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QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA 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: MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO CHAGAS (PL), JÚNIOR DA
FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), DR. JOSÉ
CLÁUDIO (PSDB), RENATO SANTIAGO (PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO),
FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), RAFAEL PASCUCCI (PTB), LINO BISPO (PL),
MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), FERNANDO PETITI (MDB), ROBERTINHO
DA PADARIA (CIDADANIA), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ROBERTO DO ELEVEN
(PSDB) e AMÉLIA NAOMI (PT).

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 à ORDEM DO DIA, cuja pauta
da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada
e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma
simbólica. Com a palavra o vereador Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, boa tarde! Boa tarde a todos
os vereadores, servidores da Casa, os telespectadores que nos assistem, nossos amigos
aí da Afam, todos os amigos! Presidente, eu não poderia deixar de vir falar aqui sobre o
dia 7 de setembro. Ontem, quando eu assisti na televisão e vi, eu achei que o nosso
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Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DULCE RITA
(PSDB) – 16h31min; e JULIANA FRAGA (PT) – 16h31min.
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presidente, quando ele levantou e foi tomar um café, ele tinha dois comprimidos: um de
Gardenal e um de Viagra, que esqueceram em cima da mesa. Ele não tomou o Gardenal
ontem, ele tomou o Viagra. Porque um presidente da República, no Bicentenário, falar
que ele é imbrochável e chamar aquele coro, com o presidente de Portugal, com o mundo
inteiro assistindo, a gente, como pai, e as pessoas da religião, os pastores, os padres.
Pensou a filha de um pastor perguntar: ‘Pai, o que é imbrochável?’ Eu acho que a vida
sexual do presidente com a primeira-dama não interessa para nós. Nós queremos um
presidente incorruptível, infalível e honesto. Não imbrochável. Aí foi muito feio o que ele
fez ontem. Eu tenho liberdade, porque eu não voto nem nele, nem no outro candidato, no
Lula. Eu sou Simone Tebet. Mas foi um desrespeito às mulheres, um desrespeito aos pais
de família, aquele papo de imbrochável. Então, o nosso presidente ontem não tomou o
Gardenal e tomou Viagra, e foi falar para quase 3 milhões de pessoas. Deu um fora. Eu
me senti envergonhado como vereador num país que o nosso presidente se diz
imbrochável. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Também sou Simone
Tebet, senhor vereador Dr. José Cláudio. A mais preparada para ser presidente do Brasil.
Com a palavra, vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, o nobre colega Zé Cláudio falou da parte
vamos dizer ruim que ele viu, mas ontem foi um show de democracia. A gente está vendo
a oposição, assim, desorientada. A gente viu depois o concorrente principal do nosso
presidente ir para as redes sociais assim totalmente descontrolado, fazendo um monte de
promessas para o povo brasileiro para tentar reverter, mas não tem como segurar o povo.
Não tem como. O presidente Bolsonaro esteve em Brasília, um mar de gente; esteve no
Rio de Janeiro, um mar de gente; não esteve em São Paulo, e da mesma forma, um mar
de gente. Aí, presidente, pega o Grito dos Excluídos, que é financiado pelo PT e os
sindicatos, um gato pingado de gente, meu Deus do céu! Que vergonha. Que vergonha,
tá certo? E ainda, e outro detalhe, vocês viram a Rede Globo passar toda aquela
maravilha verde e amarelo? Não passaram uma. E pegaram lá o Grito dos Excluídos e
colocaram na sua rede nacional para fazer mais vergonha ainda para a oposição. Então,
o que que nós estamos vendo no nosso país? É realmente uma esquerda desesperada, é
uma esquerda que não tem mesmo como voltar, não tem como. O povo brasileiro quer
realmente um país limpo, um país que realmente vai crescer cada vez mais. Eu sei que
vossa excelência no primeiro turno tem opção da Simone, está na coligação. Mas no
segundo turno, com certeza, vossa excelência, José Cláudio, é Bolsonaro. Se der
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segundo turno. Porque, se for eleição limpa, como o presidente fala, é primeiro turno. Não
tem como. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Que é isso, vereador? A
Simone Tebet vai para o segundo turno, pode ter certeza! Vamos ser presidente ainda,
Simone Tebet. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, queria aproveitar aqui que o Leandro,
secretário adjunto do Governo está presente, para pedir para ele providências quanto ao
pagamento dos funcionários da Método, que estão trabalhando nas UBSs, porque
privatizaram tudo, puseram os funcionários lá, não estão recebendo vale-alimentação,
não estão recebendo vale-refeição há mais de 3 meses. Então, acho que está na hora da
gente botar as contas em ordem, né, secretário?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu, como mulher, vereadora, que
faço parte dessa… da política de São José, mas do Brasil, vergonha, vergonha o
presidente do vereador que veio aqui, que me antecedeu. Vergonhoso um presidente que
não tem proposta, não tem resposta, um presidente imprestável, insensível. E
imbrochável eu já não sei, porque eu acho que isso é mentira. Fazer… é, né? Pelo que a
gente… propaganda enganosa pelo que a gente está ouvindo falar aí nas redes. Mas,
assim, é vergonhoso ele num evento de 200 anos de independência do Brasil, levantar
um coro. E mais vergonhoso, milhares de pessoas que estavam lá repetir o imbrochável
dele. Gente, é… olha, se ganhar, que eu acredito que não ganhe, mas, se ganhar, é
realmente da gente colocar a cabeça… esconder a cabeça embaixo da terra, porque não
dá. É inaceitável.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, primeiro para registrar que no dia de
ontem o desfile de São José dos Campos foi ali na Orla do Banhado. Foi muito bonito.
Aliás, vou fazer um requerimento… aliás, um projeto para que o 7 de Setembro seja
sempre ali. Bom, primeiro que as pessoas… encontrei inclusive com o deputado Eduardo
Cury, que é candidato, com a Dulce Rita, com Wagner Balieiro, vários que estiveram lá, e
todos na Orla, principalmente quem estava do lado do palanque. Nossa, que beleza você
assistir! As pessoas mais idosas estavam sentadas naquela… em todo o investimento
que a gente fez na reforma do Banhado ali. Então, aquela parte atrás do palanque foi um
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espaço muito interessante, que as pessoas viram inclusive, assistiam o desfile e via a
beleza do Banhado. Fiquei muito feliz e gostei muito desta opção, foi em função da obra,
mas eu espero que seja permanente. Porque as pessoas ficaram melhores ali com todo o
espaço, mais espalhado e puderam vivenciar e aproveitar essa grande obra que foi a
revitalização do Banhado, da Orla do Banhado. Bom, em relação à questão do presidente,
infelizmente não é a primeira vez, mas as mulheres ter esta referência desse presidente
que todos os dias dá um péssimo exemplo. Esse foi mais um. De todas as semanas, a
semana passada ele também falou: ‘As mulheres querem tirar da bolsa a Lei Maria da
Penha ou uma arma?’. Então, agora ele vem com essa nova fake news, que foi essa que
foram relatada por todos aqui, que eu nem quero falar, porque para mim eu acho que é
repugnante ouvir de um presidente todas essas palavras contra as mulheres. Eu acho que
as mulheres são maioria nesse país, nós merecemos respeito, nós queremos eleger mais
mulheres, nós não queremos mulheres eleitas serem discriminadas, como aqui, em São
José dos Campos. Ontem, eu pedi para ser relatado para o Jornal OVale que as duas
vereadoras candidatas não estão participando do debate da Aconvap, vereadora Dulce
Rita, vereadora Juliana Fraga, vereadoras que votaram a Lei de Zoneamento, vereadoras
que votaram o Plano Diretor e agora foram discriminadas. Isso infelizmente acontece
porque esse presidente faz com que os homens que dirigem as entidades discriminem as
mulheres. Também quero aqui me referir às outras cidades que também perseguem
mulheres jovens eleitas, como a vereadora Thálitha, que estava lá trabalhando e fazendo
a campanha do Lula e infelizmente foi perseguida. Mas quero aqui reiterar: as mulheres,
nós temos que eleger muito mais mulheres, para que esse país demonstre a esse que
está aí que nós queremos representação de igualdade. E o meu candidato defende cotas
de 50%, defende as mulheres negras, os indígenas, e nós temos aqui a nossa
representante em São José dos Campos, como a Juliana Fraga, que é candidata a
deputada estadual. E eu quero dizer para vocês, nós temos uma representação enorme
de mulheres, mas não só nós, todos os partidos têm. E eu espero que a gente faça valer
e faça uma grande mudança contra esse discurso machista desse presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde, todos os vereadores,
público que nos acompanha aqui na sessão de Câmara e também pela TV Câmara e
pelas redes sociais! Sessão começou bem quente hoje, né, senhor presidente? Mas acho
que daqui a pouco, Dr. José Cláudio, teremos uma música aí para suavizar o clima,
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acalmar os corações e para gente ter as nossas votações. Senhor presidente, eu solicito
a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de
todos os vereadores, e solicito o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos:
Processo nº 9221/2019, Processo nº 2905/2021, Processo nº 11628/2021 – PL nº
555/2021, do Processo nº 1084/2022, do Processo nº 4783/2022 e também do Processo
nº 5524/2022. Solicito ainda, senhor presidente, a inclusão, para leitura, do Processo do
Poder Executivo nº 8582/2022. São esses os pedidos, senhor presidente.”
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 supressão da leitura do inteiro teor das matérias
submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por uma sessão,
do Projeto de Lei nº 280/2019 constante do Processo nº 9221/2019, de autoria do
vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal a disponibilizar a
pulseira com QRCode para identificação e segurança de idosos, pessoas com doenças
mentais, neurológicas e deficiências intelectuais ou que tenham restrição de interação
com o meio social e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 136/2021 constante do
Processo nº 2905/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que dispõe sobre
políticas de cotas e atendimento médico e psicológico a pessoas portadoras de vitiligo e
dá outras providências; do Projeto de Lei nº 555/2021 constante do Processo nº
11628/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa de Atendimento a Pessoas com Distúrbios Respiratórios do Sono e
dá outras providências; do Projeto de Lei nº 15/2022 constante do Processo nº
1084/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a cessão de vagas
de estacionamento a veículos oficiais em estabelecimentos públicos e privados,
comerciais, industriais, de saúde, educacionais e sociais do Município; do Projeto de Lei
nº 163/2022 constante do Processo nº 4783/2022, de autoria do vereador Júnior da
Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Ronda Escolar a ser
realizada pela Guarda Civil Municipal em todas as escolas municipais de São José dos
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Campos-SP; e do Projeto de Lei nº 192/2022 constante do Processo nº 5524/2022, de
autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo criar o
Programa de Alfabetização Digital da Terceira Idade no Município de São José dos
Campos e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto
de Lei nº 301/2022 constante do Processo nº 8582/2022, de autoria do Poder Executivo,
que institui o Programa Ronda Escolar no Munícipio de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Só queria completar aqui o que a Amélia falou, relembrar
também que na independência, 200 anos de independência do Brasil, quem fez a
independência foi uma mulher, a imperatriz Leopoldina, que depois foi homologada pelo
marido dela, o Dom Pedro. Então, é muito importante que agora nós estamos vendo aí a
revisão da história, e todos os grandes historiadores estão apontando como ela, sim, que
fez a revolução, que fez a independência. Ele simplesmente assinou o decreto que ela já
teria feito. Então parabéns às mulheres! Parabéns a essa grande brasileira! E parabéns à
nação! Eu acho que o Brasil, antes de mais nada, tem que continuar o Brasil. Não é essa
guerra insana de ultradireita, ultraesquerda, ultrarreacionário, ultradiscriminatória,
ultrafeminicida, misógina, e nós estamos perdendo é o povo. O povo é que está se
lascando com esse discurso. Nós aqui mesmo estamos vendo aqui dentro dessa Câmara
que é por causa de pendengas políticas nós estamos perdendo os projetos que poderiam
ter sido votados. Um deles, por causa dessa guerra política instalada aqui dentro, é para
pintar uma bengala para deficiente visual, pedido por uma cega que esteve aqui, a Dona
Gorete. Era simplesmente permitindo que o governo pintasse essas bengalas para
aumentar a visibilidade no uso delas, não só para a população no entorno, para poder
desviar mais rapidamente de um cego andando numa calçada ou outro qualquer lugar. E
eu tive esse projeto rejeitado pelo.... assessoria de assuntos jurídicos. Um projeto de
suma importância para o cego. Agora para o joguinho político não vale nada, porque
ainda mais que partiu dessa vereadora. Mas para o cego que anda na rua, que tem muita
dificuldade, principalmente agora que ele não está tendo treinamento, que acabou com o
Próvisão, acabou com a reabilitação deles, era de suma importância. E o governo foi,
barrou esse projeto, porque diz que era ilegal, porque era vício de iniciativa, que não sei o
quê. Tantos outros que nós votamos aí com os mesmos pareceres. Mas, se é de
importância para o cidadão, se é importante para a cidade, eu não vou me apegar ao
parecer do jurídico. Eu voto a favor. E vocês infelizmente fizeram essa covardia contra os
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deficientes visuais.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora. Com
a palavra o vereador Júnior da Farmácia.”
O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde, nobres
vereadores! Acabei de escutar aqui através do líder de governo para fazer um pedido de
adiar um processo de um projeto, o 47/2022… 4783, que é de minha autoria, que é sobre
a ronda escolar, que a gente apresentou um período atrás aqui, e está retirando…
pedindo para adiar o meu e está entrando para leitura, do Poder Executivo, o mesmo
projeto, o PL 301. Está na leitura ainda, não vai ser votado, mas eu peço aqui para que
seja respeitado o meu, né? O meu foi apresentado primeiro. Então, assim, eu vou
conversar com o governo e fazer esse entendimento. Só para deixar vocês alerta aqui. O
meu já tinha entrado antes. Se o governo colocou para leitura, é porque o projeto é bom.
Então, espero aí contar com os senhores para aprovarem o projeto da minha autoria.
Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Gente, só vamos focar na
pauta, porque está muito… tudo bem que eu estou deixando, daqui a pouco nós vamos
ficar aqui o tempo todo falando coisas que não tem nada a ver com a pauta. Nós não
vamos parar a sessão hoje. Deixa eu só também cumprimentar aqui a presença do
Instituto Afam – Apoio à Formação Artística Musical de São José dos Campos. Sejam
todos muito bem-vindos! Com a palavra o vereador Thomaz Henrique.”
O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, tem uma coisa que não está na pauta,
mas ainda não foi comentado. Eu acho que a gente deve comentar. Hoje faleceu a rainha
Elizabeth II, do Reino Unido, depois… com 96 anos de idade. Anos ali, acho que mais de
70 anos de reinado da rainha, é recordista. E uma mulher forte, guerreira. A vereadora aí
comentou sobre a presença das mulheres na política. É uma monarquia, mas não deixa
de ser também uma agente política, que teve um grande trabalho de estado para a
Inglaterra. Então aí nossos sentimentos e um minuto de silêncio, por gentileza. E pedir
também, esse comentário do Júnior, meu gabinete observou isso e levantou dúvidas. Eu
gostaria de pedir uma questão de ordem para a gente entender melhor qual a previsão
regimental para esse tipo de projeto, que é apresentado primeiro por um vereador, e vem
posteriormente um projeto semelhante do Poder Executivo. Eu queria entender na
questão regimental se não teria que ser apensado, não teria que ser incluído junto ao
projeto do vereador, se sim, se não, por quê. Entender melhor essa dinâmica regimental
aqui da Casa, até para respeitar – isso não é questão de ser base de governo ou
CMSJC-001 – 53ª Sessão Ordinária – 08.9.2022
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200340031003900310033003A00540052004100, 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

8

DATA
08.9.2022

oposição –, mas respeitar a prerrogativa legislativa de cada um dos vereadores aqui, que
nós temos prerrogativas legislativas, elas têm que ser respeitadas, e a gente tem sim o
direito de legislar sobre coisas importantes da nossa cidade. E essa postura do Executivo
de roubar projeto de vereador é vergonhosa. Não pode acontecer.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Thomaz, é
justamente isso que eu chamei o líder aqui agora para conversar. Você pode ter certeza
que isso não vai acontecer, vereador. Se houve alguma falha, será corrigido aí com o
vereador Júnior da Farmácia, tá? É justamente isso que eu queria, chamei o líder aqui
para entender da questão desse projeto, se é dele, se ele protocolou primeiro, vamos
discutir isso com o governo. Amélia, você vai falar? Com a palavra a vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, é para pedir um minuto de silêncio.
Por favor, a imagem.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Maria Aparecida da Rocha. Essa grande guerreira tinha
72 anos, moradora aqui em São José dos Campos há mais de 50 anos, trabalhou na área
da saúde por mais de 40 anos, enfermeira, atendente no Hospital Santa Casa, Antoninho
da Rocha Marmo, também no Hospital Fátima, Clínica Pró-Infância e outros. Ficou doente
há quatro meses e seu sonho era estar bem, votar no Lula por quem tinha grande
admiração. No dia 3/9 veio a falecer. No dia 3/9 eu mandei uma mensagem para a filha
dela e elas me responderam: ‘Infelizmente nós perdemos a nossa mãe hoje’. E ela
gostaria de ter sarado e verbalizou isso. Então, as nossas homenagens. Que descanse
em paz! E que essa Casa tenha aqui toda... vai ser registrado nos anais, dessa pessoa
tão importante para a saúde de São José dos Campos, que fez um trabalho enorme
atendendo vários munícipes. Muito obrigada! Descanse em paz!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só diante do pedido da vereadora Amélia,
eu tenho uma irmã que chama exatamente Maria Aparecida Rocha. Então, só para
destacar, se a pessoa não ver a imagem, pode pensar assim, ‘poxa, é a irmã do Lino que
morreu?’. Então como é anônimo, né? Homônimo. Mas que descanse em paz aqui a
senhora Maria Aparecida.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Marcão
que faça a leitura, por favor, dos processos para ciência dos vereadores!”
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Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do
Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões
Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem
como procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 8582/2022 – Projeto de
Lei nº 301/2022, de autoria do Poder Executivo, institui o Programa Ronda Escolar no
Munícipio de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é
Urgente. Término do prazo para emendas: 15/9/2022.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, esses são
os processos da leitura do dia de hoje.”
Passou-se ao processo de discussão.
Deliberação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito
Ordinário.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação
da Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 2867/2022 –
Projeto de Lei 75/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em votação a
tramitação. 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:- “Tramitação está aprovada
por unanimidade.”
Às 16h54min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 75/2022
constante do Processo nº 2867/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que
altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 75/2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador que faça
leitura, por favor, do processo.”
O senhor secretário, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Emenda nº 2, de autoria do
vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 2867/2022 – Projeto de Lei nº 75/2022, de
autoria do vereador Roberto do Eleven, altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº
75/2022. Comissão: Justiça. E o rito é Ordinário’. Senhor presidente!”
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 616/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
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12870/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a viela localizada
na rua Hanna Youssef Chabchoul com a rua Alaides Salgado, na altura do nº 351 e 335,
no bairro Campos de São José, de Viela Claudair de Souza Silva.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
nº 12870/2021 – Projeto de Lei nº 616/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven.
Em votação o processo. 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.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 184/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
5474/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, da vereadora Dulce Rita, do
vereador Robertinho da Padaria e do vereador Thomaz Henrique, que declara de
Utilidade Pública Municipal, o AFAM – Instituto para o Apoio e Formação Artística Musical
de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
nº 5474/2022 – Projeto de Lei nº 184/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio,
Dulce Rita, Robertinho da Padaria e Thomaz Henrique. Inscrito para falar no processo o
vereador Dr. José Cláudio.”
Ocupa a tribuna o vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! É um
prazer receber aqui na nossa Casa, na Câmara Municipal de São José dos Campos, o
Instituto para o Apoio e Formação Artística Musical, em São José dos Campos, o Afam.
Hoje, estão conosco aqui, o Bartolomeu, o Elias, o Nélson, Carlos, Gabriel, Lucas e a
Márcia. O Instituto para Apoio e Formação Artística Musical em São José dos Campos, o
Afam, é uma organização social sem fins lucrativos. Iniciou suas atividades em 2020,
atuando como gestora da Orquestra Comunitária de São José dos Campos e demais
projetos resultantes de suas ações. A iniciativa surgiu da vontade do maestro Bartolomeu
Vaz, em parceria com músicos joseenses, de organizar um movimento artístico musical
na cidade que pudesse funcionar como um centro de referência para jovens músicos e
músicos amadores interessados em desenvolver seu talento artístico, além de oferecer
oportunidade de formação e aperfeiçoamento musical. O Instituto Afam desenvolve suas
atividades em três pilares: o artístico, o educacional e o social; em dois projetos principais:
a Escola de Música e a Orquestra Comunitária de São José dos Campos. Por meio de
uma equipe multidisciplinar, oferece apoio psicológico, psicopedagógico e educacional em
suas frentes. A missão do Instituto, a nossa missão: promover o desenvolvimento
humano. Nossa visão: atuar como agente de transformação social por meio da arte e da
cultura. Nossos valores: o Instituto Afam tem como base um conjunto de valores que
refletem elevados padrões éticos e morais, buscando assegurar sua credibilidade e
preservar sua imagem e reputação perante a sociedade. Competência, trabalho em
equipe, ética, igualdade nas relações, transparência, sustentabilidade e conscientização
da prática, da empatia e solidariedade. Ademais, o relacionamento do Instituto Artístico
Afam com a sociedade é baseado na honestidade, integridade e respeito, de maneira a
estabelecer relações de confiança mútua pautadas por princípios éticos necessários para
promover a melhoria contínua da qualidade do ensino musical, do desenvolvimento
pessoal por meio do contato com a arte e apoiar a democratização cultural no país, além
de contribuir para a sustentabilidade das atividades envolvidas. É um prazer ter vocês
aqui. Poder, junto com o Robertinho da Padaria, com a Dulce Rita e com Thomaz
Henrique de tornar… declarar de Utilidade Pública Municipal o Instituto AFAM, esse
trabalho tão bonito que o maestro Bartolomeu Vaz desenvolveu, desse trabalho que traz a
música e a arte para os jovens da nossa cidade, e que traz alegria porque a música faz
bem ao coração, música diminui o estresse, trata depressão. Então, eu peço a todos
vereadores que possam dar esse voto e dou a palavra agora, um aparte aí para o
Thomaz Henrique, que também assina esse projeto junto conosco.”
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O vereador THOMAZ HENRIQUE, em aparte:- “Pois é, vereador. Agradecer a
oportunidade de assinar esse projeto com você! Cumprimentar o maestro Bartolomeu,
que esteve conosco no gabinete, contando um pouquinho do trabalho que ele realiza e
essa importância, como você bem disse, da música na vida das pessoas e no
desenvolvimento social de uma cidade, né? O trabalho do terceiro setor em São José dos
Campos, eu sempre insisto nisso, nesse apoio ao terceiro setor, porque eu acredito que
as entidades filantrópicas e o terceiro setor como um todo realiza, nas mais diversas
frentes, trabalhos fantásticos que podem e devem ser complementares ao trabalho do
poder público. Às vezes, o poder público ele quer concorrer com o terceiro setor, ao invés
de ser parceiro do terceiro setor, que faz as coisas por vocação, não por obrigação, mas
por vocação, e por isso faz bem feito. E por isso eu fico muito feliz quando a gente pode
ajudar as entidades a serem reconhecidas como entidade pública para poder colaborar
ainda mais com o Município de São José dos Campos, com nosso desenvolvimento
musical, social. Obrigado, Bartolomeu, maestro! Obrigado ao vereador Dr. José Cláudio!
Até como membro da Comissão de Cultura, que eu trabalho junto com nosso presidente,
vereador Fabião, vereador Roberto Chagas, a gente está sempre atento às atividades
culturais de nossa cidade. Portanto, fico muito orgulhoso. E parabéns aí a todos que
fazem parte da associação! Obrigado!”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, Thomaz! Agora Dulce Rita, à vontade!”
A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Também queria deixar aqui a minha mensagem
para o maestro Bartolomeu, porque, assim que o governo do Felício assumiu esse
primeiro mandato, a primeira coisa que fez foi extinguir a nossa Orquestra Sinfônica. E ele
foi apresentar um trabalho voluntário para chamar os músicos, descobrir os talentos e
formar um novo grupo. Infelizmente, ele não conseguiu junto ao governo. Mas ele não...
ele persistiu e finalmente ele estava aí sendo apoiado pela Univap, que deu uma porta
para ele. Nós fomos com ele na Fundação Cultural falar com o prefeito, lá no Caeb, né,
maestro? E ele é uma pessoa incansável, porque ele acredita que a arte, ele acredita na
arte. Ele acha que a educação forma e a arte transforma. Então, maestro, eu quero aqui
dizer que o senhor é uma pessoa muito importante não só no mundo cultural, mas no
trabalho com a sociedade. O resgate de pegar esses talentos, descobrir esses talentos,
dar uma oportunidade para esses talentos, e ter um trabalho sério dentro da cidade. Pena
que o senhor não tenha tido o apoio que o senhor merece, que o seu trabalho já era para
estar muito maior. Mas você é um incansável. Você é um sonhador. Você acredita num
mundo melhor. Eu tiro meu chapéu para você e tenho o maior respeito, porque nós
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andamos muito pelas portas dessa Prefeitura, os sorrisos foram muitos, mas as mãos não
vieram nenhuma. Então, meus parabéns para essa juventude, não só aqui também, como
também tem outros grupos que estão se formando a ferro, a fogo, porque infelizmente a
arte não é importante para essa administração. Também não importa muito. O que
importa é quantidade, não é qualidade. Mas o que era mais importante era descobrir os
dons, descobrir os dons, abrir as portas e resgatar essa juventude que está na rua meio
perdido escutando esse discurso que hora nós escutamos ontem. Mas eu repito, a
educação transforma… a arte… a educação forma, mas a educação transforma.
Parabéns, parabéns e parabéns!”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Vereador Zé Luís, por favor!”
O vereador ZÉ LUÍS, em aparte:- “Vereador José Cláudio e demais autores do projeto, eu
gostaria de cumprimentá-los. Primeiro, que quando você olha para um projeto e vê assim
os jovens, eu fico muito satisfeito. Você olhando ali, só tem jovens, né? Isso é muito bom!
Eu venho de uma educação, Dr. José Cláudio, comecei toda minha militância de trabalho
na Igreja Católica. Tinha um amigo que dizia que as pessoas não precisam de muitas
coisas, precisam de oportunidades. E vejo… eu trabalho bastante também com o esporte,
e vejo quanto que é importante essas oportunidades através de um instrumento musical,
através às vezes de uma bola, o quanto que transforma a vida, principalmente dos jovens.
Tenho certeza que a partir de… vocês sendo declarado de utilidade pública, muitas
questões burocráticas poderão começar a ser resolvidas, novas portas abrirão, mas o
mais importante é esta construção. Discordo aqui da vereadora que me antecedeu. O
município, sim, quer trabalhar cada vez mais a cultura, o esporte, o lazer, a juventude.
Então, vocês estão de parabéns! Os vereadores que apresentaram essa iniciativa
também de parabéns! Porque é o vereador que ouve a iniciativa das entidades, trazem
aqui para Casa, conversam com os demais vereadores e explicam o que está
acontecendo. Assim que a gente toma e vota. Então, Dr. José Cláudio, em nome da
bancada do PSD, nós votaremos favorável ao projeto, e espero que no decorrer aí do seu
mandato você possa acompanhar essa entidade e que ela cada vez mais cresça e traga
oportunidades para os jovens, porque é muito bonito isso, muito bonito. Nós precisamos
disso cada vez mais.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Juliana.”
A vereadora JULIANA FRAGA, em aparte:- “Eu quero aqui parabenizar o Dr. José
Cláudio, os autores do projeto, Dulce Rita, Robertinho e Thomaz, pela iniciativa! E
parabenizar vocês! Um projeto que declara Utilidade Pública Municipal o Afam – Instituto
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para o Apoio e Formação Artística Musical de São José dos Campos. Que lindo!
Parabéns pelo trabalho! Parabéns para vocês! Eu acho que… tomara que realmente essa
declaração de utilidade pública ajudem, ajude vocês assim a ampliar o trabalho. A
bancada do PT vai votar favorável, claro. Não poderia deixar de votar favorável por essa
iniciativa e por entender que a formação musical... Eu, como professora, a gente defende
a formação musical nas escolas, a gente defende ampliar a parte artística, cultural, nas
escolas, nos espaços culturais, nos centros comunitários, nas comunidades mais
afastadas que não só o esporte, mas a formação, a arte, a cultura, música, dança, teatro,
todas essas formas de arte é importantíssimo para a formação das crianças e dos
adolescentes. Então, pode contar com o nosso voto favorável, o nosso apoio. E a gente
quer visitar qualquer dia vocês para conhecer melhor e mais de perto o trabalho, tá bom?
Parabéns!”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, Juliana, pelas palavras! Obrigado, Zé Luís!
Vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI, em aparte:- “Boa tarde, Zé Cláudio, vereador José
Cláudio! Boa tarde a todos! Parabéns por mais essa excelente iniciativa! A inclusão social
através da música é um dos melhores caminhos. Que você possa fortalecer cada vez
mais esse trabalho. Parabéns a todos os envolvidos! Parabéns, vereador José Cláudio!”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, vereador Petiti, pelas palavras! Maestro
Bartolomeu, que Deus abençoe sua jornada! A gente pede a todos os vereadores que dê
esse voto, porque a música e a arte faz bem para o ser humano, para a nossa alma, para
o nosso coração. Numa época tão triste que nós passamos de pandemia, a gente teve a
música do nosso lado para trazer alegria. Então, muito obrigado, viu, Robertinho? Muito
obrigado, presidente! Fica com Deus!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
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.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço agora, então, por
favor, que... Primeiramente, senhor Bartolomeu, toda a equipe, parabéns, agora, então
Instituto de... foi votado, se tornou utilidade pública, podendo agora, então, vocês
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aprimorar ainda mais os trabalhos que vocês já fazem, né? E agora, então, por favor, a
gente vai poder, então, ouvir, então, a apresentação aí então. Por favor aí, então, do
Instituto Afam. Por favor! Fiquem à vontade.”
Nesse momento, passou-se à uma apresentação musical executada pelos membros do
Afam – Instituto para o Apoio e Formação Artística Musical de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabenizo, então,
portanto, o Instituto Afam pela bela apresentação! Muito obrigado, sejam muito bemvindos! Abraço ao Bartolomeu, toda sua diretoria.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 217/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
6441/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a Travessa I,
localizada no Loteamento Santa Maria I, de Travessa Jovenino de Carvalho.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
nº 6441/2022 – Projeto de Lei 217/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em
votação o processo. 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.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Às 17h22min encerrou-se o processo de votação.
Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passamos agora ao
processo do Grande Expediente. Inscrito para falar, com o tempo de 25 minutos, o
vereador Marcelo Garcia.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo
prazo regimental de 25 minutos, o primeiro orador inscrito, vereador Marcelo Garcia.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Boa tarde, senhor presidente, todos
vereadores aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham em casa, pela TV,
pelas redes sociais! Venho falar aqui de um importante tema, que foi ontem o desfile já
citado aqui por vários vereadores, e nós ficamos felizes que após dois anos de pandemia,
a nossa cidade retomou o desfile cívico. Importante lembrar que vários municípios não
fazem mais, mas a nossa cidade de São José dos Campos está de parabéns pelo desfile
realizado ontem! Isto mostra realmente o patriotismo, mostra a nossa bandeira, as nossas
cores, situação que muitas escolas hoje em dia já não praticam.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador MARCELO GARCIA:- “Mas os joseenses ontem tiveram o privilégio de estar
ali na Orla do Banhado, com várias instituições desfilando. E marcou realmente o desfile,
porque se fala de 200 anos de independência, de liberdade. E quando nós seguimos esse
tema falando de liberdade, que o nosso Brasil realmente seja liberto de preconceitos, da
escravidão, e é muito importante, porque no nosso país nós temos a liberdade religiosa,
que cada um pode cultuar da sua maneira. E ontem, de várias instituições que passaram
ali pela Orla do Banhado, eu quero aqui destacar três. Três igrejas desfilaram ali, que foi a
Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi também a Igreja Assembleia de Deus
Ministério do Belém e Igreja Assembleia de Deus Ministério Missão, com as suas
orquestras, com suas bandas, com seus membros. E a Igreja que eu sou membro e sou
pastor já ali no Jardim Oriente, ela está espalhada em todos os municípios, ela também
desfilou com centenas de pessoas. Estamos vendo aqui algumas fotos. Essa foto, por
exemplo, foi quando nós, no final do desfile, nós paramos ali na Praça Afonso Pena e
tiramos essa brilhante foto. A Igreja do Evangelho Quadrangular, que no dia 15 de
novembro ela vai completar 100 anos no mundo, é uma igreja que pelas fotos que estão
passando aí você vê que ela tem os seus símbolos. Declaramos que Jesus Cristo salva,
cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Uma igreja que tem aí a … tem várias
fotos passando. Pode passar mais fotos aí para a gente ir vendo. Esse é o pastor Lucas
com sua esposa, a pastora Bruna, que é o nosso superintendente aqui da região, que
dirige as igrejas. Portanto, estávamos ali com a nossa bandeira, com as cores, muitas
crianças. As nossas igrejas, elas têm um ministério infantil. Ali tem os pernas-de-pau que
representa as coreografias, os teatros, as artes que é feito nas igrejas, um povo alegre,
um povo criativo. Portanto, eu quero aqui parabenizar a Igreja! Vou dar aqui um aparte
para a vereadora Amélia.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Eu queria cumprimentar o vereador. Aliás,
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essa foto retrata bem. Fiquei ali do lado, vi o perna-de-pau, vi você no meio da multidão. E
acho, assim, foi um 7 de Setembro muito alegre aqui em São José. Acho que… não sei se
você já participou do 7 de Setembro, quando era na rua Quinze, mas eu acho que ali, na
Orla do Banhado ficou muito bom, até porque tem toda a reforma que foi feita, as pessoas
puderam esperar ali, sentados nos bancos e tudo mais, os ciclistas passavam por ali. E
quero parabenizar. Estou vendo a foto. De fato, foi bem alegre, a comunidade passando e
participando desse desfile. Então, eu já fiz das outras vezes, quando era a mulher do
Shakespeare que participava. Eu, no 7 de Setembro, mas eu acho que hoje nós temos o
vereador também que participa, vai participar o ano que vem, em outros 7 de Setembro.
Mas eu acho que é muito bom a comunidade e a cidade participar dessas atividades. Eu
estive lá, como todos os 7 de Setembro, sempre estive lá. Ou sempre… já estive lá no
banco das autoridades, mas hoje… ontem eu estive lá fazendo meu trabalho de cidadã,
entregando os meus materiais, as minhas cédulas, mas conversando e abraçando muita
gente. Parabéns, pastor! E parabéns à sua comunidade que fez bonito no dia de ontem!”
O vereador MARCELO GARCIA:- “Obrigado, vereadora Amélia, que realmente esteve
presente, destacando ali a importância que foi feito ali na Orla. E esta Igreja do Evangelho
Quadrangular, que vem se destacando na cidade com a sua alegria, pregando o
evangelho e lembrando que nesse sábado agora a igreja se reúne ali na Farma Conde,
onde vamos ter milhares de mulheres vindas de vários municípios, participando de um
momento importante. Todos estão realmente convidados para estar lá. Então, fica aqui
meu abraço a todos que desfilaram, parabenizando aqui a secretaria… a assessoria do
prefeito, de eventos. E que Deus esteja abençoando a todos! Uma palavra também para o
vereador Roberto do Eleven.”
O vereador ROBERTO DO ELEVEN, em aparte:- “Vereador, também queria parabenizar
vossa excelência! Vi o senhor desfilando lá com alegria junto à população, junto à sua
igreja. Parabenizar também o desfile de ontem! Lá teve… a Saúde desfilou, foi muito
bonito. A Educação, com a Escola 5.0, a CGM. Foi muito bonito o desfile ontem. Foi um
dos desfiles mais bonitos que eu tive o prazer de presenciar em São José dos Campos.
Mas vossa excelência está de parabéns com a Igreja! Teve o desfile lá, todo mundo muito
alegre, falando de Deus, e foi muito abençoado. Parabéns, pastor!”
O vereador MARCELO GARCIA:- “Obrigado, vereador Roberto do Eleven, pelas palavras!
E realmente nós desfilamos ali com essa camisa que eu estou aqui. Pode dar um
destaque aqui, a câmera, para aqui… mostrando aqui os símbolos: Jesus Cristo Salva,
Batiza com o Espírito Santo, Cura e Breve Voltará. Todos ali de amarelo. Tenho certeza
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que foi um dia esperançoso não só para São José dos Campos, mas para todo o povo
brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, apenas para lembrar, aproveitar a presença
ainda do Dr. José Cláudio, mandar um abraço para o vereador Walter Hayashi, que está
em recuperação, está ausente desta Casa. Mandar um abraço para ele, para a família,
para toda a assessoria dele. E dizer o seguinte, senhor presidente, aproveitando esse
momento, dizer que nós precisamos rever essa legislação da suplência aqui na Câmara
Municipal, porque veja só o que aconteceu com vários parlamentares durante a covid,
pode acontecer com qualquer um aqui e uma cadeira fica vaga durante vários tempos,
né? Então, mandar a minha solidariedade ao vereador Walter Hayashi e ao mesmo tempo
lembrar dessa lacuna de discussão que nós temos aqui na Casa ainda.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Concordo plenamente,
vereador José Luís. Passaremos agora, então, a um minuto de silêncio a pedido dos
vereadores Thomaz Henrique e Amélia Naomi, pelo passamento de Maria Aparecida da
Rocha e também da rainha Elizabeth II, que veio a falecer hoje, então. Diria que um
exemplo de liderança feminina ao longo de décadas – né? – a rainha Elizabeth II, vindo a
falecer no dia de hoje.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da rainha Elizabeth II e da senhora Maria Aparecida da Rocha.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a
tratar, está encerrada a presente sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA
PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 17h33min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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