube passou esse final de
semana... na verdade passaram por duas pedreiras, e esse final de semana competiram
aí e se classificaram para a final – também está muito bacana – da Taça Bronze Paulista.
Estaremos aí. Força Iguanas! A toda equipe que tem feito um trabalho espetacular.
Jogaram lá no campo do Vale do Sol, estivemos presente. E a gente vai estar
acompanhando de perto. Estaremos juntos, viu, pessoal? Quero mandar também um
abraço e destacar aqui meu amigo Lincon. O Lincon que competiu agora em agosto o
Muscle Contest. É uma categoria de Mens Physique. Ele é um atleta de fisiculturismo que
tem se destacado cada vez mais na sua modalidade. O Lincon competiu agora em
Ribeirão Preto e foi campeão da sua categoria na Mens Physique. A próxima competição
dele é em Piracicaba, em novembro. Tem ralado muito para conseguir patrocínio. A gente
tem tentado dar uma força, um apoio, que as pessoas ajudem ele. E o Lincon, parceiro,
foi aluno meu, da minha academia, sempre fez um trabalho espetacular e hoje ele está
competindo e destacando nas competições de Mens Physique. Um abraço, Lincão! Força
aí. Quero também aqui destacar, mandar um abraço para a equipe de badminton, pessoal
lá do Clube Orion, né, Walter? Walter tem um trabalho bacana lá com a colônia. E o
badminton, modalidade que a gente gosta de jogar muito. Eu sou atleta lá também, estou
competindo. Até hoje a gente compete pela Federação também. Mandar abraço para o
Mário, para o Edson, para a Rita, para o Marco (o Marcão), o Helder, o André, toda a
equipe que tem se destacado aí! Eles participaram do 4º Torneio Regional de Badminton,
CMSJC-001 – 48ª Sessão Ordinária – 23.8.2022
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200330038003400370038003A00540052004100, 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)
14
ORADOR

APARTEANTE

DATA
23.8.2022

organizado pela Febasp – Federação de Badminton do Estado de São Paulo. O torneio foi
sediado na Associação Cultural e Agrícola de Itapeti, lá na cidade de Mogi das Cruzes.
Estive lá em Mogi na semana retrasada, na competição de beach tennis também. Mandar
um abraço para galera de beach tennis. O Clube Orion de São José dos Campos
participou em diversas categorias, onde destacou a dupla do Helder com o André. O
André é um atleta PCD, campeão brasileiro já, tem se destacado. Ficar de olho no André,
que o André tem muito aí para trazer para a gente de vitórias, principalmente no
badminton. Faz o vôlei também, mas tem um trabalho muito bacana aí. O André é
atualmente o número um, o primeiro colocado no ranking nacional de para-badminton. O
Andrézão, parceirão, um amigo. Então a gente tem acompanhado a equipe. Um abraço
para todos vocês! Breve estaremos de volta. E vamos levar também a bandeira de São
José para muitos outros lugares. Obrigado, pessoal! Parabéns! Destacar aqui os Jogos
Regionais. A edição 64 de São Paulo, 2022. São José está nos Jogos Regionais.
Diversas modalidades já conquistaram pódio. Jogos que se iniciaram na segunda
quinzena de junho, vai até o início de setembro, sendo disputado em diversos municípios
do Estado. Ao todo, são 28 cidades participando, sendo que São José dos Campos
disputa em 23 modalidades, com o maior número de equipes, disputando ao todo com 43,
sendo 22 equipes masculinas, 20 femininas, e uma mista. Então, já vem realizando esse
ano, os jogos vêm sendo feito em várias cidades, por um tempo maior. Então, aqui as
equipes nossas, por exemplo, da nossa cidade, que é composta pelas equipes do Atleta
Cidadão, o programa que tem levado aí os jovens na questão competitiva para todo o
Brasil e para fora. Pega aí atletas que hoje estão em seleções brasileiras, Olimpíadas e
tudo mais, que saíram do Programa Atleta Cidadão, programa aqui da Secretaria de
Esporte de São José dos Campos. Então vamos destacar aqui a equipe de dama que foi
campeão no masculino e feminino; o tênis de campo, que foi campeão masculino e
feminino. Mandar um abraço para o Paulo, coordenador do tênis; o Mário, da damas. A
malha ficou em terceiro lugar no masculino; o atletismo, segundo lugar no masculino e no
feminino. Um abraço, Felipão, a Lila. A equipe aqui da bocha que foi campeã. Um abraço
para o Daniel, toda a equipe! O handebol feminino, que foi campeã. Chico, um abraço aí
para toda equipe! O xadrez, masculino campeão, feminino vice. Mandar um abraço
também para o Gabriel! Parabéns, galera! Isso aí é São José tendo retorno e fazendo
jogos. Então o custo é menor, são atletas da casa e fazendo a diferença. Quero aqui
também anunciar o retorno da Copa Popular de Tênis. Nós iniciamos a Copa. Falo porque
veio de um projeto aqui de nossa autoria. Ampliação da Copa Popular em várias
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modalidades. Está tendo agora... vai iniciar... já iniciou do futsal também. E agora,
voltando do tênis. Fizemos em 2019 a primeira edição com mais de 200 atletas utilizando
as quadras de tênis de toda a cidade, quadra de tênis pública. Mandar um abraço para o
Leandro Alcântara, meu irmão, que tem feito trabalho espetacular. Irmão, assim, de
coração, de carinho. Mas é um parceirão que tem feito um trabalho espetacular no tênis,
no beach tênis e na Copa Popular. Lembrando: as inscrições para a Copa Popular de
Tênis vão até dia 31 agora, de agosto. Então, você vai lá no local Centro da juventude,
nos poliesportivos Cerejeira, Alto de Santana, São Judas Tadeu, Campo dos Alemães,
Vila Tesouro e o Parque Ribeirão Vermelho. Pode ir lá, faz a sua inscrição, você que joga
tênis, e participe dessa Copa. É gratuita. Nós temos a categoria masculino: especial,
quarta classe, quinta classe, iniciante; feminino: terceira classe, quarta classe, quinta
classe, iniciante. O início começa dia 17 de setembro. Um abraço para todos! E boa sorte
a todos atletas! Quero aqui também destacar o taekwondo, do meu amigo mestre Daniel.
Estivemos lá, eu, vereador Robertinho também esteve presente no último dia 14, na troca
de faixas. Foram mais de 600 atletas lá no Ginásio Professor Ney Rodrigues, o Teatrão.
Hoje tem nome: Professor Ney Rodrigues. E esses atletas praticaram gratuitamente das
modalidades em diversas unidades esportivas. Então, são todos atletas que participam
das escolinhas em todos os poliesportivos, centro comunitários da nossa... da Prefeitura.
E a troca de faixa foi realizado lá. Espetacular! Hoje, o mestre Daniel está com uma
delegação de 11 atletas que está disputando o President Cup de 2022, que está lá nos
Estados Unidos. E nessa competição já garantiu a medalha Renata Carvalho, o bronze; e
o Maicon Andrade, prata. Então vários atletas, nível internacional, disputando e
representando a nossa cidade lá. Um abraço e sucesso para todos vocês! Agora eu quero
puxar... sair um pouquinho do lance do... ah, não. Tem as corridas de rua. Verdade.
Desculpa. Estivemos aí na corrida de rua antes de ontem, domingo, no aniversário de
Eugênio de Melo, 145 anos de Eugênio Melo, fazendo parte do Circuito Corrida de Rua.
Essa corrida é patrocinada aí através da EDP Bandeirante Energia, que ajudou. Então
tem todo um recurso da EDP. O vereador Zé Luiz esteve lá comigo lá. O Zé correu
quantos, Zé? Quinze? Quinze quilômetros! É uma máquina. E aí, estivemos lá, mais de 2
mil atletas, uma competição linda, o dia começou frio, depois foi esquentando, aquela
amizade de sempre. Mandar um abraço para a equipe do João do Pulo através do Max; a
equipe do Chivunk, da Magali; do 100 Juízo, o Fábio, o Marco, o Helder; da Bbox, a Elen,
a Taís; da ADC Embraer, o Maurício; e todas as equipes que a gente sempre está junto
lá. Mandar um abraço para todos vocês, que é tão bom estar junto, tão bom participar,
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chegar lá, entregar troféu, medalha e ver os amigos! E é um evento de socialização. É
muito gostoso quando você vê o esporte como uma ferramenta de socialização também.
Então, fica muito bacana. Abraço a todos vocês! E quero aqui passar agora... então,
vamos lá. Saindo do esporte, vamos entrar agora no evento do Vocation Day. Vocation
Day, que é um evento realizado pelos seminaristas da diocese aqui de São José dos
Campos, foi realizado lá no Seminário Santa Terezinha, domingo inteiro também. Saí lá
da corrida, Zé, fui lá na Santa Terezinha lá acompanhar. Essa foto aí é com o meu filho
seminarista, o Pedro Henrique, ali o loirinho de óculos. Ele está num bom caminho. O
meu mais novinho, o Lucas, acompanhando, o mais novinho. Os dois seminaristas, o
Lucas, outro Lucas, o magrinho, que é de Jacareí, e o Igor, que é também lá do Bosque
dos Eucaliptos. Todos amigos, sempre juntos. Teve até o jogo entre padres e
seminaristas, mas uma feira muito bacana, que traz a vocação para o jovem, incentiva o
jovem a achar sua vocação e a vocação dentro da Igreja Católica. E aqui, no final, com a
missa muito bacana presidida pelo Dom César. Mandar abraço para os dois seminaristas
que coordenaram todo esse evento, o Alex e Alcides. Um abraço para vocês dois e para
os padres que estão ali sempre junto com o seminarista, fazendo esse trabalho
importantíssimo para toda a diocese. O padre Vicente, o padre Djalma e o padre Dinei.
Um abraço para todos vocês! Muito obrigado pela acolhida de sempre aí. E passar agora
também, porque eu estive ontem no convite com o pastor Eder e sua esposa, a
missionária Priscila, lá no aniversário de quatro anos do Ministério Pentecostal Quebra
Vasos. E aí foi muito bacana. Fui lá acompanhar com a minha esposa. É um evento
importantíssimo para todos lá. E eu quero finalizar aqui deixando um vídeo do pastor
Eder. Pastor Eder, que tem feito um trabalho espetacular lá à frente do ministério, e que a
gente tem que aqui também homenagear, valorizar um trabalho espetacular que é feito
através do ministério. Vou deixar aqui com vocês, e um abraço a todos!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Amélia Naomi
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 a todos e a todas! Quero aqui iniciar
com um vídeo, por favor, do Banhado! Estive lá hoje depois da demolição, encontrei com
o defensor público, encontrei com a OAB.”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse é o Lucas, comerciante de lá, que teve também seu
comércio fechado. Mora lá há mais de 30 anos. Pode cortar o vídeo. E eu quero aqui ler,
então. Na manhã de terça-feira, dia 23 de agosto, moradores do Jardim Nova Esperança
foram surpreendidos, com os imóveis que foram demolidos. Pelo menos três casas foram
derrubadas pela Prefeitura, em uma ação que teve a participação da Polícia Militar, da
Urbam, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Moradores
acompanharam o trabalho da força-tarefa, que teve início às 7 horas. Uma das casas que
estavam trancadas com cadeado foi arrombada e demolida. Segundo a Defensoria
Pública, que representa os moradores, um deles estava dormindo dentro de uma casa
quando ela começou a ser desmanchada. De acordo com os moradores, agentes da
Prefeitura invadiram três casas com marretas e equipamentos e demoliram os imóveis.
Os moradores não estavam no local no momento da destruição e foram avisados pelos
vizinhos. Nós vamos inclusive ver pela matéria da Vanguarda que essa moradora tem
sete filhos e estava indo ao médico. Outra casa que foi demolida, enquanto a moradora
havia saído para ir ao dentista, jogaram os pertences dos moradores em terrenos como
uma tábua de passar, tanques, quebraram a mureta da entrada de uma das casas,
segundo o defensor público, José Luiz Simão, que estava presente no local. Uma quarta
casa também seria desmanchada, mas os funcionários da Prefeitura foram impedidos
pelos moradores local. Há relatos também de que um jovem foi atropelado por uma
viatura da Polícia Militar. A situação do Banhado está saindo do controle, isso por causa
da Prefeitura. Parece que estão provocando. Vamos levar ao conhecimento da justiça o
que aconteceu hoje, incluindo o pedido de indenização para esses moradores, que não
apresentaram nenhuma ordem judicial, completa o defensor público José Luiz. Registrar
que a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, esteve presente representada pela doutora
Cidinha Borges. Vamos assistir a esse vídeo, por favor!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Desculpa essa propaganda. Enquanto ele retira aqui eu
vou ler a moção que nós apresentamos. Por favor, pode continuar!”
Nesse momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Ainda tem um trecho, por favor! A continuidade da
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matéria. É importante observar que na hora que vocês estão vendo aquela imagem do
entulho, foi me mostrado pelos moradores que aquele tipo de barro é bem antigo, tipo de
bloquete, a cor é da época de 70. Então, essa casa tem mais de 30 anos. Por favor, a
continuidade da matéria.”
Nesse momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então, tem ainda a continuidade da matéria. Eu queria
falar sobre a minha moção. Eu vou falar nos 15 minutos. Na moção aqui, nós estamos
incluindo um texto que tem saído na imprensa local, tanto no G1 como também em várias
TVs que estão cobrindo essa arbitrariedade. Sei que os moradores nesse momento estão
na avenida, colocando que o Banhado resiste. E nós precisamos aí de aumentar a
solidariedade. Por favor, a continuidade da matéria! Por favor! Eu acho que tem ainda.
Não terminou a matéria da Vanguarda. Tem a continuidade dela, segundo... por favor!
Bom, então aqui já terminou o vídeo. Então, eu queria dizer a todos e a todas que
aprovem essa moção. Sei que eu já fiz aqui a retirada no final da moção, que falava que
nós estamos encaminhando à Secretaria Estadual. Eu fiz essa retirada, porque precisava
estar aqui na ementa. Eu gostaria que todos os vereadores votassem a favor desta
moção, que é uma moção importante. Esta Casa que alguns vereadores já sabem e já
viram o que aconteceu com o Pinheirinho. As derrubadas das casas. Me parece que a
equipe das assistentes sociais foram a mesma equipe que estiveram lá no Pinheirinho,
então nós não podemos correr de novo num erro na luta contra a moradia. Então, peço a
todos os vereadores, que votem a moção da vereadora Juliana Fraga e a minha moção,
por favor, para a gente ter aqui no mínimo o respeito à vida das pessoas!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o Dr.
Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Muito obrigado, senhor presidente! A minha fala agora é um
pouco de indignação sobre uma coisa que aconteceu na cidade, mas eu tenho falado
bastante sobre o assunto. Nós estamos sob risco, as nossas crianças estão sob risco pela
maneira como nós encontramos o mundo de hoje. Eu tenho falado sobre o risco de abuso
infantil, que acontece em cerca de uma menina... para cada quatro meninas, uma sofreu
algum tipo de abuso, mesmo sem a consumação sexual propriamente dita. E um em cada
cinco meninos. O número é alarmante. E nós precisamos estar atentos para o que tem
acontecido. Ontem, soubemos de uma denúncia de um suposto caso de abuso que
aconteceu em uma creche, na escola Emei José Madureira Lebrão. Prontamente a família
entrou em contato comigo, recebi o contato e acabei me colocando à disposição. Nós
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vamos estar aguardando as apurações da denúncia, e eu pretendo acompanhar todo o
caso para que coisas como essa não possam acontecer. E se aconteceu, que
adequadamente seja punido o indivíduo que possa ter realizado uma coisa como essa.
Nós estamos sob riscos. Nós precisamos estar atentos ao que acontece com os nossos
filhos e com nossas crianças, parte tão vulnerável, e por isso eu acredito que nós
precisamos estar atentos, essa Casa em especial, sobre a possibilidade que isso pode
acontecer às vezes de baixo dos nossos olhos se nós não estivermos atentos. Muito
obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão
por alguns instantes para organização da pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
sessão. Com a palavra o vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Aliás, boa tarde ainda. Boa tarde a
todos os vereadores, público que nos acompanha aqui no Plenário, também pela TV
Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, fazer alguns pedidos: votação em
bloco, por ser de conhecimento de todos os vereadores; e a inclusão de diversos
documentos: dos Requerimentos 955, 956 e 957; e da Moção nº 96. Também dar
destaque ao documento.... Aliás, inserir.... É, falar destaque é perigoso. O Documentos
Diversos, o número do Processo é 8048/2022, o nº 574/2022, de autoria da Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, que encaminha a essa Casa, senhor presidente, o
ofício nº 50/SAJ/DAL/22, informando a ausência do Prefeito, de 24 a 27 de agosto de
2022, para tratar de assuntos de interesse do município e participação no encerramento
do Programa de Estudos Espaciais 2022, a convite da Universidade Espacial
Internacional, em Portugal. E também, senhor presidente, solicitar o destaque dos
Requerimentos 955, 956, 957 e da Moção de nº 96.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
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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 96/2022 constante do Processo
nº 8047/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi e da vereadora Juliana Fraga, que
manifesta protestos de repúdio pela demolição de casas da comunidade do bairro Jardim
Nova Esperança conforme noticiado pelos órgãos de imprensa e denúncias relatadas pelo
Núcleo Especializado da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Comissão de
Direitos Humanos da OAB 36ª Subseção São José dos Campos, SP; dos Requerimentos
de nos 955/2022 constante do Processo nº 8039/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto à
contratação de intérprete educacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para alunos
surdos da EMEF Professora Maria Aparecida dos Santos Ronconi, localizada no Jardim
Jussara; 956/2022 constante do Processo nº 8040/2022, de autoria da vereadora Dulce
Rita, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto às
providências que estão sendo tomadas em relação à suspeita de abuso ocorrido nas
dependências da Emei José Madureira Lebrão, localizada no Jardim Mariana II; e
957/2022 constante do Processo nº 8046/2022, do vereador Walter Hayashi, que requer à
Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações acerca da denúncia de abuso
sexual de uma criança de cinco anos de idade, na Escola Municipal José Madureira
Lebrão, no Jardim Mariana II, em São José dos Campos; do Documentos Diversos nº
574/2022 constante do Processo nº 8048/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de São
José dos Campos, que encaminha o ofício nº 50/SAJ/DAL/22, informando a ausência do
Prefeito, de 24 a 27 de agosto de 2022, para tratar de assuntos de interesse do município
e participação no encerramento do Programa de Estudos Espaciais 2022, a convite da
Universidade Espacial Internacional, em Portugal; e, ainda, o pedido de destaque na
votação da Moção nº 96/2022, bem como dos Requerimentos de nos 955/2022, 956/2022
e 957/2022, já citados.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor prefeito.... Ah, não! Senhor vereador, presidente, só
justificando aqui então a nossa votação contrária ao requerimento que foi proposto aqui
pelos vereadores porque o ofício ele tem uma rapidez maior e nós, então, estamos aí
através do ofício requerendo à Prefeitura que venha a dar para nós as justificativas dos
atos aí, estando.... colocando essa Casa a par daquilo que vem acontecendo, nesses
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detalhes aí que foi colocado. Mas eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar e dizer
que, ontem, nós tivemos, na entrevista do presidente, a maior audiência da Rede Globo
nos últimos tempos e dizer que a gente via ali dois leões furiosos, tentando desestabilizar
o presidente Bolsonaro, mas ele foi muito firme nas suas respostas e acredito que
começou a desvendar todo aquele mistério, toda aquela situação que infelizmente a mídia
tem feito contra o presidente. Agora uma coisa que eu achei estranho, muito estranho, é
que o William, por duas ou três vezes ele perguntou: ‘O senhor vai aceitar o resultado das
urnas?’, assim, como quem já sabe que o resultado tem uma..... já tem uma situação
definida. Eu achei muito estranho. Mas a resposta do presidente foi essa: ‘Se for uma
eleição limpa, aceitarei’. O presidente deu o recado para ele. Não adianta vir querer
ganhar na mão grande. Mas eu achei assim, muito curioso. ‘O senhor vai aceitar o
resultado das urnas’? Então, quero aqui dizer que, como presidente do PL na nossa
cidade, fiquei satisfeito com a entrevista que o presidente Bolsonaro deu, desmentindo
muitas coisas que a TV Globo tem feito nos últimos tempos. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores
vereadores, público presente em nossa galeria e os convidados que se encontram no
Plenário. Senhor presidente, foi destacado um requerimento de minha autoria, o
957/2022, que requer à Prefeitura de São José dos Campos informações acerca da
denúncia de abuso sexual de uma criança de cinco anos de idade, na Escola Municipal
José Madureira Lebrão, no Jardim Mariana II, na nossa cidade. Vou pedir para que os
vereadores aprovem por unanimidade esse requerimento porque é uma ferramenta
importante que todos nós precisamos ter. Porque já teve o caso do Residencial Righi, no
próprio Mariana II já é a segunda vez e essas informações foi solicitado a mim, como
presidente da Comissão de Educação, por algumas pessoas que sabem que eu tenho
uma atuação bastante grande no Mariana I, Mariana II, Campos de São José, para aquela
região. Então, é importante que esse documento, esclarecendo todas as providências que
foram tomadas, bem como o do passado, aproveitar, também o do passado, que nós não
temos a informação, não chegou para nós. Então, vou pedir aos senhores e senhoras
vereadores que aprovem esse requerimento, o 957/2022, porque a nossa principal
atuação como vereador é acompanhar de perto o que acontece na nossa cidade.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu e a vereadora Juliana Fraga,
vamos votar a favor do requerimento do vereador Walter Hayashi, o 957. Vamos votar o
requerimento 955 de Libras, que eu assisti a denúncia, vim acompanhando. Estou
estarrecida que na capital da tecnologia, Dulce Rita, falta professor, não só de Libras.
Porque, aliás, de matemática na escola lá do Novo Horizonte faz seis meses que só tem
professor temporário. Então, vou votar a favor desse requerimento 955; 956 que é
também sobre o abuso, nós vamos votar favorável; e o 966, que é a moção contra a
demolição das casas... A Moção 96 também vou votar favorável. E peço aos vereadores,
nós não vamos deixar construir um novo Pinheirinho para sair derrubando as casas de
novo, como foi hoje, no dia de hoje. Então, nós vamos votar a favor desses requerimentos
porque nós precisamos. E, aliás, estou avisando o líder do governo Zé Luís. Líder, o
vereador Walter Hayashi fez uma afirmação muito importante aqui, porque na outra
ocasião sobre a questão do abuso, foi rejeitado o requerimento, teve o compromisso do
Renato Santiago de que viria todo o dossiê, todo o processo de investigação e até agora
o presidente da Comissão de Jus.... de Educação, não recebeu essas informações.
Então, é o segundo caso. Eu acho que essa é uma preocupação enorme. Hoje, na hora
que a Vanguarda fez a matéria, recebi telefonemas de pais, do pai preocupado e disse
assim: ‘Minha esposa está lá, meu filho.... meus dois filhos não vão hoje para a aula’.
Então, é necessário que a gente tenha responsabilidade aqui nessa Casa, porque é uma
questão extremamente séria. Infelizmente, esse processo de violência que está colocada
nesse país porque nós temos um presidente que é.... que incentiva as armas, que
incentiva esse tipo de política e é por isso que a gente acha que tudo é possível. Então,
nós temos que ter serenidade e por isso acho importante a gente acompanhar essa
questão toda e a gente ter as informações aqui na Câmara Municipal, que é aqui que o
povo fala.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Thomaz Henrique. Ah, a Dulce primeiro? Com a palavra a vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também queria pedir aqui para os
vereadores para votar a favor dos requerimentos destacados. Primeiro o do Walter sobre
o ocorrido na escola, sobre possível abuso sexual de uma criança de cinco anos com
agravante de ser autista. O meu requerimento também vai no mesmo sentido, pedindo
informações sobre as providências que a Prefeitura Municipal está tomando com relação
a esse caso porque são crianças, principalmente essa que é autista, com deficiência e
que nós precisamos saber a quantas anda os cuidados que essas crianças estão tendo
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nas escolas. Queria também pedir aqui para os nobres vereadores votar a favor do meu
requerimento que foi destacado, que eu falei há pouco, sobre a falta de interprete de
Libras na Escola Maria Aparecida dos Santos Ronconi, que é uma escola referência há
muitos e muitos anos no cuidar das crianças surdas. E agora nós estamos com esse
impasse de estar faltando intérprete nas salas de aula. E eu acho também que não tem
nada demais pedir informações sobre o caso da criança. É um caso que está na mídia,
está na boca do povo, está na rede social. Só nós é que vamos tolher o pedido de
informações, que é um direito nosso de estar fiscalizando o serviço público? Então,
realmente é esvaziar o serviço nosso aqui dentro. O que que vão fazer? Vão cruzar os
braços, ficar com cara de paisagem e dizer que está tudo certo? Que nas outras vezes
que aconteceu... na outra vez que aconteceu, nós nos posicionamos, pedimos
informações; infelizmente não tivemos. Então, agora é uma hora da gente tomar posição
mesmo e valer cada voto dos senhores porque nós temos que dar satisfação dos nossos
votos, com o nosso trabalho, com a nossa fiscalização dos serviços públicos, não só no
caso da criança como no caso da moção da Amélia aí sobre a demolição. A demolição foi
dito que não tinha ninguém morando nas casas. A impressa falando que tinha gente
morando, que viu. A Defensoria Pública falando que tinha gente morando nas casas, que
também viu. Só o governo que não viu?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Thomaz Henrique.”
O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, vereadores, casos de abusos com
crianças sempre nos consterna e nos preocupa que possa ter ocorrido – e é importante
frisar o possa ter ocorrido, com muita cautela e responsabilidade – numa escola pública,
numa creche municipal. É um caso que veio à tona ontem. A gente precisa acompanhar e
pedir esclarecimentos sim à Secretaria de Educação porque a suspeita ela já nos traz
preocupação, afinal é importante dizer que já é recorrente, infelizmente. Nessa escola já
teve casos semelhantes e eu compartilho da preocupação dos vereadores, da Dulce e do
Walter, porque o requerimento que infelizmente foi negado há cerca de um ano atrás era
meu o requerimento. E tanto a Dulce quanto o vereador Walter votaram a favor do meu
pedido de informação, que nós já nos preocupávamos de casos que eram relatados de
mães que tiveram a queixa e a informação dos casos que ocorreram nas escolas
municipais informada a ele muito a posteriori. E naquela ocasião da rejeição do
requerimento houve sim um compromisso da base do governo, da liderança de que
providências seriam tomadas para que casos como esse não voltassem a acontecer. Isso
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nos preocupa porque se há uma suspeita, vamos averiguar, vamos observar, mas se há
uma suspeita e essa suspeita se concretizar demonstra que não foram tomadas as
providências há um ano atrás. E demonstra novamente a importância da gente
encaminhar informações, cobrar com ainda mais energia o que foi infelizmente barrado há
um ano atrás no meu pedido de informação. Vou até aproveitar aqui, Renato, com todo
respeito a você, que você foi mencionado aqui, você vai fazer sua defesa, mas eu
relembrei que à época do meu requerimento tem uma manifestação de vossa excelência,
que você falou que na época a Secretaria de Educação e Cidadania abriu uma
averiguação preliminar, afastou os envolvidos e os fatos estavam sendo apurados. Aí,
abre aspas, a palavra do senhor: ‘Se for averiguado preliminarmente que realmente
aconteceu o abuso ou qualquer outro delito, a Prefeitura encaminhará os culpados ou
suspeitos ao Prossed e aí acontece o julgamento e possível exoneração e
responsabilidades legais’. Eu acho que é em bom tempo a gente ter essas informações
também dos casos passados há um ano atrás. Então, eu assinei, vou votar a favor dos
pedidos de informação dos vereadores, mas assinei também um ofício junto com o líder
do governo para ser encaminhado à Secretaria de Educação e peço que a gente
encaminhe também um pedido de informações de casos passados, desde o ano passado,
para que a gente consiga juntar os pontos e não fazer crítica, mas ajudar a Prefeitura a
encarar esse problema de frente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixa só eu deixar
registrado também, vereador, antes de passar a fala. Deixar registrado um minuto de
silêncio para Vinícius Dias Mota, veio a falecer ontem. Quero, então, deixar meus
sentimentos a todos os seus familiares. Com a palavra o vereador Renato Santiago.”
O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Boa tarde a todos! Só queria
aqui colocar um ponto, que a vereadora Amélia citou meu nome dizendo que eu me
comprometi em correr atrás dessa documentação, como todos nós aqui podemos e
devemos fazer. Então, Amélia, gostaria que você retificasse essa sua fala porque não foi
isso, o que o Thomaz acabou de revelar. Eu disse que a Prefeitura faria essa
manifestação e a Prefeitura deveria ter tido isso. E não agora, um ano depois, eu ser
colocado aqui como pessoa. Eu como professor, que trabalho com crianças, sei do
grande problema que é, da sensibilidade do caso, e jamais, jamais deixaria um caso
desse passar. Então, te dou a palavra aqui, Amélia, para que você possa retificar a
palavra.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
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Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente! Boa tarde a todos os presentes
e também aos telespectadores da TV Câmara! Vou ser favorável ao requerimento da
vereadora Dulce Rita e do vereador Walter Hayashi. Acho que é fundamental que essa
Casa possa ter informações. Também assinei o ofício para fortalecer, né? Que a gente
não passe em branco. Da outra vez foi um sacrifício para chegar uma informação para a
gente. E são assuntos que é do dia a dia do vereador. Essa Casa tem que fiscalizar. A
gente fala dos atos do Executivo, mas aconteceu a primeira acusação, é que é dentro de
uma escola. E a gente tem.... Fui buscar um requerimento na mesa da vereadora Dulce
Rita. Mas, voltando, acho que essa Casa tem que ter todas as informações. E tanto o
requerimento passado como o ofício, a gente vai cobrar uma resposta para que venha
aqui. Foi lembrado aqui por vários vereadores, que no passado a Prefeitura se
comprometeu a trazer essa informação para a gente, do outro... da outra acusação de
abuso sexual. Não chega para a gente e sempre os vereadores são indagados. É
importantíssimo que chegue informações para que a gente possa coibir outros casos
semelhantes. É assustador quando chega uma notícia dessa. Nesse caso, a criança é
autista, algo que a gente sempre acompanha muito de perto. Politicamente, assusta ainda
mais. Que essa Casa possa pensar e fazer com que o requerimento passe, não seja
como foi destacado, que a aprovação seja feita. Aqui também tem um requerimento
solicitando informações sobre professores de libra. Acompanhei um caso semana
passada. Uma menina da 4ª série, é autista também, e estava perdendo a visão. Ali nesse
caso foi direcionado uma professora de Libras, estava começando há duas semanas. Mas
que a gente possa ter professores em todas as escolas municipais, que a gente possa
atender todas essas crianças que precisam dessa ajuda, desse auxílio o quanto antes
para que ela possa crescer um adulto independente. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para registrar que no jornal Meon da
época saiu uma matéria que diz assim: ‘Câmara rejeita pedido de informação sobre a
política de prevenção de abuso sexual nas escolas’. E na matéria fala do requerimento do
vereador Thomaz Henrique, dia 25 de maio, e tem a fala do vereador. De fato, o vereador
ele não é líder do governo. O líder do governo é o Juvenil Silvério. Mas aqui está escrito:
‘Vereador Renato Santiago, que votou contra o requerimento, afirma que a solicitação não
é necessária, pois muitos vereadores já solicitaram informações à prefeitura’. Mas essa
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informação, infelizmente, não veio. Como foi relatado aqui já por todos os vereadores,
pelo presidente da Comissão de Educação. Então, que eu acho... concordo com o
vereador Thomaz. Nós assinamos um ofício, mas que venha as informações anteriores
para todos. Mas eu vou votar, inclusive favorável a todos os requerimentos porque eu
acho importantíssimo essa Casa demarcar e colocar à disposição da Prefeitura, da
Secretaria de Educação para que isso não aconteça nunca mais. Nós sabemos que a
nossa luta contra a violência à mulher e às crianças é uma luta permanente das
vereadoras, e desta Casa também deve ser.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, importantíssimo aí a preocupação de todos os
vereadores. É um caso gravíssimo o que aconteceu na nossa cidade. É um caso, assim,
que comove todas as pessoas, num ambiente de educação você ter.... acontecer essa
suposta situação é muito ruim. Então, por isso, nós vereadores aqui, um grupo de
vereadores, nós entendemos que é muito mais rápido nós fazermos um ofício e amanhã
mesmo, às 8 horas da manhã, estarmos lá, na porta do secretário de educação, exigindo
essa resposta. Então, eu creio que a partir de amanhã o secretário já vai ter também mais
elementos, né? A Secretaria de Educação está trabalhando em conjunto aí com toda a
rede de proteção da criança e do adolescente, da Polícia Civil, da própria Guarda
Municipal acho que também. Então, ela vai ter mais elementos. E eu tenho certeza, fica
aqui o meu compromisso de amanhã protocolar esse ofício em nome aqui dos vereadores
que assinaram esse documento, que está em aberto ainda, e trazer o mais rápido
possível. Porque o mais importante, senhor presidente, numa situação como essa,
independente do instrumento que o vereador vá apresentar aqui na Câmara, é a gente
ter.... atingir o objetivo. Nós precisamos saber o que está acontecendo e aí a partir daí
propor mudanças, ver se realmente a Prefeitura, a própria Secretaria está tomando as
medidas necessárias. Se isso não estiver acontecendo, aí sim a gente pegar também um
pouco mais pesado em outras instâncias. Então, eu peço aí a credibilidade também de
todos para que a gente possa amanhã protocolar esse documento e já a partir daí fazer
pressão para ter a resposta necessária. Inclusive, eu quero que fique registrado que quem
está indo buscar essa resposta sou eu em nome dos vereadores que assinaram esse
documento. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Renato Santiago.”
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O vereador RENATO SANTIAGO:- “Então, presidente, só responder mais uma vez, como
eu fui citado. Eu não era o líder do governo à época. Sempre fui o líder do PSDB aqui na
Casa. Então, eu não fiz essa promessa. O que nós fizemos à época foi um documento
onde todos os vereadores assinaram e depois deveriam ter buscado a informação. Não
um ano depois voltar a esse caso querendo informação. Então, as pessoas que votaram
no requerimento à época também deveriam ter corrido e até mesmo pleiteado que o caso
fosse averiguado.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, primeiro eu queria pedir.... quero
pedir um minuto de silêncio para o senhor Takeda. Ele foi um comerciante ali da rua
Sebastião Humel, tinha um bazar lá. Faleceu a semana passada, deixa aí suas filhas, a
Regina e a Elisa. Nossos sentimentos à família e que Deus conforte o coração de todos
eles. O senhor Takeda era um homem muito bondoso, só deixou bondade aqui na terra.
Quero também, senhor presidente, aproveitar esse momento de discussão desse
requerimento meu e da Dulce e da Amélia. Nós já tivemos uma situação muito parecida.
Eu inclusive assinei e vou assinar. Sabedor disso, eu já encaminhei um ofício para a
Secretaria de Educação. Até porque eu conversei com a responsável pelo ensino infantil e
ela falou assim: ‘Eu faço questão de responder. O interesse é meu também’. Mas, senhor
presidente, por isso eu quero que votem a favor do requerimento, embora o ofício também
seja importante. Nós fizemos ofício há mais de um ano. Eu sou presidente da Comissão
de Educação. Não recebi nenhuma informação da Prefeitura. Mas, senhor presidente,
quero aproveitar também o momento que eu sou autor de um projeto de lei, também
acompanhado pelo vereador Thomaz Henrique, sobre a exclusividade feminina no trato
com os cuidados íntimos de bebês e crianças atendidos nas instituições de educação
infantil e fundamental nas entidades de acolhimento institucional abrigo de São José dos
Campos e dá outras providências. Eu queria, já antecipando, que fosse pautado ou na
próxima quinta-feira, se não for possível porque o dia era ontem. Eu comi barriga na
verdade. Mas se for possível, na próxima quinta-feira pautar. Porque vai ser pautado
amanhã. Então, colocar esse projeto também para ser apreciado pelos vereadores. E se
não for possível na próxima quinta-feira, na outra quinta-feira. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio
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para Dona Irene Barbosa, que é mãe de um companheiro nosso, do Valtinho. Faleceu
sexta-feira. Então, eu peço um minuto de silêncio para ela.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Quero externar o meu apoio
irrestrito aos dois requerimentos realizados pelo vereador Walter, do meu partido, e
também à vereadora Dulce, sobre as informações em relação a esse caso. Também acho
que vale a pena salientar o importante projeto colocado aí pelo vereador Walter. Eu achei
extremamente importante, muito apropriado inclusive para que a gente traga um pouco
mais de segurança no trato das crianças por meio de qualquer escola, seja em escolas
públicas ou privadas. Então, parabéns! Espero que esse projeto seja apreciado por essa
Casa.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, aqui também somar ao líder,
agora o vereador Zé Luís. A gente assinou o ofício. Eu acho que está certo, viu, Zé? Vai
chegar o resultado mais rápido. A gente tem que ter sim a explicação da Secretaria, mas
entender, também não jogar todo peso em cima da Secretaria, né? Isso é um processo
que vai ser um processo de investigação tanto interno, administrativo, como também
criminal, né? Lembrando que, se eu não me engano, do último processo que aconteceu
no mesmo local, a pessoa que foi indiciada, se eu não me engano, salvo me engano, ela
foi absolvida por segunda instância. E a vida da pessoa como é que ficou também?
Acabou com a vida da pessoa, né? A gente tem que lembrar que também que tem o
interno e tem o externo. Mas nós como vereadores sim, temos que cobrar explicações e
temos que achar soluções e até, não só soluções, políticas públicas que cada vez mais
fortaleça a proteção das nossas crianças. Nós temos que fazer isso. Nós temos que
elaborar. Verdade. O Walter colocou. É um projeto que ajuda muito. Será que o projeto
pode ser mais bem elaborado? Vamos trabalhar em cima disso. Será que a Secretaria de
Educação pode fortalecer? Vamos fortalecer isso junto a outras secretarias, como o Apoio
Social. Vamos trabalhar a família, né? Vamos trabalhar o externo também das escolas.
Então, até investigar o real caso, não vamos apontar dedos. É importante que a gente não
aponte o dedo. Apontar o dedo e falar que foi dentro da escola? Foi a Secretaria? E nós
temos que cobrar também, além da Secretaria, se é um processo criminal e nós temos
que aqui entender, também a questão da investigação da polícia. Os órgãos que estarão
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fazendo a investigação nós também deveremos fazer os pedidos. Então, eu acho que não
é apontar dedo ou achar culpado. Dessa forma, em questão de não indivíduo, mas é a
Prefeitura? A Educação? É não sei.... Não, mas que esse caso a gente possa aqui
sempre essa Câmara vai estar atenta, trabalhar cada vez mais para proteger nossas
crianças. Mas não só interno, também tem que ser externo, na rua, na questão da.... em
todos os ambientes que ela frequenta e cobrar também agora a investigação desse caso
não só administrativo, mas sim dos órgãos competentes como a Polícia Civil.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Ôh, presidente Robertinho, pedir um minuto de
silêncio para a artista e comediante Cláudia Jimenez, que faleceu sábado. Nós já
perdemos o Jô Soares e agora perdemos ela também. Muito nova, 61 anos, cardíaca,
insuficiência cardíaca, tinha troca de válvula mitral... válvula aórtica, infarto. Teve um
tratamento de um câncer. São pessoas que só trazem alegria para a gente, num mundo e
num país que a gente vive tanto em ódio, né? Acho que todo mundo hoje emburrado, só
briga e ela só trazia alegria para a gente, tanto ela quanto o Jô Soares. Então, deixo aí o
meu um minuto de silêncio para ela. Que Deus a abençoe lá no céu e toda família dela.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então,
ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das
sessões realizadas nos dias: 16 de agosto de 2022 – 46ª Sessão Ordinária; 18 de agosto
de 2022 – 47ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Às 18h21min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 16 e 18 de agosto de 2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos e a moção que sofreram destaque pelo vereador Zé Luís. Vereadores
favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sete votos favoráveis ao
documento, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, com sete votos
favoráveis os documentos estão rejeitados. Desculpa! Só retificando. É sete votos
contrários ao requerimento? Amélia.... Amélia! Amélia, vamos pausadamente, com calma.
Vamos lá, de novo. Vamos lá! Eu vou ler novamente. E os contrários.... Ôh, Dulce, você
faz aqui. Presta atenção, vamos lá! Vamos lá! Tá bom. Vamos lá, vamos lá! Em votação –
vamos lá! –, em votação os requerimentos e a moção que sofreram destaque pelo
vereador José Luís. Vamos lá! Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam
como estão. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Seis votos contrário ao
requerimento, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vamos lá! Seis votos
contrários. Sim, agora o requerimento está aprovado, certo? Estão aprovados os
documentos.”
Em destaque a votação da Moção nº 96/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi e da
vereadora Juliana Fraga, e dos Requerimentos de nos 955/2022 e 956/2022, de autoria da
vereadora Dulce Rita, e 957/2022, de autoria do vereador Walter Hayashi, inclusos na
pauta, já citados. Aprovados com 6 (seis) votos contrários.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 23 de agosto de 2022, bem como
os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da
pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas.
Às 18h25min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então,
a um minuto de silêncio, pelos vereadores Robertinho da Padaria, Walter Hayashi, Juliana
Fraga e Dr. José Cláudio, pelo passamento dos senhores Vinícius Dias Mota, Kumashiro
Takeda, Irene Barbosa, Cláudia Jimenez”
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A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da atriz Cláudia Jimenez, da senhora Irene Barbosa, e dos senhores
Vinícius Dias Mota e Kumashiro Takeda.
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 18h26min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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