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QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h24min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD),
JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), AMÉLIA NAOMI (PT), DR. JOSÉ CLÁUDIO
(PSDB), RENATO SANTIAGO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ROBERTINHO
DA PADARIA (CIDADANIA) e THOMAZ HENRIQUE (NOVO).

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA
FRAGA (PT) – 16h25min; MARCELO GARCIA (PTB) – 16h25min; MILTON VIEIRA

Às 16h25min, 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 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. 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.
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FILHO (REPUBLICANOS) – 16h27min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h27min;
FERNANDO PETITI (MDB) – 16h30min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) –
16h31min; DULCE RITA (PSDB) – 16h31min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) –
16h33min; e LINO BISPO (PL) – 16h34min.
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
sessão. Com a palavra o vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde aos demais vereadores,
público que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara! Fazer alguns pedidos,
senhor presidente: votação em bloco e inclusão da Indicação de nº 3374.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou
por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à apreciação
do Plenário; bem como o pedido de inclusão da Indicação nº 3374/2022 constante do
Processo nº 8334/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que solicita à Prefeitura Municipal
o serviço de poda de galhos das árvores em volta dos postes de iluminação da viela
localizada ao lado do número 645, na avenida Pico das Agulhas Negras, bairro Jardim
Altos de Santana.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao processo
de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das
sessões realizadas nos dias: 23 de agosto de 2022 – 48ª Sessão Ordinária; 25 de agosto
de 2022 – 49ª 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 16h28min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 23 e 25 de agosto de 2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
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requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 30 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 16h28min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, passaremos
agora ao Pinga-Fogo. Primeira vereadora inscrita, vereadora Amélia Naomi com o tempo
de cinquenta.... cinco minutos. Nossa! Quinze? Amelinha, cinco mais cinco. Grande
vereadora Amélia Naomi, vamos lá! 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) a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos e a todas! Quero aqui
começar. Hoje é o último dia da campanha Agosto Lilás. O Agosto Lilás é o mês da
campanha do enfrentamento para a eliminação da violência contra a mulher. Por favor! E
Bolsonaro, por sua vez, mantém a misoginia e, lamentavelmente, em seu primeiro debate
presidencial, o candidato Bolsonaro mais uma vez atacou uma jornalista. Ocorreu uma
grande repercussão na mídia sobre os ataques e muitas mensagens à Vera Magalhães.
Por favor, o vídeo!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, eu... a gente pode procurar pela imprensa, toda a
solidariedade que ela recebeu, tanto das entidades, como de personalidades da
sociedade. Mas eu quero aqui relembrar que não é a primeira vez. Veja o que ele fez com
a nossa jornalista do Vale do Paraíba. Por favor!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Por favor, o outro! Ele coloca aqui mais uma questão
seríssima para as mulheres, que ele coloca aqui. Maternidade não é estado civil.
Bolsonaro chama as mães solo de mães sem marido para justificar o Auxílio Brasil ou de
1200. Por favor!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então, aí mais uma misoginia do presidente da República.
Quero ler aqui um texto.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bolsonaro tem um histórico de atitudes agressivas contra
as mulheres. No vídeo exibido, trecho da discussão entre Bolsonaro e a Maria do Rosário
em 2014. na ocasião, o deputado chamou a congressista de vagabunda e diz que não
estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. Também declarou, em tom de
ameaça: ‘Dá que te dou outra, dá que eu te dou outra’. Além do episódio com Maria do
Rosário, no vídeo de 2018, divulgado pela campanha de Alckmin, também mostrava
trecho, que o atual presidente chamou uma repórter de idiota, ignorante durante o período
em que ele era deputado. Na Presidência da República, voltou a ofender e insinuar
Patrícia Campos de Mello, do jornal Folha de São Paulo, que teria oferecido sexo em
troca de informação para reportagem. Basta de violência contra as mulheres e dentro da
política. Infelizmente, no último dia da campanha Lilás, nós temos que fazer essa
retrospectiva trágica daquele quem dirige o país, que é referência, e que nós,
infelizmente, tem um péssimo exemplo. Então, acho que as mulheres têm que fazer o que
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estão fazendo nas pesquisas. Chega de violência contra a mulher. Basta de termos um
presidente misógino, aquele machista misógino. Então, quero aqui encerrar nessa
questão da campanha de Lilás, repudiando todas as atitudes machistas do presidente da
República. Eu queria aqui abordar um outro assunto agora, diferente desse, mas dizer
aqui que eu também tenho a felicidade de ter... da gente ter recebido nessa cidade, na
sexta-feira, a sempre engajada aqui a visita da Lu Alckmin e a Ana Estela. Sempre
engajada nas causas sociais, Lu Alckmin iniciou, com Geraldo como prefeito, essa paixão
de cuidar de pessoas. Sempre o acompanhou com muito respeito às causas direcionadas
à geração de renda para as mulheres em famílias de vulnerabilidade. Esteve à frente do
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo por muitos anos. Ela é muito
querida e respeitadas nas comunidades de ações criadas, como oficinas de costura, de
construção civil para as mulheres, padaria artesanais, cursos de capacitação e tantas
doações feitas para as famílias carentes. Também aqui, a Estela Haddad esteve aqui em
São José na sexta-feira. Ela é graduada em Odontologia pela Universidade de São Paulo.
Ana Estela foi assessora do ministro da Educação, Cristovam Buarque, entre 2003 e
2005. Nesse período, atuou nos trabalhos relacionados à promulgação da lei que criou o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. No Ministério da Saúde, ocupou
também o cargo de diretora de Gestão de Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação em Saúde, 2005 e 2011, tendo participado da idealização da
implementação de iniciativas como Pró-Saúde, telessaúde no Brasil. Também foi gestora
de políticas públicas relacionadas à educação e à saúde durante o governo Lula. Então,
essas duas mulheres nós recebemos dia 26, aqui na região do Vale do Paraíba, que nós
percorremos São José dos Campos, Taubaté, Aparecida, num grande encontro de
mulheres. Pode passar as fotos! Essa é uma foto nossa caminhando aqui pela rua Sete
de Setembro. Saímos aqui da Praça do Sapo. Por favor, a próxima! Fomos para o
projeto... nossa, a foto está escura, mas a imagem na TV está melhor. Fomos visitar o
projeto Esperança, em Taubaté, uma entidade sem fins lucrativos que ajuda crianças e
adolescentes de seis a sete anos, cuja missão é colocar amor, qualidade de vida para
todas as famílias. Esse projeto é reconhecido internacionalmente, tem o apoio, inclusive
do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, também do Rotary, e é uma atividade que é...
Esse projeto tem várias atividades, como balé, futebol, oficina de música, culinária,
artesanato. E nós ali recebemos... ela foi recebida. Esta foto aqui com a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos, que tem uma parceria com a ONG. A foto do lado aqui nós
estamos com as crianças que estavam presente, que participam dos projetos. Vocês
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estão vendo ali na foto também a nossa vice-prefeita, Adriana Mussi, que entregou à
nossa Lu Alckmin e à Ana Estela, uma lembrança de São José dos Campos... de
Taubaté. Por favor, a próxima! Aqui... não, anterior. Essa. Aqui, o Baiano, que é um dos
representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, junto com a Ana Estela e com a Lu
Alckmin. Aqui a nossa vereadora de Taubaté também esteve presente. Teve mais outras
vereadoras que nós não conseguimos... não temos a foto, mas que estiveram presentes
lá nesse encontro tão maravilhoso que foi lá em Taubaté. A próxima, por favor! Ela esteve
em Aparecida. A Lu e Ana Estela foram recebidas pelo padre Eduardo Catalfo, reitor do
Santuário, que é essa primeira foto, numa reunião – Santuário Nacional de Aparecida –,
junto com o padre Zé Ferreira, que é cônego da Arquidiocese do Parque Nossa Senhora
da Glória. Estava ali também junto, o Vantuir e eu. E depois nós temos essa foto da nossa
saída desse encontro tão maravilhoso com a Lu. E também registrar que a Lúcia do
Castanheira estava lá junto com a Rose Gaspar. Então, tem esse registro. Esse registro,
inclusive, esteve no Instagram dela. Por favor, a próxima! Aqui já na caminhada que
fomos até a Santa. Aqui acompanhada também pelo Padre Zé, o Vantuir, o Carlinhos de
Almeida esteve junto, a Rose Gaspar esteve junto. E essa foto quando elas visitaram aqui
a Santa. Registrar que foi uma visita muito emocionante em Aparecida. Dona Lu Alckmin,
que sempre esteve presente em Aparecida, estava bastante emocionada nessa ida à
Aparecida, nessa visita que ela fez até Aparecida. Por favor, a próxima! Bom, essa
próxima visita nós... ela foi para conversar com vários... vários prefeitos estiveram lá. A
Andréia, que é do Fundo Social de Guaratinguetá, a primeira-dama, esposa do Marcus
Augustin Soliva, esteve presente nessa foto. Nós estamos vendo aqui a Estela, a Tânia,
que também é coordenadora das mulheres do Vale do Paraíba; o Dito, que é vice-prefeito
da Natividade da Serra; Gilmar, prefeito de Potim, nessa mesa junto com a Lu e a Ana
Estela. E essa primeira foto são os familiares do Alckmin que foram até... de
Pindamonhangaba, até em Guará para ouvir e para abraçar a sua querida Lu. Então ela,
inclusive na sua fala, relata inclusive como ela conheceu o Alckmin. E a família dela
também esteve lá com as irmãs do Alckmin, irmãos e sobrinhos lá estiveram em Guará
para fazer este... pode passar. A próxima foto tem aí das irmãs do Geraldo Alckmin com a
Tânia, que também é lá de Lorena, esteve junto com elas nessa foto, Adriana. A foto do
lado aqui nós temos também os familiares. Registrar aqui a nossa... a irmã da prefeita de
Potim que esteve presente. A próxima. A próxima foto é o Alemão, que esteve desde São
José acompanhando na comitiva da Lu Alckmin, recebeu um abraço enorme, ela que
chamou ele para tirar foto, inclusive está inclusive no Instagram dela esse... e hoje eu
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consegui a foto dele aqui. Então, está aqui, Alemão. Você que acompanhou essa
caminhada no Vale do Paraíba, da Estela e da Lu Alckmin, quero aqui registrar o abraço
de gratidão que ela deu em você. Foi uma caminhada lindíssima no Vale. E aqui nós
temos a Fabiana Loureiro, que também foi do Fundo Social de Paraibuna, que entregou
para elas as bananinhas. Bom, tem vários registros importantes, vocês podem olhar no
Instagram e tudo mais. Ela recebeu flores nas caminhadas tanto em São José dos
Campos, pelo Sindicato Comércio Varejista, como em Taubaté, que também teve uma
caminhada. O sindicato também lá foi dado flores. E eu quero por esse vídeo aqui. Nossa
saída da...”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, quero encerrar, dizer foi uma honra trazer e
organizar essa caminhada das mulheres. Mulheres que querem um Brasil diferente, que
querem um mundo melhor, as mulheres que querem sonhar. Então, quero... fiz esse
registro porque acho que foi muito importante para o Vale do Paraíba receber essas duas
grandes mulheres. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Roberto
do Eleven, por favor, que assuma os trabalhos da Mesa Diretora.”
Neste momento, assume a presidência o vereador ROBERTO DO ELEVEN, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Dando continuidade ao PingaFogo, com o tempo de dez minutos, o vereador Petiti. Fernando Petiti.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Roberto do Eleven!
Primeira vez que me chama. Boa sorte aí nessa cadeira, Roberto! Boa tarde a todos os
vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal, aos telespectadores da TV e aos
funcionários dessa Casa! O que me traz aqui são dois assuntos. Na última quinta-feira,
dia 25 de agosto, recebi aqui na Câmara Municipal o grupo Jovens de Coração. Outro dia
fiz uma homenagem a esse grupo aqui na Tribuna, e tive o privilégio de receber os
Jovens de Coração. Para quem não sabe, os Jovens de Coração é um grupo de
sapateado criado dentro da Casa do Idoso da região Central, pela professora Aline
Carneiro. É um grupo de sapateado da terceira idade. E o que faltou eu falar aqui, o grupo
Jovens de Coração, um grupo de sapateado da terceira idade. Aliás, esse grupo da
terceira idade é o primeiro grupo do Brasil estreando aqui em São José, esse grupo sendo
o primeiro grupo de sapateado da terceira idade do Brasil. E a homenagem, eu falei aqui
na Tribuna e trouxe eles aqui para a Câmara Municipal para fazer para fazer uma
homenagem, foi porque eles participaram do Festival de Joinville, que é um dos maiores
do mundo. E ali na categoria 60+ eles se classificaram em primeiro lugar, sendo o mais
bem votado ali da categoria 60+, esse grupo que tem 16 bailarinos entre 57 anos e 83
anos. A maioria começou a fazer sapateado, ainda... já na terceira idade. E o que a gente
pôde constatar aqui, acabou sendo uma roda de conversa. Eu dei oportunidade para
todos os componentes do grupo Jovens do Coração, que agora é um Instituto, a falarem
um pouquinho como eles começaram, a idade de cada um. Ali ficou uma roda de
conversa muito agradável. Muitos falaram que eles estavam em depressão, conseguiram
sair da depressão depois que eles começaram a fazer o sapateado. Ali também,
amizades de longa data se fortaleceram ali, que pessoas que já faziam sapateado
convidaram amigas de 30, 40 anos e algumas ainda demoraram para aceitar o convite,
quando teve uma mudança radical na vida. Uma lá, por exemplo, a filha foi para a
faculdade. Ela se sentiu sozinha em casa e resolveu fazer. Ela falou que foi a melhor
coisa da vida dela. E ali também foi formado casais. Um casal ali que se conheceu ali,
moram juntos. Enfim, um grupo que se intitula como família, e todos foram unânimes em
parabenizar a professora Aline, que, com seu jeito carinhoso, consegue tirar o melhor de
cada membro do grupo Jovens de Coração. Que vocês possam ter vida longa, que vocês
possam participar de vários festivais, de várias apresentações. E eu fiquei muito feliz
dessa oportunidade de homenagear e conhecê-los. Sucesso para vocês em nome da
Aline e de todos os componentes! Que possam vir outras apresentações e outros títulos.
Outro assunto que me trouxe aqui, na rede social, com algumas amigas, mães de autistas
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mostraram – a gente pôde acompanhar –, no último domingo, o filósofo Luiz Felipe
Pondé, que todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem, publicou um texto na Folha
de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo (a Folha), com o título: Diagnóstico de
autismo se transformou numa tendência de estilo hype. E ali muitas pessoas, muitas
pessoas ligadas, mães de autistas ficaram revoltadas com algumas afirmações que o
filósofo colocou em seus textos. Ele primeiro deu o absurdo de falar que o autismo é uma
tendência e que todo mundo quer ter um filho autista. Faltou informação, né? Hoje, essa
tendência se explica de uma outra maneira, presidente Roberto do Eleven. Hoje, com as
informações, com o diagnóstico que chega mais rápido, hoje a prevalência do
nascimento, entre 30 crianças, uma nasce autista. Então, a gente sente que é um número
que está aumentando, e está aumentando porque a ciência, a medicina começou a fazer
diagnósticos mais rápidos, pais e mães atentos aos problemas dos filhos para
rapidamente procurar um especialista, e aí você vê um número muito grande. Então, não
é uma tendência, é um fato. Faltou essa informação, faltou esse conhecimento. E a gente
tem que parabenizar aqui. Graças a essas informações, a médicos, a especialistas, a
fonos, a psiquiatras, a gente pôde ver muitos pais, muitas famílias sendo atendidas e
tendo essa assistência. Também ele falou que os autistas têm memória de gênio e ali foi
retrucado por vários pais e mães que não é a maioria. E mesmo tendo essa memória de
gênio, não é uma vida fácil, quando vai procurar entrar no mercado de trabalho, quando
procura emprego. Ali, vi um relato de uma pessoa que com 29 anos, por mais que ele foi
preparado pela vida, se formou, ele ainda não conseguiu seu primeiro emprego. É um
autista. Então, escrever e mostrar que é uma realidade que a maioria, a maioria é gênio,
não é verdade. Tem que ver toda a circunstância. Hoje aqui... Nessa tribuna, eu já falei
das empresas neurodiversas, que são empresas que aceitam autistas, pessoas com
TDAH e são preparadas para isso, mas tem todo um entorno de pessoas com empresas
que preparam e empresas que aceitam esses profissionais. Então, não é essa facilidade
que estava no texto. Também, algo que deixou muito irritado e muito chateado as mães, é
que ainda o escritor falou sobre a mãe autista ser uma ‘mãe geladeira’. Para quem não
conhece esse tema, mãe geladeira é uma definição feita por alguns psicanalistas há muito
tempo, que diziam que a culpa da criança ser autista era porque a mãe era afetivamente
fria. E essa definição já caiu há muito tempo. Isso já não existe mais. Então, é pegar do
passado uma informação que já não existe mais, que não condiz a realidade, é algo que a
gente não esperava de uma pessoa tão conceituada, que a gente assiste em muitos
programas de TV, um escritor famoso, e a gente até se assusta com essa informação.
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Muitas pessoas criticaram o jornal, que poderia trocar o seu colaborador, mas aqui eu
acho que o jornal, a Folha de São Paulo, ela poderia ver o que será publicado antes. Uma
equipe que possa definir, fazer uma peneira para que a gente não tenha textos que
visivelmente mostrou uma falta de empatia do escritor com pessoas que têm autistas na
sua família, que são autistas e, principalmente, falta de informação. A gente espera que
esse texto sirva até pelo contrário, um pedido de desculpas. Uma pessoa tão conceituada,
tão inteligente e reconhecidamente inteligente, é um filósofo, que ele possa redimir e
também ficar mais atento a essa realidade que cada vez mais surge na vida das pessoas.
Obrigado e boa tarde!”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Agradecer a presença do João
Papinha, da Zona Norte! Leandro Ray sempre prestigiando aqui, da Governança.
Leandro, seja bem-vindo nessa Casa! Próximo vereador inscrito para falar com tempo de
dez minutos, Rafael Pascucci.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Rafael Pascucci, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Muito boa tarde, senhor presidente Roberto
do Eleven, o público que nos acompanha aí nas redes sociais, nossos amigos também da
TV Câmara! Bom, hoje eu vim passar um materialzinho aqui do pessoal da SAB do
Jardim Morumbi. Tem que enaltecer o trabalho lá de onde eu vim, lá do nosso bairro.
Muitas coisas aconteceram aí nessa última semana, e a gente vem aqui para enaltecer o
trabalho dessa diretoria.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Eu que era presidente até 2020 lá, e eu acho muito
legal quando a gente deixa um legado e esse trabalho continua. Nessa última quinta-feira,
lá no Jardim Morumbi, o projeto que nós começamos lá em 2018, o Zumba na Praça,
completou quatro anos. Uma festa grandiosa que a SAB fez lá na praça do Jardim
Morumbi, numa quinta-feira. Tivemos mais de mil pessoas lá na praça, presidente
Roberto, dançando, as crianças brincando lá nos brinquedos infláveis. Foi quatro horas lá
de muita diversão, sorteio de brindes também lá para o público presente. Tivemos
também, além da zumba, outros estilos de danças. A Teca, do FitDance – ela que é a
representante do Vale do Paraíba da franquia FitDance –, esteve lá. Também tivemos o
pessoal do Urban Mix, além do nosso professor da zumba mais famosa de São José dos
Campos. Essas duas fotos, uma com o professor Bruno e a outra com o Aldeci Ceará, o
presidente, o atual presidente da SAB do Jardim Morumbi, a quem eu quero parabenizar
pelo trabalho, pela continuidade do trabalho que a gente deu início lá em 2017, e hoje
continua lá na SAB do Jardim Morumbi com nosso apoio, mas graças ao trabalho desses
voluntários que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas lá no Jardim Morumbi.
E pode ter certeza, como eu disse aqui no dia 1º de janeiro de 2021, que a gente não
deixaria de estar próximo às pessoas e toda vez que eu posso, que o horário aqui da
Câmara Municipal é possível, eu estou lá na Zumba na Praça, na Zumba do União e nas
festividades da SAB do Jardim Morumbi. E na última quinta-feira, quatro anos desse
projeto que começou com seis pessoas, e agora, na última quinta-feira, mais de mil
pessoas estiveram presentes lá na Praça da Amizade, no Jardim Morumbi, comemorando
os quatro anos de zumba. Teve bolo da padaria Primor, foi bem legal. A criançada
também se divertiu bastante nos brinquedos infláveis. Eu quero parabenizar aí todo
mundo envolvido aí no projeto que, com certeza, é um case de sucesso aí para a cidade,
sendo exemplo aí para outros projetos que estão surgindo agora, principalmente agora
depois da pandemia. Um outro projeto também lá da SAB do Jardim Morumbi. Esse eu
tenho orgulho danado de dizer que eu sou um dos fundadores, a escolinha de futsal da
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Sabima está na Copa Popular, promovido pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de
Esportes. A gente que só treina com essa criançada no sábado à tarde, que é o horário
que a escola pode disponibilizar a quadra esportiva lá para SAB do Jardim Morumbi, e
eles estão inscritos, jogando com as melhores escolinhas de futsal de São José dos
Campos nessa primeira Copa Popular. Estivemos... eu estive domingo no Teatrão, lá na
abertura, e ontem, no jogo inaugural também da SAB, na estreia da Sabima no primeiro
campeonato que a Sabima disputa fora das quadras da escola Homera, eu estive lá com
a nossa criançada. A gente foi com três equipes: sub-14, sub-12 e sub-10. Não obtivemos
nenhuma vitória ontem, mas eu sei que a experiência dessas crianças, que não tem
nenhuma escolinha de futebol. Todas as crianças que estavam com nós ontem, elas só
treinam com a gente aos sábados e disputaram lá de igual para igual com o time do
Soberano, um time já mais tradicional da cidade. E eu estive lá também acompanhando
essa criançada. Essa aí é a foto do sub-14. A turminha lá que, quando a gente iniciou a
escolinha, era do sub-10, sub-12, e agora já estão no sub-14. Tem um pouco das fotos aí
da rapaziadinha lá jogando contra o Soberano. O time da SAB é o time de azul, e o
Soberano é o time ali de camisa branca com listras pretas, calção preto. Essas e mais
algumas fotos aí da turma do sub-14. Perdemos esse jogo aí de 1 a 0, mas a experiência
desses adolescentes lá tenho certeza de que ficarão marcadas aí na vida desses jovens.
Mais um pouco de fotos aí do sub-14. Professor Bruno também, depois da Zumba, foi lá
dar umas dicas. Ele que ajuda também na escolinha, aos sábados. Criançada lá no
Teatrão. Por falar nisso, o Teatrão ficou bonito demais. Estrutura totalmente modernizada.
Tive acesso lá, agora, os vestiários também, os vestiários de primeiro mundo. Quero dar
parabéns aí ao prefeito Felício, prefeito Anderson, que entregaram de volta para a cidade
um equipamento que eu tenho o sonho de jogar bola ainda. Espero que os vereadores um
dia marquem um jogo lá para gente jogar, Fabião. Fabião podia liderar a gente, aproveitar
o Leandro Ray aí e já marcar um jogo para a gente, um jogo para a gente jogar antes da
molecada, lá na final desse campeonato, que lá ficou show de bola, viu? Um sonho meu,
eu joguei em todo canto da cidade, menos no Teatrão. Tenho o sonho de jogar lá, já fica
aí o pedido formalizado, meu e do vereador Fabião Zagueiro, ao nosso secretário adjunto
de Governança, que está aqui ao lado, para que a gente também possa jogar no Teatrão,
que a molecada realizou um sonho ontem, um sonho que muitos de nós não realizamos
ainda. Tem aí a turminha do sub-12 também, passar rapidamente as fotos. Alguns cliques
aí do Maciel, o nosso voluntário. Agradecer também ele que foi lá e tirou essas fotos aí de
altíssima qualidade lá da nossa criançada. E o sub-10, a criançadinha pequenininha lá
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que também jogaram bola. Nosso goleiro da Sabima lá teve trabalho ontem. Rapazinho
pegava a bola de todo quanto é jeito. É uma alegria a gente estar lá no Teatrão. E
parabenizar a iniciativa da Secretaria de Esportes, do Itamar, da Kátia, do Fernando
também, que é o diretor, de trazer isso de volta! Eu que me tornei Pascucci lá no
poliesportivo do Jardim Morumbi. Jogava nas escolinhas de futebol da Prefeitura, e hoje a
gente vendo esse grande evento dessas crianças poderem realizar o sonho lá na
abertura, todo o time de futsal de São José feminino e masculino estava lá, e a gente
pôde levar essas crianças para conhecê-los também. É importante essa interação. O
esporte também é saúde, também salva vidas. Bom, só para terminar, senhor presidente,
me coloco à disposição do povo joseense. O nosso telefone WhatsApp é o 3925-6700, e
as nossas redes sociais: o @vereadordeverdade e @rafaelpascucci. Vocês nos acham lá
no Facebook e no Instagram. E o 3925-6700 que é fixo e também WhatsApp. Obrigado,
presidente Roberto do Eleven! Até a próxima!”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Parabéns, vereador, pelo seu
trabalho! Trabalho com as crianças, o trabalho de zumba, trabalho muito importante para
nossa cidade. Vossa excelência falou lá do Teatrão. Eu estive lá, realmente ficou uma
coisa muito bonita. São José dos Campos merece. Parabenizar o prefeito por ter feito... lá
é um monumento, né, vereador? É muito bonito. Tive o prazer de ir lá na troca de faixa do
taekwondo, estive lá com a secretária Kátia, o Itamar, subsecretário. O Itamar faz um
trabalho muito importante, muito bom para nossa cidade. Inscrito para falar no PingaFogo, Marcão da Academia, com tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente! Agora
Roberto do Eleven, já se familiarizando com essa posição, né, Eleven? Parabéns! Boa
tarde também aos vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV
Câmara! Quero mandar um abraço aqui especial hoje ao Fábio! Está com a sua filha aí,
né, Fábio? Está aqui hoje assistindo a gente aqui. O Fábio não está dando o som lá em
cima, mas o Fábio, que é um atleta também, um atleta aí que compete representando São
José dos Campos em várias modalidades. Um amigo nosso, ajudou a gente criar aqui o
projeto do Transtorno de Déficit de Atenção, que tem ajudado muito também aí a nossa
cidade. Eu quero dar andamento aqui da palavra, por exemplo, sobre o esporte. O
vereador Rafael Pascucci veio aqui apresentar um trabalho bem bacana sobre o esporte.
Ele que tem um trabalho muito legal lá na região do Morumbi, implantou a zumba lá, um
trabalho comunitário, tem ajudado muitas famílias, as mulheres, crianças têm participado
lá, homens, todo mundo num projeto muito inclusivo. Isso é muito bacana quando a gente
tem essas ideias. Eu também tenho bastante essa linha do esporte. Nós estivemos lá no
Teatrão, professor... ginásio Professor Ney Rodrigues, meu pai, que é o nome do Teatrão;
Teatrão hoje que tem tudo, está bonito, está muito legal, né, Rafael Pascucci? Porque tem
ali a ideia mesmo do que a gente queria na época. Quando em 2017 nós fomos com o
então prefeito Felício Ramuth, nós fomos lá quando era Teatrão somente, que era a
proposta do governo anterior fazer a creche lá em torno, num local insalubre e tudo mais.
Nós criamos até uma CEI nessa Casa, modificamos todo o projeto e hoje é a casa do
esporte, é a casa do Atleta Cidadão. Um local hoje que está atendendo várias atividades.
Aqui o presidente Roberto do Eleven já citou que nós estivemos lá na troca de faixa do
taekwondo. Mandar um abraço para o mestre Daniel, toda a sua equipe, todos os alunos,
mais de mil alunos lá. Aqui também o Rafael Pascucci falou da Copa Popular de Futsal,
que veio através de um projeto de lei nessa Casa, também de nossa autoria, que foi um
projeto que ampliou as copas populares para as outras modalidades, não só o futebol de
campo. Agora, esse mês que vem, nós estamos começando a Copa Popular de Tênis,
começamos agora Copa Popular de Futsal, vai ter as Copas Populares... já tem de vôlei
de areia, de basquete 3 por 3. E vai ampliando, isso que é bacana. E aí, Rafael Pascucci,
por exemplo, vereador trouxe lá sua equipe que treina lá no poliesportivo do Morumbi, de
todos os bairros adjacentes; o Eleven lá do Novo Horizonte, todos os bairros; e a gente
vai, essas equipes que a gente vai ajudando, vai apoiando, vai incentivando a prática da
criançada no esporte através das regiões, dos bairros, dos poliesportivos, vai levando que
são fomentos às modalidades. E tudo isso quando a gente fala do esporte, além da gente
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falar do trabalho, do incentivo da Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, todas as
secretarias que ajudam, porque o esporte ele envolve saúde, segurança, mobilidade, a
questão de educação, tudo. Todas estão envolvidas para a prática. E a cidade ela tem
cada vez mais investido nisso. E aí exemplos como esse que são apresentados aqui. Mas
tudo acontece também pelo profissional de educação física, muitas vezes por um
voluntariado. Mas o profissional é aquele que está ali preparado, estudou, se envolveu. E
eu quero aqui hoje fazer uma homenagem a esses profissionais, presidente, que, nesse
dia 1º de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. Para todos
os nossos amigos que conhece aqui nessa Casa, desde quando eu fui eleito, até antes de
ser eleito, já tinha feito homenagem ao profissional de educação física. Fiz no Sesi em
2010; depois quando eu fui eleito, eu assumi um compromisso aqui. Meu pai, profissional
de educação física, há mais de 40 anos na cidade, e eu, antes dele falecer, agora em
2020, eu pude dar uma homenagem para ele também aqui, com vários profissionais. Eu
faço a homenagem desde quando eu assumi: 2017, 2018, 2019. Veio pandemia, não
realizamos 2020. Esses profissionais estiveram lá de frente, nas UBSs, lutando, porque
eles não podiam dar aula. Estava parado as atividades. Eles foram lá na UBS ajudar na
vacinação, presidente. E aí depois veio 2021, fizemos aqui nessa Casa, começamos a
fazer junto à Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde também. E essa é a valorização
dos profissionais, a cidade reconhecendo seu trabalho, a população reconhecendo seu
trabalho. E a gente tem que fazer isso. Esse ano, mais uma vez estaremos agora, dia 1º
de setembro, na quinta-feira, lá no Centro da Juventude. Primeira vez, fora da Casa,
estaremos lá no Centro da Juventude. Fizemos aqui... eu fiz um... eu resolvi fazer em
conjunto com a Secretaria de Esporte, porque é aquela representante da prática esportiva
na nossa cidade, fazer essa homenagem aos profissionais de educação física lá. E a
gente vai realizar, vai dar a devida homenagem, assim como eu coloquei, enquanto
estiver aqui como vereador, a todo ano estaremos homenageando. Então, estaremos lá
com a Secretaria de Esporte, o órgão competente da nossa cidade, para a gente poder
contribuir. Infelizmente, tem alguns órgãos, como o Conselho Regional, que não tem
atendido muito aqui a nossa cidade, as perspectivas dos profissionais de educação física,
que deixou um pouco a desejar uns anos. Quem sabe aparece aí para fazer as suas
homenagens aí. Mas aqui vai o meu carinho especial a todos os professores, todos os
profissionais de educação física, meu muito obrigado por tudo que têm feito. Estaremos
dia 1º com vocês, que é o dia de vocês. E sendo realmente homenageados por aqueles
que têm que ser homenageado. Meu muito obrigado! E Deus abençoe a todos vocês!”
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O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Nada mais havendo a tratar,
está encerrada a presente sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTO DO
ELEVEN, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 17h09min.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CMSJC-001 – 50ª Sessão Ordinária – 30.8.2022
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200340030003600370035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP - Brasil.

