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QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h18min, o senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), DR. JOSÉ
CLÁUDIO (PSDB), RENATO SANTIAGO (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTO
CHAGAS (PL), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e MILTON VIEIRA FILHO
(REPUBLICANOS).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: MARCELO
GARCIA (PTB) – 16h23min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h23min; MARCÃO DA
ACADEMIA (PSD) – 16h23min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h27min;

Às 16h19min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO
DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do
povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta
de indicações, moção, requerimentos, documentos diversos e ata passa a fazer parte
integrante dos anais desta sessão.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma
simbólica. Conforme acordo de lideranças, então, passaremos ao horário do Pinga-Fogo.
Primeiro vereador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, com o tempo de cinco minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º do
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, pelo prazo
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ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h30min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h36min;
FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h37min; DULCE RITA (PSDB) – 16h43min;
e LINO BISPO (PL) – 16h43min.
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regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Bom,
gabinete do Dr. José Cláudio, gabinete que trabalha pela vida.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Próximo slide, por favor! Próxima. Pode passar.
Próximo. Aí! Bom, amigos, ontem, ontem à noite eu estive em São Paulo, fui buscar meus
filhos, e passando pela avenida Tiradentes, pelo Anhangabaú, saindo aqui de São José,
eu me deparei com um problema extremamente triste aqui no nosso país. E aqui eu não
culpo nem direita, nem esquerda, nem aqui o prefeito da minha cidade, ninguém. Não
estou culpando ninguém. Eu acho que isso daqui é um problema social, um problema de
todos nós. E nós, como autoridades, como vereadores, nós temos que pensar nesse
problema da fome. Existe um projeto meu tramitando aqui na Casa (Fundo Municipal de
Combate à Fome), que eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar. Cada sinal
de trânsito que a gente para, cada semáforo, são pessoas, seres humanos, com placas:
‘Família passa fome’. Ontem, na Tiradentes, em São Paulo, ou ali no Anhangabaú, uma
senhora com uma criança no colo, um senhorzinho com uma panelinha pedindo comida.
Aquilo me deu um jeito tão ruim, uma tristeza de ver um negócio daquele, que a gente
como... nós, como seres humanos e que representamos a sociedade, ver uma coisa
daquelas e não fazer nada. Eu acho que nós, políticos, nós, vereadores, prefeitos,
governadores, o presidente, nós temos que ter uma atitude concreta contra a fome. Uma
coisa que tem que ser dita que muito morador de rua eles não recebem esse auxílio aí de
R$ 600, porque muitas dessas pessoas nem documento têm. Então, esse valor de R$ 600
não chega na verdadeira... na ponta mesmo e nas pessoas que passam fome. Então, nós
temos que ter um gesto concreto de combater a fome nesse país. Não é aceitável que até
o nosso presidente diga que no nosso país não tem fome. Basta andar nas ruas de
qualquer capital ou de qualquer grande cidade que a gente vê a fome. Uma sugestão
seria os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal ter uma forma
de combater a fome. Além de ter R$ 600, ter carros que distribuíssem comida, cobertores
para as pessoas na rua. É impossível ver tanta gente passando fome, frio e a gente não
se tocar, e a gente não sofrer com essa situação. Próximo! Cena comum em todo
semáforo de cidades em todo o Brasil, pessoas pedindo fome e pedindo ajuda. E aqui não
é um problema só da nossa cidade, aqui eu não passo isso para o prefeito de forma
alguma. Não estou aqui criticando e atacando ninguém. Estou colocando que é um
problema nacional e que nós, como autoridade, nós temos que fazer alguma coisa para
combater a fome. Não é possível nós não enxergarmos hoje que a população brasileira
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passa fome e que nós temos responsabilidade com isso, e nós temos que fazer alguma
coisa. Aqui em São José dos Campos, nós, os 21 vereadores, junto com o prefeito, se
unir para, pelo menos na nossa cidade, a gente combater a fome. Próximo! A pandemia
trouxe muitas dificuldades para lares, muitos brasileiros hoje sobrevivem de maneira
silenciosa e com extrema dificuldade e passam fome e frio. E aí, junto com a fome, vem
os problemas de saúde que se agravam. Próximo. O próximo! ONGs, principalmente as
que recebiam doação de alimentos para pessoas pobres, recebem cada vez menos
doações porque as pessoas perderam a capacidade de doar. As pessoas se
empobreceram. Próximo! Bom, essa foi a questão da fome que novamente eu chamo
todos nós aqui na nossa cidade a nos unirmos. Nós, vereadores, junto com o prefeito,
para, na nossa, cidade a gente tentar resolver o problema da fome. Bom, um outro
problema essa semana foi uma canetada do nosso ministro Barroso que derrubou o
aumento do piso salarial da enfermagem. É uma pena, que eles vinham brigando por isso.
Infelizmente uma coisa que já estava votada, houve essa mudança e o pessoal da
enfermagem não vai ter esse aumento salarial. Eles que lutaram tanto nessa pandemia e
que se dedicaram e arriscaram a própria vida pela população e agora, infelizmente, não
vão ter o seu aumento salarial, que é uma coisa merecida deles. Próximo! E também uma
coisa importante, atrelar o aumento para a enfermagem com uma correção da tabela
SUS. Fazem 12 anos que a tabela SUS não é corrigida. Então, você tem um aumento
hoje também para enfermagem, que eu sou a favor e que é extremamente justo, tem que
se também se aumentar o repasse para os hospitais públicos. Porque hospitais como o
Pio XII, como Gacc, como Hospital Municipal sobrevivem com uma tabela SUS
extremamente defasada. Então, tem pessoas na política, lá em Brasília e no STF que
querem se meter em saúde sem entender nada de saúde e fazer uma canetada que dá
essa... cria essa injustiça tremenda com a enfermagem e não corrige a tabela SUS para
melhorar a vida e o trabalho dentro dos hospitais. Tem mais algum? Próximo? Então é
isso. Obrigado, presidente! Os temas que nós trouxemos aqui hoje é tentar passar essa
preocupação da fome. Nós temos que nos unir. E a questão da enfermagem. Obrigado,
Robertinho! Muito obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dr. José Cláudio, com
relação ao combate à fome, concordo – viu? – com você. Antes, vereador José Luís aqui,
você sabe que a gente sempre trabalhou e está aí sempre alinhado com o que a gente
acha melhor. Antigamente – lembra, Zé? –, quando tinha cesta básica, era... desculpa...
era muito melhor. Depois que criaram – desculpa – esse raio desse cartão que não
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funciona no Brasil inteiro, esse cartão que nunca funciona. Hoje eu também sou muito
cobrado nas ruas quando a gente fala em cestas básicas para poder... a Prefeitura, que
ela pudesse fornecer, né? Antes era assim. Antes fornecia cesta básica em toda a cidade.
‘Ah não, vamos criar o cartão, porque é humilhante a pessoa sair com a cesta básica nas
costas e não sei o quê’. É o que falavam. Agora não tem o cartão, e não tem a cesta.
Quer dizer, complicou tudo. Eu também sou favorável. Eu sou favorável que volte como
era antigamente. Sim, a Prefeitura poder, através de critérios, ela doar a cesta básica
como era antigamente, porque não funciona esse raio desse cartão. Eu me irrito com
esse raio desse cartão, que nunca tem. Vai lá no Cras, nunca consegue. Isso em todos os
governos, viu? Todos que passam. É a mesma coisa. Não tem essa de partido não. Não
funciona esse raio. Então, é pessoas ligando, precisando de cesta básica, e a gente não
pode doar, porque, se doar, a gente vai preso. A gente é cassado se doar uma cesta
básica. Então que se volte como era antigamente, a Prefeitura através de critérios ela
poder fazer esse trabalho. Eu sou favorável a isso aí. Por favor, com a palavra!”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, Robertinho, pelas suas palavras! É isso
mesmo. Acho que a gente tem que se unir. Lá na região Sul, a sua família é uma família
que emprega tanta gente na padaria, no mercado e ajuda tanta gente. Então, que eu
acho, meu amigão, é que nós, presidente, nós temos que ter um gesto concreto. Não é
querer... não estou querendo incriminar ninguém, não. Suas palavras reforçam isso. É a
gente tentar uma maneira de voltar de repente até alguma coisa do passado para
combater a fome na nossa cidade. Obrigado, viu, Robertinho! Obrigado mesmo!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, doutor! Amélia? Então
a vereadora Amélia Naomi a próxima a falar com o tempo de cinco minutos, vereadora.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora 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! Cinco de
setembro, Dia da Amazônia. E aqui em São José dos Campos nós temos o Inpe.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então, 5 de setembro, Dia da Amazônia. Vamos lá para
ver as imagens. Bolsonaro, nem tanto. O governo atual inaugurou uma nova dinâmica de
devastação. Veja as imagens da revista Brasil de Fato. Próxima imagem! Sobre o
bolsonarismo, a devastação da Amazônia está cada vez mais veloz, mais espalhada pelo
território, atingindo regiões então em 100% preservadas. Olha que triste. Com o
enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, desmatadores estão se sentindo mais à
vontade para infringir a lei. Os servidores que decidiram trabalhar para combater a
devastação enfrentaram a perseguição de bolsonaristas alçados a cargos de chefia.
Próxima! A produtividade dos criminosos ambientais aumentou, a velocidade de
desmatamento em todos os biomas foi de, em média, 139 para 189 hectares por hora
entre 2019 a 2021. Amazônia perdeu 1.9 hectares por minuto, o que equivale a 18
árvores por segundo. A área desmatada aumentou, incorporou o sul do Amazonas, que,
junto com Acre e Rondônia, se tornou uma nova frente de expansão do agronegócio. O
crescimento é causado pela promessa de Bolsonaro de asfaltar a BR-319, a única ligação
por terra de Manaus ao restante do país. O Ibama licenciou a obra, ignorando as
condições impostas pelo próprio Ibama no passado. No Brasil, dizer desmatamento ilegal
é quase uma redundância. Por isso, somente 0,87 da destruição da vegetação atendeu às
exigências legais. Em quase 80% da área desmatada, os responsáveis podem ser
identificados, pois os imóveis rurais têm a identificação do proprietário. Mesmo assim, o
governo federal não fiscalizou. Está aí o meu requerimento em repúdio à devastação da
Amazônia, que é uma moção que foi elaborada no dia de ontem, entrou nessa pauta e
espero que seja aprovada. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Thomaz Henrique.”
O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, vou pedir para Mesa para fazer a retirada
do Requerimento 1029/2022, de minha autoria, que solicitava à AFAC – Associação para
o Fomento da Arte e da Cultura, informações a respeito das despesas relativas à Flim –
Festa Literomusical de 2022. Conversei com o líder do governo, vereador José Luís, nós
fizemos um acordo para que seja encaminhado um ofício à prefeitura para que as
informações venha de forma mais célere. Eu só quero frisar a importância dessas
informações, porque a AFAC é uma associação do terceiro setor, que já há alguns anos
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administra o Parque Vicentina Aranha com sucesso, é um exemplo de concessão pública
bem feita. E a Festa Literomusical, a Flim, já é realizada desde 2014, também com
sucesso. A cidade gosta bastante. Mas a gente sabe que a associação, a AFAC, já
recebeu ao longo de todo esse período mais de 10 milhões em recursos públicos do
Município de São José dos Campos. Ela tem parceiro nessas festas, mas a gente quer
saber como tem sido o investimento da AFAC para a realização da feira, sobretudo no
que diz respeito aos cachês dos artistas contratados para o evento, que são os cantores
Arnaldo Antunes, Maria Gadú e Paulo Miklos. A gente quer saber se é investimento
público ou privado dos apoiadores da AFAC para o evento. E, sendo dinheiro público, a
gente quer saber – se for dinheiro público no caso –, quanto tem sido o cachê desses
artistas para se apresentarem na Festa Literomusical. O nosso projeto que estabelecia
um teto de gastos para o poder público na contratação de artistas infelizmente foi vetado
pelo Poder Executivo, e a gente quer acompanhar como têm sido os critérios a partir de
agora. Até porque, presidente, fica aqui já uma crítica, com todo respeito à AFAC, que faz
um bom trabalho no Parque Vicentina Aranha na administração do parque, mas os
artistas escolhidos (senhor Arnaldo Antunes, Maria Gadú e Paulo Miklos), são artistas que
regularmente se manifestam a favor, nas redes sociais, do ex-presidente Lula, da
candidatura do ex-presidente Lula. Eu acho que a gente poderia ter trazido artistas mais
qualificados para se apresentar em São José dos Campos. E já alerto que nós vamos
ficar atentos para que a apresentação não seja politizada, partidarizada de forma
inadequada, sobretudo se houver dinheiro público nesse evento, tá? Então, por isso,
essas informações para que a gente possa dar transparência ao cidadão joseense, como
tem sido aplicado ou não o dinheiro dele na contratação desses artistas. Obrigado,
presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, venho aqui falar de dois
colegas. O primeiro, nosso querido vereador Walter Hayashi. Essa semana ficou
internado lá no Santos Dumont conosco, liguei para o senhor. Walter está muito bem.
Hoje, eu estive lá no quarto dele, vai ter alta amanhã, se Deus abençoar. Mandou um
recado para todo mundo aí que ele está bem de saúde, graças a Deus! Walter é uma
pessoa muito querida, exemplo aí para a gente, e está bem. O outro colega é o Petiti.
Petiti teve uma pressão um pouco alta hoje, não pôde vim, e eu estou aqui representando
o Petiti para falar sobre um requerimento dele, viu, presidente? Ele pediu para ler esse
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requerimento, que é um requerimento que requer a autorização plenária para esta Casa
Legislativa passa a ser iluminada na cor amarela durante o mês de setembro,
simbolizando a campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, que é um
requerimento do nosso vereador Petiti. E também para dizer que nós temos aqui na Casa
hoje o senhor Alberto Carbone, que é um representante voluntário do CVV em São José
dos Campos. Então é um trabalho aí do Petiti, que estou representando ele como médico
dele, que dei o atestado para ele não vim, porque ele está com pressão alta, eu estou
aqui lendo para ele, tá bom, presidente? Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereador! Melhoras aí
para o Walter Hayashi e para o Petiti. Petiti numa calma aí, que campanha fica meio
agitado mesmo. O Walter eu conversei inclusive com o assessor dele hoje aqui nos
corredores da Câmara e ele está, graças a Deus, bem, bem melhor. Então, logo, logo já
estará de volta. Renato? Dando sequência, então, ao Pinga-Fogo, o vereador Renato
Santiago com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde a todos! Boa tarde, presidente!
Boa tarde a todos os colegas vereadores e todos aqueles que nos assistem, funcionários
da Câmara! Mais uma vez, prazer estar aqui. Graças a Deus, o vereador Walter Hayashi
está se recuperando. Estive com o Dr. Elton também que o acompanhou junto com Zé
Cláudio e disse que ele já teve... já saiu da UTI, né, Zé? E graças a Deus está no quarto.
Se Deus quiser vai ter alta aí o mais breve possível. Então, Walter, um grande abraço,
mestre! Nós estamos esperando a sua pronta recuperação, que você esteja conosco aqui
já nas próximas sessões. Falar do Setembro Amarelo também, combate ao suicídio. Hoje,
recebi no meu gabinete um dos amigos que cuidam dessa questão, um tema
extremamente importante. Mais de 30 pessoas diariamente cometem suicídio no Brasil.
Então, é extremamente importante cuidarmos desse tema e que a gente possa estar
atento e ajudando as pessoas. O número é 188, número para qualquer ligação, para que
possa falar sobre isso, e a gente precisa estar sempre ajudando. Na última semana nós
comemoramos o dia 1º de setembro, o Dia do Profissional de Educação Física. Educação
Física é a minha profissão, a minha formação. São 21 anos de formado na Universidade
Federal de Juiz de Fora, 21 anos de muita luta, de muito apoio aos profissionais de
educação física. Na última sexta-feira, fizemos um evento aqui na nessa Casa, junto com
o Cref – Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, indicando professores que
se destacaram nos últimos anos no combate ao sedentarismo durante a pandemia.
Gostaria de agradecer, em especial, os vereadores que estiveram presentes: vereador
José Luís, vereadora Amélia Naomi, vereador Fabião, vereador Lino Bispo, vereador José
Cláudio, que não pôde estar presente, mas indicou os profissionais a serem
homenageados, como também o vereador Milton Vieira, que fez a indicação dos seus
homenageados. E foi uma grande festa. Mais de 300 pessoas homenageadas, o Plenário
aqui lotado. E tem um videozinho que nós fizemos em homenagem aos profissionais.
Puder soltar aí, Vitão!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador RENATO SANTIAGO:- “Então, mais uma vez, no final, a gente gostaria que
todos os vereadores que estiveram aqui, agradecer mais uma vez vereadora Amélia
Naomi, que esteve presente, vereador Zé Luís, Zé Cláudio, Milton, Lino Bispo, todos
aqueles que indicaram os profissionais e até mesmo aqueles que não puderam estar
presentes pelas campanhas, a Dulce, o Elton, o Petiti, Juninho, Thomaz, mas todos que
incentivaram a formatação desse evento, que foi muito importante. Ano que vem teremos
mais, homenageando esses profissionais que, sem dúvida alguma, fazem a diferença na
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qualidade de vida da nossa cidade. Obrigado, presidente! Uma ótima tarde a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento
verbal para justificar minha saída. Estou indo para Cachoeira, na sessão da Câmara
Municipal por conta de uma perseguição, uma jovem vereadora do Partido dos
Trabalhadores, que estão pedindo processo de cassação dela. Então, gostaria aqui de me
ausentar. Já fiz uso do Pinga-Fogo, já estou aqui com a minha pauta, mas peço
autorização da Câmara, que eu faça... vá até lá ser solidária com as mulheres, que são
poucas mulheres que estão na política e quando estão, são perseguidas pelo machismo e
pela perseguição. Então, gostaria aqui de justificar e que seja votado aí posteriormente,
mas estarei ausente na votação, no encerramento do processo.”
Nesse momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade. Só peço que a vereadora acompanhe as votações e depois pode se retirar
em seguida, tá bom, vereadora? Com a palavra o vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, gostaria de registrar aqui. Recebi lá no
gabinete o coordenador do CVV, o senhor Alberto, né? Inclusive, está aqui na sessão.
Acho que visitou todos os gabinetes, trouxe essa mensagem importante para nós do mês
de setembro. Creio que seja de vital importância essa Casa – viu, senhor presidente? –
dentro dos meios de comunicação, das redes sociais ou quando os vereadores também
ocuparem as mídias, através dos jornais, também das rádios, lembrar dessa batalha que
todos devemos entrar também, que é divulgar o Setembro Amarelo, que é o mês da
prevenção do suicídio. E tem um lema – né, senhor Alberto? –: falar é a melhor solução.
Parabéns a todos vocês por esse trabalho! Nós que trabalhamos em comunidade, senhor
presidente, a gente se depara cada dia mais com situações dessa maneira. Então, quanto
mais pessoas estiverem engajadas nessa batalha, mais vidas nós poderemos também
ajudar a salvar. Parabéns novamente pelo brilhante trabalho do CVV.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço, então, ao vereador
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José Luís, por favor, com a palavra, para passar para o processo de votação. Então, com
a palavra o vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos:
votação em bloco; inclusão de diversos documentos: da Indicação 3467, da Moção nº 98
e dos Requerimentos 1025 a 1027 e também o 1030.”
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 3467/2022 constante do
Processo nº 8576/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura
Municipal de São José dos Campos que realize a supressão ou a poda da árvore
localizada na rua Três, nº 43, no bairro Jardim Majestic; da Moção nº 98/2022 constante
do Processo nº 8574/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que manifesta
protestos de repúdio pela devastação da Amazônia conforme dados divulgados pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, com o trágico terceiro recorde de
desmatamento anual registrado nos últimos doze meses; e dos Requerimentos de nos
1025/2022 constante do Processo nº 8565/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi,
que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que agilize o agendamento
de avaliação cirúrgica geral adulto para o paciente Miguel Roberto Bachega, de 72 anos,
CRA nº 1106735;1026/2022 constante do Processo nº 8566/2022, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, que requer o registro da matéria ‘Queda na renda e sem direitos
trabalhistas: a dura realidade das domésticas no país’, conforme publicado no sitio de
notícias da Central Única dos Trabalhadores – CUT; 1027/2022 constante do Processo nº
8567/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer o registro da matéria ‘Veto
do governo ao reajuste do PNAE piora quantidade e qualidade da merenda escolar’,
conforme publicado no sitio de notícias da Central Única dos Trabalhadores – CUT; e
1030/2022 constante do Processo nº 8583/2022, de autoria do vereador Fernando Petiti,
que solicita licença da vereança no dia de hoje, conforme atestado médico anexo.
CMSJC-001 – 52ª Sessão Ordinária – 06.9.2022
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200340031003900310031003A00540052004100, 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)
12
ORADOR

APARTEANTE

DATA
06.9.2022

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então,
à votação da ata e das proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a ata da
sessão realizada no dia 30 de agosto de 2022 – 50ª 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 16h48min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão
ordinária realizada no dia 30 de agosto de 2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos e a moção constantes da pauta da sessão de hoje, 6 de setembro 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, senhor presidente.”
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 16h48min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Questão de ordem, senhor presidente. Já votou, né? Só
uma questão de ordem, senhor presidente, porque as mulheres na política sempre sofrem
e são discriminadas. Quero registrar que tanto a vereadora Dulce Rita e a vereadora
Juliana Fraga, do PT, e a Dulce, do PSDB, foram excluídas do debate da Aconvap. Olha,
são as duas vereadoras que votaram a Lei de Zoneamento, que estão aqui discutindo,
que participam das audiências públicas e eles escolhem os homens, candidatos aqui da
Câmara, mas as mulheres não foram convidadas. Olha, eu... sinceramente, viu? Olha...
vereadora de quantos mandatos, Dulce Rita? Seis mandatos. Votou todas as leis aqui.
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Duas últimas eleições mais votada. E a Aconvap de São José dos Campos, infelizmente,
discriminou – né? – as nossas duas candidatas. Então, todos os homens candidatos aqui
da Câmara estão presente, mas as mulheres, não. É assim que funciona a política, por
isso que precisa mudar.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, então, fica
registrado, vereadora Amélia Naomi. Concordo com vossa excelência. 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 16h50min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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