CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(ANAIS)
1
ORADOR

APARTEANTE

DATA
01.9.2022

QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h26min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: AMÉLIA NAOMI (PT), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSD),
ROBERTO CHAGAS (PL), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), JÚNIOR DA FARMÁCIA
(UNIÃO BRASIL), FERNANDO PETITI (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA
(CIDADANIA), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD),
RAFAEL PASCUCCI (PTB), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), THOMAZ
HENRIQUE (NOVO) e DULCE RITA (PSDB).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: MARCELO

Às 16h27min, 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. Quero registrar a presença aqui hoje na... aqui na Câmara, a diretoria da OAB,
através do presidente Marcelo Kajuíra, Felipe Alciprete (vice-presidente), Luana Romani
(tesoureira) e Cristiane Jarcem (1ª secretária) e também Michele Alves. Prazer receber
vocês aqui na Casa. Seja muito bem.... todos bem-vindos! Com a palavra a vereadora
Amélia Naomi.”
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GARCIA (PTB) – 16h27min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h29min; JULIANA FRAGA
(PT) – 16h39min; e LINO BISPO (PL) – 17h44min.
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, todo mundo que se adentrou a essa
Casa passou pelo portão, e no portão da Câmara Municipal tem uma comissão de mães
lá do bairro Jardim Mariana, da creche José Madureira Lebrão. Estão pedindo para ser
recebido... para ser recebidas, porque infelizmente eles ficaram… elas ficaram sabendo,
em 2021, do abuso que as cinco crianças tiveram em 2019. Eu fiquei sabendo desse fato
agora, abuso sexual infantil. Infelizmente a Secretaria de Educação informou a elas, mas
pouquíssimas providências foram tomadas. Existe aí um pedido do Ministério Público para
que seja enviado todo o relatório. E elas estão com esse documento pedindo que a
Prefeitura envie esses documentos para que as mães possam continuar acompanhando e
pedindo justiça e punição. Então, portanto, eu peço aqui ao presidente da Comissão de
Educação (Renato Santiago), que possa receber elas aqui na Sala Pedro Bala e peço à
assessoria de imprensa, os nossos fotógrafos, que vão até a porta e fotografe esse
registro dessas mães. E que avisem eles, lá na portaria, que elas podem entrar nessa
Casa, porque essa é uma Casa democrática, e é uma situação bastante triste das mães
que estão ali agoniadas por notícias e por apuração desse caso grave que elas ficaram
sabendo depois de dois anos. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só quero também deixar
registrado, vereadora, que esse fato que as mães estão aí fora chegou ao nosso
conhecimento aqui agora, tá? Ninguém me comunicou de nada na Casa. Nunca a Casa
nunca impediu ninguém de entrar aqui dentro. Só para ficar bem claro, tá? Pode falar,
Amélia.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu também, como eu vim de Uber,
parei ali, e elas me comunicaram e me fizeram o pedido. Então, estou aqui fazendo esse
pedido. Sei disso. Ali agregou os movimentos sociais que estão solidários, o Cosme já
está ali, solidário, todo mundo. Mas eu acho que é uma situação que todos… e tenho
certeza que essa Casa tem esse posicionamento. Como elas chegaram e fizeram ali todo
o varal, eu acho importante a gente registrar, fotografar, e convidá-las a vir aqui. Eu nem
pedi para vir, porque elas chegaram ali. Então, vieram espontaneamente, estão
orientadas pelo Ministério Público a cobrar esses documentos. As mães estão exigindo
que a Prefeitura envie documentos que a Prefeitura tem, para o relatório para concluir o
processo de apuração do abuso que cinco crianças tiveram em 2019, que a gente não
sabia. Eu só sei dos casos mais recentes, mas elas foram comunicadas pela própria
Secretaria.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tá bom, vereadora. É que
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do jeito que é colocado, parece que a Câmara está impedindo. É só fazer contato com o
gabinete da presidência. Jamais a gente vai deixar de receber quem… qualquer pessoa
que quiser vir aqui à Câmara, é só entrar em contato com o gabinete que será recebido,
tá? Com a palavra o vereador Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, Robertinho! Boa tarde todos os vereadores,
os funcionários da Câmara Municipal, também aos telespectadores e às pessoas que
estão aqui! Também parabenizar o presidente, o novo presidente da OAB, Marcelo
Kajuíra e toda sua diretoria! Seja bem-vindo a essa Casa! Também encontrei aqui o Fred,
o Zé Antônio, o Marcondes César. Também sejam bem-vindos! E que a gente possa ter
uma boa sessão. Primeiro, falar desse assunto da Amélia. Um absurdo de demorar tanto
tempo de vir à tona um assunto desse. E a Casa com certeza vai estar sendo solidária,
colocando as mães aqui. O Robertinho falou muito bem, nosso presidente, que é uma
informação que chegou para gente agora, que a gente também possa oficializar um
pedido junto à Secretaria de Educação para que a gente possa ter essas informações, e
que os responsáveis possam ser punidos. O que eu vim também aqui no microfone é falar
que hoje acompanhei a vinda do governador Rodrigo Garcia a São José dos Campos. Ele
participou de uma sabatina da ACI, onde mostrou total conhecimento de todos os
assuntos, todas as perguntas ele respondeu muito prontamente. E ali aproveitei também
para fazer uma pergunta, Marcão da Academia, vereador Marcão da Academia, sobre o
autismo. Lembrando que a prevalência de nascimento dos autistas está 30 por 1. Cada 30
crianças que nascem, uma é autista. E eu queria saber o que ele tinha no plano de
governo, sem saber anteriormente, perguntando o que ele teria no plano de governo para
os autistas e seus familiares. Ali, de pronto, ele respondeu logo, são 12 pontos no plano
de governo direcionado a autistas, a seus familiares, é lógico, também crianças com
outras necessidades. E alguns aqui, não vou ler os 12, mas aqui: primeiro, colocar um
professor auxiliar em cada sala de aula que tenha um aluno com TEA para inclusão
pedagógica; formar profissionais de educação para identificar os sinais de alerta e
encaminhar para diagnóstico de TEA precoce, principalmente nas creches. Isso é
fundamental, porque o quanto antes tem o diagnóstico, a família já começa o
atendimento. Também uma ampliação… aqui, deixa eu procurar. Ampliar o atendimento
nos Centros Dia para garantir a proteção social dos autistas. Sensacional também. Uma
visão muito ampla sobre o autismo. E uma das que eu achei principal é triplicar o número
de Caps – Centro de Atenção Psicossocial, que atendam pacientes com autismo. É uma
pauta, uma bandeira que a gente já levanta há muitos anos e a gente ficou muito feliz do
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Governo do Estado estar atento a isso, já que o número está aumentando. Que a gente
possa ver isso na realidade. Obrigado, 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 ao público presente aqui
na Câmara, aos vereadores, também quem nos acompanha pela TV Câmara e também
pelas redes sociais! Senhor presidente, dizer da minha satisfação de encontrar aqui com
os advogados, porque somos uma Casa de Leis, e o que seria de nós sem o direito, sem
os advogados aqui para nos auxiliar. Então, sejam todos bem-vindos! Numa época que
muitas categorias estão sendo desvalorizadas em âmbito nacional, tanto do próprio
direito, o pessoal do jornalismo também, é importante a presença de vocês, ainda mais
quando vocês vão prestar um serviço público. Vocês se credenciaram a ajudar o
município a tomar conta de um conselho importante. Então, parabéns a vocês! Estendo
nosso abraço também para toda a comunidade aí dos advogados, a qual a Câmara
Municipal sempre respeitou e quer muito bem. Também aí os outros amigos… olhando
aqui, viu, presidente? Olhando para o Luiz Antônio e para o Fred eu não posso deixar de
falar. O meu primeiro apê foi com eles. E olha, está firme lá ainda, lá no Floradas São
José, o empreendimento. Então, parabéns! Vocês são empresários, são pessoas que
também geram muitas divisas para nossa cidade. Sejam muito bem-vindos a essa Casa
com todos os convidados! Daqui a pouquinho nós já vamos participar da votação, mas me
senti na obrigação de dizer isso, porque vocês realmente vocês também constroem, além
de empregos, renda, constroem sonhos, viu? Muito obrigado! Senhor presidente, eu
solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por ser de conhecimento
de todos os vereadores; solicito o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos:
Processo nº 12829/2019, Processo n° 4373/2021, Processo n° 5521/2021, Processo n°
8982/2021, Processo 11250/2021, Processo n° 2867/2022, Processo n° 4577/2022 e
Processo n° 5488/2022. Solicito ainda, em tempo, inclusão para leitura, senhor
presidente, do Processo n° 8419/2022, do Processo 8422/2022, do Processo 8437/2022.
E solicito para inclusão, e esse caso, inclusão para votação, do Processo 1377/2022 e do
Processo n° 1378/2022. Ainda em tempo, senhor presidente.... É outra coisa. Ainda em
tempo, já falei bastante aqui, mas um dia é muito especial para nossa Casa e eu não
poderia deixar de lembrar, senhor presidente, que hoje o Corinthians completa 112 anos,
tá? Então, também eu acho importante, com todas as polêmicas que se surjam, mas é um
ícone também no nosso país e no mundo. Então, eu mando um abraço para todos os
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corintianos que também fazem aniversário hoje. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É isso aí, Zé! Vai, peixe!
Vamos lá! 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 379/2019 constante do Processo nº 12829/2019, de autoria do
vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo implantar o Programa de
Práticas Integrativas e Complementares pelo Sistema Único de Saúde Municipal e dá
outras providências; do Projeto de Lei nº 215/2021 constante do Processo nº 4373/2021,
de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
instituir o programa da saúde bucal familiar, com atendimento domiciliar e dá outras
providências; do Projeto de Lei nº 253/2021 constante do Processo nº 5521/2021, de
autoria do vereador Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a criar a Faixa de
Pedestres Inteligente no Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº
432/2021 constante do Processo nº 8982/2021, de autoria do vereador Júnior da
Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Adote um Ponto de
Ônibus no âmbito do Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 535/2021
constante do Processo nº 11250/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que
autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal Afroempreendedor e dá outras
providências; do Projeto de Lei nº 75/2022 constante do Processo nº 2867/2022, de
autoria do vereador Roberto do Eleven, que institui o Dia Municipal de Conscientização
sobre a Síndrome de Alopecia no Calendário Oficial do Município de São José dos
Campos, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 150/2022 constante do Processo
nº 4577/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que denomina a rua 14 (quatorze),
do loteamento Vila Amélia, de rua Maria Clara Correa de Almeida; e do Projeto de Lei nº
185/2022 constante do Processo nº 5488/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio,
do vereador Fabião Zagueiro, do vereador Júnior da Farmácia, do vereador Lino Bispo, do
vereador Robertinho da Padaria, do vereador Walter Hayashi e do vereador Zé Luís, que
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dispõe sobre a promoção de Ações para Conscientização sobre os Malefícios do Uso de
Cigarro Eletrônico; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº
292/2022 constante do Processo nº 8419/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio,
que dispõe sobre a implantação de Política de Gestão de Impactos e Situações Correlatas
a Eventos Climáticos Extremos no Município; do Projeto de Lei nº 293/2022 constante do
Processo nº 8422/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão do
ensino de língua inglesa no quadro curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental na
Rede de Ensino Municipal (REM), e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº
294/2022 constante do Processo nº 8437/2022, de autoria do vereador Roberto do
Eleven, que institui no Município de São José dos Campos o Dia de Quem Cuida de Mim
nas unidades de ensino da rede pública e privada e dá outras providências; e o pedido de
inclusão para votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, do
Projeto de Lei nº 29/2022 constante do Processo nº 1377/2022, de autoria do vereador
Roberto do Eleven, que denomina as ruas 14, 15 e 18, localizadas no Loteamento Terras
Alpha São José dos Campos, de rua Tenente PM Giancarlo Bindandi Domingues; e do
Projeto de Lei nº 30/2022 constante do Processo nº 1378/2022, de autoria do vereador
Roberto do Eleven, que denomina a rua 2, localizada no Loteamento Vila Amélia, de rua
Thiago Bertoncello Domingues.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Zé Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, solicito uma inversão na ordem de votação dos
processos em rito ordinário para iniciarmos as deliberações pelos Processos nº
1377/2022, 1378/2022, ambos de autoria do próximo presidente dessa Casa, vereador
Roberto do Eleven.”
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 inversão de pauta, para que sejam votados,
primeiramente, o Projeto de Lei nº 29/2022 constante do Processo nº 1377/2022, e o
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Projeto de Lei nº 30/2022 constante do Processo nº 1378/2022, de autoria do vereador
Roberto do Eleven, inclusos na pauta, já citados.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
doutor Rafael Pascucci.”
O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Obrigado, senhor presidente! Saudar nossos colegas
advogados! Aqui dessa Casa quero que os senhores saibam que eu fui o único que votei
nos senhores, viu? Brincadeira à parte, o Marcelo Kajuíra, o Felipe Alciprete, toda a nova
composição da OAB contaram com o nosso apoio, nosso apoio da cidade, da nossa
cidade, da nossa região, os municípios vizinhos. E é uma alegria encontrá-los aqui de
novo para gente… eu converso muito com os doutores da Casa, e a gente tem sempre
essa afinidade. Eu vi que aqui foi quase unanimidade, viu? Quase todos os advogados da
Casa aqui apoiaram a chapa encabeçada pelos senhores. E parabéns pela vitória! Eu já
dei pessoalmente, mas agora esse registro. Eu também gostaria, senhor presidente, de
pedir um minuto de silêncio. Ontem, o Seu Sebastião Antônio Barbosa, morador lá do
Jardim Morumbi, membro da Igreja Universal, um obreiro já lá mais de 20 anos na igreja,
ele veio a óbito depois de fazer um lindo trabalho lá pela comunidade, lá na Igreja
Universal. Ele que deixou a Dona Helena (esposa), os filhos, a Viviane, o genro dele
também, que era quase um filho, doutor Danilo, nosso colega, com quem trabalho junto
também. Eu queria fazer esse registro, condolências à família. Mas pelo que eu conversei
ontem com os familiares lá durante aquele momento de dor, é das boas… do bom legado
que ele deixou para família, para os fiéis da igreja e para todo mundo por quem ele
passou para vida. Visitei algumas vezes a Igreja Universal, e ele sempre nos acolhia lá na
Igreja, ele era um obreiro lá da Igreja. O pastor Rodrigo também, da Universal, estava lá.
Então, mandar um abraço fraterno aí à família e meus sinceros sentimentos. Obrigado,
senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Também gostaria de
parabenizar e agradecer a presença de todos os advogados, toda a OAB aqui conosco.
Meu pai foi advogado, meu falecido pai, Clóvis Farias Barbosa, foi advogado. Então, é um
prazer recebê-los aqui, na presença do presidente, do Marcelo Kajuíra. Parabenizar a
todos pelo ingresso, por integrar o conselho municipal de assistente social. É um prazer
recebê-los aqui! Meu voto vai ser favorável, com certeza, pelo excelente trabalho que
vocês fazem, pela classe, pelo meu amigo Paschoal, meu grande amigo Paschoal e pelo
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meu pai, que era advogado, que com certeza ele vai estar apoiando aí. Também gostaria
de falar sobre um projeto meu que foi adiado, mas que é para a gente consertar alguma
coisa aí que eu devo ter errado na… que é um projeto sobre… que fala sobre os
malefícios do uso de cigarro eletrônico, que o cigarro faz mal, o eletrônico, pior ainda.
Causa mais enfisema, mais câncer, destrói os brônquios. Então, é um projeto importante
que eu gostaria de abrir para todos os vereadores assinarem comigo. Tem vários
vereadores assinando comigo: o Júnior, Fabião Zagueiro, o Lino, Robertinho, o Walter e o
Zé Luís. Mas eu queria estender esse projeto para todos, porque eu acho que é função
nossa, como médico, como vereador, de cuidar da saúde. Então, acho que eu preciso
corrigir alguma coisa aqui na escrita do meu projeto, vou pedir para o Paschoal ver para
mim, mas é um projeto importante para a saúde da cidade. Então, estão todos os 21
vereadores convidados para assinar comigo aí. Quem quiser, tá bom? Obrigado,
presidente! Obrigado a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Renato Santiago.”
O vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, presidente! Boa tarde a todos! Muito bom
ver os amigos advogados aqui. Acabei de reencontrar a doutora Michele, companheira de
Comad, é um prazer tê-los aqui! Conte sempre com nosso apoio. Será um prazer ter
vocês nos conselhos municipais, em substituição. Porque nada mais justo do que deixar
essa vaga para quem realmente entende de leis e nos ajuda nesse processo. Então,
sejam muito bem-vindos e parabéns pela conquista! Presidente, também gostaria de
convidar a todos os colegas vereadores, todos aqueles que nos assistem pela TV
Câmara, para um evento que realizaremos amanhã, dia 2 de setembro, em homenagem
ao Dia do Profissional de Educação Física – eu sou professor de educação física –, um
evento onde o Cref, Conselho Regional do Estado de São Paulo, estará dando todo o
apoio, homenageando os professores merecedores dessa honraria. E também convido,
também, os professores para um evento que a Prefeitura realizará hoje, também em
homenagem aos profissionais de educação física, que será realizado na Secretaria de
Esporte e Qualidade de Vida. Então, teremos dois eventos: um da Prefeitura hoje, e um
do Cref amanhã aqui na Câmara. Então, sejam todos bem-vindos! Vários vereadores
indicaram professores e estaremos juntos aqui amanhã fazendo uma grande festa.
Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Marcão da Academia.”
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O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores e
vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, a todo o público que esteja
aqui presente, os convidados, aqui na sessão! Parabenizar e cumprimentar a diretoria,
nova diretoria da OAB, através do Marcelo, doutor Marcelo! Parabéns! Estaremos junto aí
acompanhando. O que essa Casa... também precisar dessa Casa, conte sempre
conosco. Projeto também, pode contar com nosso apoio, nosso voto. E eu quero também
aqui acompanhar a palavra do vereador Renato que citou: hoje é dia 1º de setembro, hoje
é o Dia do Profissional de Educação Física, né? Um dia muito importante, um dia de uma
profissão que a gente tem muito carinho. Meu pai… iniciamos todo esse caminho junto
com meu pai, professor Ney Rodrigues. Foi um dos precursores de academias aqui em
São José dos Campos. Marcondes César, pessoal tudo sabe, conheceu paizão, com a La
Belle Center, La Belle Sport Center, Ginastic Center, quantas academias aí que colocou,
fez esse trabalho muito bacana. Preparador físico do São José, professor de escolas
estaduais, municipais. Ele tem uma história muito grande. Hoje, o Teatrão, ginásio
Teatrão tem o nome. A gente, graças a Deus aqui a Casa entendeu, a gente fez essa
homenagem a tanto que ele fez pela área, pelo esporte da nossa cidade. E o Teatrão
hoje, o Ginásio do Teatrão, tem o nome Professor Ney Rodrigues, né? Então, a gente fica
muito contente quando a gente consegue fazer homenagens, e eu consegui fazer muito
em vida também para ele, como profissional aqui, graças a Deus, nessa Casa, aqui em
cima. Eu iniciei aqui um – desde quando fui eleito – homenagens aos profissionais de
educação física, né? Não existia na cidade, não existia essa homenagem, como eu acho
que deve haver a todas as profissões, assim ao advogado, assim os engenheiros, assim a
todos aqueles que contribuem com a nossa cidade de alguma forma e faz acontecer, né?
E o profissional de educação física é um que forma o cidadão. Ele consegue formar o
cidadão, ensinar muito para ele, não só na questão da saúde, da qualidade de vida, mas
também várias... a questão educacional, na prevenção, segurança pública. E quem é do
meio conhece. E a gente aqui começou a fazer essas homenagens desde 2017. Fiz 2017,
fiz 2018. Em 2019, eu já chamei a Prefeitura para fazer com a gente. Então, a Prefeitura
realizou aqui em 2019; 2020 veio a pandemia. A pandemia não houve uma homenagem,
mas os profissionais aqui, principalmente que prestam serviço para a Prefeitura, foram
ajudar na questão da saúde lá nas UBSs. Todo mundo que foi se vacinar em algum setor
público aqui, quando chegou, lá na porta estava um profissional de educação física
ajudando na vacinação. Ajudou, lutou, enfrentou, né? Salvou, ajudou a salvar vidas. Nós,
no ano passado, fizemos aqui uma homenagem junto com a Prefeitura, receberam um pin
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da Secretaria de Saúde. E, mais uma vez, esse ano, com a retomada das atividades, as
escolas, tudo, a gente conseguiu aqui também conversar com a Secretaria, com a
Prefeitura, para a gente continuar, né? Então, eu acabei recuando um projeto meu aqui na
Casa, a gente deu para a Prefeitura realizar esse projeto, né? A Prefeitura realizando....
hoje, vai ser agora, daqui a pouco. Estão todos convidados. Às 19 horas, lá no Centro da
Juventude, quem tiver a possibilidade de ir, vai lá, acompanha, homenageia, estejam com
o pessoal, que é importante. Essa homenagem de hoje é importante, do dia do
profissional, a Prefeitura reconhecendo os profissionais da nossa cidade. Essa é
importante e é essa que estaremos em conjunto. Então, meu muito obrigado! Parabéns a
todos os profissionais de educação física!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixa eu registrar a
presença também aqui nessa Casa do senhor Fred Marcondes César. Seja bem-vindo! O
senhor José Antônio Marcondes César, empresário da nossa cidade, que investe,
acredita, gerando emprego, gerando renda, e investindo no crescimento da nossa cidade.
Obrigado, viu? Obrigado pela presença! Peço, então, ao vereador Marcão da Academia
que faça a leitura, por favor, dos processos aí para ciência dos senhores vereadores.”
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 dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 8419/2022 –
Projeto de Lei nº 292/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, dispõe sobre a
implantação de Política de Gestão de Impactos e Situações Correlatas a Eventos
Climáticos Extremos no Município. Comissões: Justiça, Meio Ambiente e Saúde. O rito é
Ordinário. Término do prazo para emendas: 16/9/2022. Processo nº 8422/2022 – Projeto
de Lei nº 293/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a inclusão do ensino de
língua inglesa no quadro curricular dos anos iniciais do ensino fundamental na Rede de
Ensino Municipal, a REM, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e
Educação. O rito é Urgente. Término do prazo para emendas: 09/9/2022. Processo nº
8437/2022 – Projeto de Lei nº 294/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven,
institui no Município de São José dos Campos o Dia de Quem Cuida de Mim nas
unidades de ensino da rede pública e privada e dá outras providências. Comissões:
Justiça, Economia e Educação. O rito é Ordinário. Término do prazo para emendas:
16/9/2022.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são esses os processos da
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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 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 9553/2021 – Projeto
de Lei 444/2021, de sua autoria. 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 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 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 444/2021
constante do Processo nº 9553/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera a
ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 444/2021.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço, por favor, ao Marcão
que faça a leitura.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Emenda nº 1, de autoria da
vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 9553/2021 – Projeto de Lei 444/2021, autoria da
vereadora Dulce Rita, altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei 444/2021. Comissões:
Justiça e Economia. O rito é Ordinário’. Senhor presidente!”
Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 199/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
5804/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso III do art. 29 da Lei nº
6.428, de 20 de novembro de 2003, que “Consolida a legislação municipal sobre
assistência social”, com redação dada pela Lei nº 9.040, de 21 de novembro de 2013.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 5804/2022 – Projeto de Lei nº 199/2022, de autoria do Poder Executivo. 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
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unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 29/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
1377/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, incluso na pauta, que denomina as
ruas 14, 15 e 18, localizadas no Loteamento Terras Alpha São José dos Campos, de rua
Tenente PM Giancarlo Bindandi Domingues.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 1377/2022 – Projeto de Lei 29/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, inscrito
para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Roberto do Eleven.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Boa noite a todos! Queria cumprimentar
aqui, em nome do Domingues, todos os familiares que se encontram aqui nessa Casa do
povo. E falar boa noite a quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Senhor
presidente, essa é uma proposição que visa homenagear o tenente da PM Giancarlo
Bindandi Domingues. Nascido em 06 de janeiro de 1993, em São José dos Campos, São
Paulo, filho de Edinaldo dos Santos Domingues e Simone Bindandi Vasconcelos.”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Giancarlo era um jovem estudioso, dedicado,
concluiu seus estudos no Colégio Objetivo Júnior e Poliedro. Após a conclusão do ensino
médio, entrou para o curso de Oficial da Policia Militar de São Paulo, seguindo os
caminhos da profissão de seu pai, o sargento Domingues. Eu tenho o maior carinho, a
maior admiração. Conheço há pouco tempo, parece que faz 20 anos que eu conheço
você, Domingues. Se tornou 1º Tenente da Policia Militar do Estado de São Paulo, onde
fez uma brilhante trajetória pelos seus cinco anos junto à corporação; também fez parte
das Operações Especiais. Na sua trajetória, fez diversos amigos, que contribuíram com
sua formação pessoal e profissional. Giancarlo amava a sua profissão e sempre se
destacava pelo seu excelente desempenho. Um rapaz cheio de sonhos e com grandes
objetivos de vida, vinha construindo uma história dia a dia. Apaixonado por esportes, se
tornou atleta de luta e praticava também natação e musculação. Em seu tempo livre dava
aula de boxe. No dia 28 de janeiro de 2019, se foi prematuramente em um trágico
acidente de moto, no auge da sua vida profissional e pessoal, deixando uma eterna
saudade em seus familiares e amigos. Giancarlo inspirava a todos que lhe conheciam e
que tiveram a oportunidade de conviver com sua alegria, honestidade e seu esmero pelo
trabalho, onde dedicava todos dias a cuidar da segurança e o bem-estar da população.
Por todas estas razões, conto com o apoio dos nobres pares, para que seja eternizado na
história deste município, oficialmente, a denominação da rua 14,15 e 18, localizada no
bairro Terras Alpha, de Tenente da PM Giancarlo Bindandi Domingues, onde deixo aqui
também minhas singelas homenagens. Queria passar um vídeo aqui para vocês verem
quem que a gente vai homenagear hoje.”
Nesse momento, deu-se continuidade à exibição de um vídeo.
O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Se a gente for ficar falando do Giancarlo aqui, não
teria o tempo suficiente. Eu li essa história a qual seu pai me passou, sargento
Domingues. Então, senhores vereadores, peço aos nobres pares que essa votação seja
unânime. O vereador Zé Luís quer dar uma palavra.”
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O vereador ZÉ LUÍS, em aparte:- “Vereador Eleven, primeiro dizer que, em nome do PSD,
nós vamos votar a favor da sua propositura e dizer o quanto que é importante esse
momento na vida das famílias, inclusive porque isso fica eternizado. Eu tenho um caso
também, vereador, só para lembrar, por incrível que pareça também foi alguém do serviço
da Polícia Militar, que o pai vira e mexe, e esse é próximo da minha casa, eu vejo o pai da
pessoa que faleceu, nós demos o nome de uma praça, o pai, várias vezes vai lá com a
bicicletinha dele – sabe? – e fica diante da placa, lá, com certeza fazendo as suas
orações, refletindo, né? Então, é um momento assim de glória, inclusive para nós que
trabalhamos aqui no serviço público, que às vezes nós somos criticados por alguns atos
que nós fazemos. Mas na vida da pessoa, na vida da comunidade, fica, né? Eu vejo
aquele pai ali o quanto que ele ali ele sofre, mas ao mesmo tempo o quanto que ele
agradece a Deus da gente ter lembrado do filho. Está lá eternizado. Ou seja, daqui a 200
anos, quando alguém for estudar um pouco da cidade de São José dos Campos, vai
saber da vida aqui do Giancarlo, do quanto que ele foi jovem, o quanto que ele ajudou a
nossa sociedade, tudo. Então, parabéns, vereador, por você proporcionar esse momento,
com certeza, para a família, para os amigos e para nós também, né? Eu fico honrado de
participar de uma votação dessa sabendo, pelas imagens, também não o conheço, o
Giancarlo, mas pela imagem era alguém que produziu bem. Então, parabéns! E o PSD
vota favorável à sua propositura.”
O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereador, pelas suas palavras. E
realmente, eu vi o que o pai deixou comigo, era uma pessoa excelente, fez a sua parte
aqui. Obrigado, senhor presidente!”
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:- “Parabéns, Roberto do
Eleven, pela homenagem ao tenente PM Giancarlo e todos os seus familiares! Parabéns!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 30/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
1378/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, incluso na pauta, que denomina a
rua 2, localizada no Loteamento Vila Amélia, de rua Thiago Bertoncello Domingues.
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 1378/2022 – Projeto de Lei 30/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, inscrito
novamente para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Roberto do Eleven.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, agora vou falar um
pouco do jovem Thiago Bertoncello Domingues, que faleceu cinco anos antes do seu
irmão, o tenente Giancarlo. Thiago Bertoncello Domingues, nascido em 22 de janeiro de
1995, em São José dos Campos, São Paulo, filho de Edinaldo dos Santos Domingues e
Silvana Maria Bertoncello. Thiago era um rapaz muito estudioso, comprometido com seus
ideais. Concluiu seus estudos no Colégio Objetivo Júnior e no Poliedro, escolas
renomadas na cidade. Sempre muito focado em seus objetivos, passou na Universidade
Federal de Itajubá, Minas Gerais, onde estava no seu 2º ano de Engenharia Elétrica;
neste período, estava morando em uma república de estudantes. Um jovem alegre, por
onde ia fazia amizades. Era muito carinhoso e cuidadoso com seus familiares, sempre
fazia questão de estar presente nos finais de semana com a sua família. Faleceu dia 17
de março de 2014, em um trágico acidente automobilístico, onde teve a sua vida
interrompida prematuramente, deixando uma eterna saudade em seus familiares e
amigos, e que hoje está gravado na memória de todos que viviam com ele. Seu sorriso
encantador é a certeza que ele viveu intensamente enquanto esteve junto de todos. E por
todas estas razões, nobre vereadores, peço que eternize na história oficialmente
determinando a rua 02, localizada no bairro Vila Amélia, de Thiago Bertoncello
Domingues. E onde deixo aqui minha singela homenagem. Vou passar um vídeo
também.”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “É, gente, esse era o irmão Thiago, irmão do
Giancarlo. Jovem, mas também determinado, quando estava aqui, estudava. Uma
palavra, vereador Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, em aparte:- “Ôh, Roberto e presidente Robertinho, Seu
Edinaldo, eu acho que esse foi o voto para nome de rua aqui em São José dos Campos
que eu mais... foi o mais.... que mais valeu até hoje aqui, nesse meu ano e meio, meu ano
e pouco aí de vereador. Que a gente que é pai, nós que somos pais, conversando com o
Zé Luís, perder dois filhos... Eu tenho três filhos (dois homens e uma menina). Então, a
gente dá com muita honra mesmo esse voto para que tanto o Giancarlo quanto o Thiago
sejam eternizados na nossa cidade e esse pai seja homenageado e que Deus abençoe
ele com muita alegria, com muitas bençãos e que os meninos vão estar lá no céu e nós
vamos estar aqui, honrando o nome deles porque eles marcaram essa cidade. Então, foi
o voto que eu mais dei de coração mesmo, entendeu? Dias atrás o Lino já me emocionou
aqui, você me emocionou hoje de novo, cara. Então, parabéns, Eleven! Só podia ter vindo
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de você mesmo, uma pessoa tão boa quanto você. Esse pai merece, merece essa
honraria e que Deus abençoe ele, dê muita força para ele. Muito obrigado, viu? Fica com
Deus!”
O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Dr. José Cláudio, o senhor é uma pessoa muito
humana, muito íntegra. Obrigado pelas palavras. Mas quando meu amigo Domingo falou
comigo, eu me emocionei naquele dia junto com ele, né? Estamos aqui hoje eternizando o
nome desses dois grandes jovens da nossa cidade de São José dos Campos. Obrigado,
senhor presidente!”
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:- “Então, só, antes de
suspender a sessão, eu quero parabenizar mais uma vez o vereador Roberto do Eleven
pela homenagem, ao senhor Edinaldo, os pais aí, pai dos dois filhos, como votamos aqui
agora. Peço aí que Deus dê muita força, muita saúde, muita sabedoria para seguir em
frente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
sessão. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, perante as gravíssimas denúncias que
nós recebemos agora de mais uma vez abuso de crianças vulneráveis, autistas, eu
pediria que a comissão, a frente parlamentar dos autistas, se reunisse nessa Casa e
tomasse ciência do que está acontecendo. Do que está acontecendo não, do que
aconteceu na escola, que teve mais quatro crianças molestadas. Então, eu acho que já
está na hora, e todas autistas. Então, eu pediria que essa frente parlamentar... né,
Marcão?... que nós fizemos, um trabalho árduo, que realmente a gente desse assistência
para essas crianças, proteção para essas crianças, condições delas se desenvolverem,
serem menos dependentes e nós vimos agora o que aconteceu, que as mães que
acabaram de sair. Eu queria ter convidado vocês antes, mas infelizmente teve os
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problemas burocráticos aqui. Então, eu queria também que o Dr. José Cláudio, como
médico, que são acusações gravíssimas, que está afetando não só a parte física, a parte
psicológica não só das crianças, das mães. Isso aconteceu em 2018... 2019, e agora que
está aflorando isso de novo, novas mães com novas denúncias. E o pior que essas
denúncias chegaram ao conhecimento das mães através da direção das escolas. Eu acho
que a frente parlamentar está na hora de se reunir, fazer uma avaliação e dar uma força
para essas mães, principalmente, dar uma força para essas mães que aconteceram
esses fatos lastimáveis como também para suas crianças. Eu acho que também todas as
frentes.... Quando que nós podemos fazer essa reunião? Queria que o Marcão, o Petiti
também que faz parte dessa comissão, se manifestasse. Porque nós não podemos de
jeito nenhum ficarmos passivos perante um fato tão grave, dentro de uma escola, sendo
que foi em 2019, que nenhuma providência foi tomada. As crianças ficaram quietas
porque elas não tinham fonoaudiólogo, que nós cansamos de pedir aqui na nossa frente,
não tinha verbalização e ficou tudo por isso mesmo. Agora, quando aconteceu esse último
fato, que é uma criança autista leve, que ela conseguiu se expressar com a mãe o que ela
estava sentindo é que veio à tona o problema da escola, mas já tinha acontecido fatos
anteriores e que infelizmente a direção da escola não tomou nenhuma providência. E
esse molestador foi só exonerado parece que faz dois anos, dois meses aí, uma coisa
assim. Então, eu acho que está na hora da gente pegar para valer e a gente não só ficar
no discurso. Que eu acho que o nosso discurso está muito fácil, mas as nossas
providências é que vão resolver alguma coisa e dar suporte para essas crianças, porque
infelizmente, essas crianças continuam sem os cuidadores, que já está até já rezado
numa lei federal. É um estagiário, sem treinamento, para três, quatro crianças numa sala
de aula. Impossível que tenha condições que isso aconteça, que tenha desenvolvimento
intelectual de alguma criança com a precariedade com todos os problemas, não só das
crianças dentro da sala de aula, mas também os problemas que as famílias têm dentro
dos seus lares, que são problemas psicológicos, problemas financeiros, abandono de lar
pelos seus parceiros. Então, tudo isso tem que ser posto dentro de uma planilha para ver
se vão fazer de fato uma coisa para valer, uma coisa séria dentro dessa cidade, porque
não adianta querer fazer uma coisa que eu finjo que estou recebendo e o outro lado finge
que está dando, para chegar num absurdo desses numa cidade de São José dos
Campos, com excelência de educação, acontecer uma barbaridade dessa. Eu peço
encarecidamente que a gente faça uma frente aqui, apartidária, para a gente poder estar
acompanhando esse caso, que esse caso é um caso muito acima de qualquer problema
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político. Esse caso é uma questão de muitas facetas. É uma questão de gestão, é uma
questão de abandono de lar, é uma questão de omissão, é uma questão... Ai, é muitas
facetas, que só essa frente parlamentar tem a obrigação, tem a obrigação de sentarmos
todos juntos, como o Renato Santiago já fez agora, para ver o que está acontecendo e
nós tomarmos uma atitude.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu vou falar agora. Esse
caso, que aconteceu nas escolas, de estupro, eu já trabalhei com governo do PT, tenho a
honra de falar; já trabalhei com governo do PSDB, tenho a honra de falar; e falo
declaradamente: cuidado com esse negócio, cuidado com essa fala. Nenhum governo,
nenhum, nem PT, nem PSDB, seria irresponsável, irresponsável quando acontece um
caso de estupro que não tenha dado sequência, que tenha dado.... que seja investigado.
E muitos casos que acontecem, são casos... é segredo de justiça e está em análise, está
trabalhando. Eu duvido, eu duvido que um prefeito seja irresponsável, um secretário de
Educação seja irresponsável de uma situação dessa não tomar providência. Então, tomar
muito cuidado. Não, deixa eu falar agora. Tomar muito cuidado com isso aí porque eu
estou vendo aqui que já começou um joguinho de querer usar isso politicamente. Gente,
um estupro aconteceu! Vamos respeitar as mães, a criança. Agora, vocês querem que a
gente traz o secretário aqui da Educação, na Câmara? A gente traz. Ele deu entrevista na
Vanguarda. Muitos casos já estão sendo investigados pela Polícia Militar, pela polícia.
Muitos casos... alguns são segredo de justiça. A gente vai acabar atrapalhando o
processo dessa forma. Então, tomar muito cuidado porque eu falo abertamente: nesses
casos nenhum governo seria irresponsável de não levar isso a sério. Parece que ninguém
está fazendo nada do que aconteceu na nossa cidade. É um absurdo, gente! Me
perdoem. Eu ouvir isso aqui, não dá para me calar. Eu que trabalhei com todos os
prefeitos, achar que esse caso aqui agora ninguém está fazendo nada. O que é isso?
Vamos parar com isso. Não concordo com o que vocês estão falando com esse caso.
Vamos respeitar, respeitar as famílias, respeitar o que está acontecendo. Agora, dizer que
a Prefeitura não está fazendo nada por esse caso? Vocês têm certeza do que vocês
estão falando? Então, por favor, vamos ter um pouquinho também de bom senso, né?”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Peço a palavra, senhor presidente. Dulce, deixa eu falar
primeiro? Eu quero que o presidente da comissão que esteve lá, o Santiago... nós
estamos falando aqui de situações de mãe de deficientes, de famílias que têm dois
autistas; duas das mães que estavam aqui hoje, têm dois filhos autistas. E nós estamos
falando de situação... elas trouxeram documento, entregaram... não pode entregar porque
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está de sigilo, mas que o MP está pedindo o relatório, está aqui. Outra coisa: não foi
encaminhado assistência social, vereador, não teve atendimento. As crianças são autistas
e tiveram nesse período de dois anos, não tiveram atendimento...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, conclua!
Conclua!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...e não tem atendimento até hoje. O pedido das mães é
de atendimento.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, esse assunto
não está na pauta, vereadora! Respeita o Regimento Interno. Esse assunto não está... Já
recebi o pessoal. Esse assunto não está nem na pauta. Eu estou sendo o quê,
autoritário? Então, eu vou deixar a vereadora falar. Um minuto, por favor, vereadora Dulce
Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Eu quero agradecer você estar me dando direito à palavra.
Mas eu quero enfatizar que eu estou convidando todos os vereadores para tomar ciência
do ocorrido e tomar as providências porque ninguém... se o Executivo não pode se calar,
o Legislativo também não pode ser omisso.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 116/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
4110/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que denomina a rua Sete (7) do
Loteamento Vila Amélia, de rua Paulo Ilo da Costa.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 4110/2022 – Projeto de Lei 116/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia,
inscrito para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, vereadores e
vereadoras, esse processo ele consiste na denominação da rua Sete, do Loteamento Vila
Amélia, de rua Paulo Ilo da Costa. O Paulo, que nasceu em 18 de janeiro de 1958, no
município de Caraguatatuba, ainda recém-nascido veio aqui para São José dos Campos
com a família. Em 1976, ele conheceu sua esposa, Isaura (nossa amiga Isaura), e após
seis anos se reencontraram e ficaram casados por 38 anos. Tiveram três filhos e viveram
uma linda história. Muito devoto, casaram-se na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Com
dificuldade, trabalhava de vidraceiro para manter a família. Em 1986, por intermédio de
um amigo, começou a trabalhar na Philips. Sempre prestativo e preocupado com o
próximo, trabalhava na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, depois na Paróquia Coração
de Jesus, lá no Bosque dos Eucaliptos, onde trabalhou na Pastoral da Família. Amigo de
todos, pai e marido amoroso, deixou muitos ensinamentos. Isso é um pouco da história do
senhor Paulo. Mandar um abraço para minha amiga Isaura, que sempre, quando a gente
esteve lá presente na Paróquia Coração de Jesus, a gente acompanhava o trabalho, e ela
sempre prestativa, o senhor Paulo. E a gente aqui sempre quando faz uma homenagem,
sempre que coloca o nome de rua para eternizar o nome de uma pessoa, uma pessoa
que contribuiu muito para nossa cidade, uma pessoa que foi boa. E a gente quer aqui
eternizar, dar esse título. Eu peço aos nobres vereadores que aprovem esse projeto para
a gente poder eternizar o nome do senhor Paulo. E que Deus possa confortar sempre o
coração da sua família. Nossos sentimentos e essa homenagem dessa Casa. Meu muito
obrigado, senhor presidente!”
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:- “Quero só ler uma nota
aqui a respeito do... Óh, quero ler uma nota aqui, a Prefeitura, porque parece que a
Prefeitura não está fazendo nada, né? Está deixando o negócio tudo à mercê aí e não faz
nada. ‘A respeito do caso ocorrido com a aluna da Emei José Madureira Lebrão, no
Jardim Mariana II, a Prefeitura informa que está colaborando com as investigações da
polícia, que aguarda conclusão do inquérito. Aguarda conclusão do inquérito. Informa
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também que foram instaladas câmeras da CSI na escola. A menor, cadastrada no
Programa RIA, foi encaminhada em 24/8/2022 para a UBS do Jardim Americano para
investigação de violência. Foi realizado na data do dia 26/8, atendimento pediátrico no
Caps, onde são atendidas as crianças com questões relacionadas à violência. Foram
solicitados diversos exames e realizada solicitação de acompanhamento psicológico para
a menor, que será realizada pela elaboração do projeto terapêutico individual com
atendimento psicológico. Importante informar que a menor já está em uso de PEP por 28
dias, protocolo para os casos suspeitos de violência, que será devidamente acompanhada
por equipe do Caps Infantil. A menor está sendo devidamente acompanhada no Caps
Infantil com retorno agendado com pediatra dia 01/9, acompanhamento psicológico
agendado para o dia 05/9. O caso está sendo acompanhando pelo CRAS Leste. A família
recebeu vale-transporte para levar a criança para os atendimentos médicos necessário. A
Secretaria da Educação e Cidadania já atendeu o advogado da família e também
disponibilizou uma assistente social que está acompanhando a família’. Então, gente, por
favor, né? A Prefeitura não está fazendo nada, né? Então, me poupe, né? Vamos dar
sequência aqui à nossa votação. Em... pode falar, vereadora.”
A vereador DULCE RITA:- “Não estávamos falando só desse caso. Nós estávamos
falando dos outros que tinham acontecido anteriormente na mesma escola, que nós
pedimos que o pessoal da frente parlamentar tomasse ciência para ver a gravidade das
coisas. Só isso. Dessa menina já estou sabendo, inclusive, eu sei que… eu estive com ela
hoje no Caps Infantil, 10 horas da manhã, que ela teve consulta. Conversei com ela, sei
das dificuldades que ela está tendo. Inclusive ela não está conseguindo pegar ônibus,
transporte coletivo. Embora é fato que a Prefeitura pôs vale-transporte lá no cartão dela,
mas ela não está conseguindo, porque ela está sendo muito abordada, muita gente
curiosa querendo saber de detalhes mórbidos, ela está transtornada, a criança está
doente. Ela estava pedindo para ter o transporte individual até que as coisas se
acalmasse. Isso aí está sendo visto lá pelo Cras, que eu levei o problema lá para o Cras
da região dela. E ela também está pedindo uma cesta básica porque ela é diarista, não
está conseguindo trabalhar e está passando até fome.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereadora. Com a
palavra o vereador Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, novamente! Eu estou entendendo a fala da
vereadora Dulce, que são casos que aconteceram no passado, em 19 ou 20, há algum
tempo, e vieram à tona agora. Então, a ação da administração pública, da escola não foi
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possível até porque o assunto relativamente novo. E a frente parlamentar, como a Dulce
falou, é importantíssimo que a frente faça uma reunião com algum representante da
Prefeitura, até para a gente encaixar o que cada família vai precisar para resgatar, porque
é inaceitável algo que aconteça desse modo, e que a gente possa dar essa estrutura,
orientar. E como você falou, a Prefeitura está dando todo o auxílio nesse caso que você
falou, e com certeza a Prefeitura vai auxiliar nesses novos casos que apareceram. Mas a
gente tem que estar atento, até para que a gente possa estar protegendo de futuros casos
parecidos, que eu volto a dizer, é um absurdo. E ali também foi citado pela vereadora
Dulce Rita, que o responsável foi demitido. A gente também... eu acho que é importante
essa Casa saber, e não é nenhuma guerra política, é realmente aonde chegou, né? Ele
foi punido? Porque a gente precisa ter uma resposta de punições. Porque alguém vê,
quer fazer esse caso de novo, sabe que não vai acontecer nada no futuro. Acho que é
mais para a gente seguir, proteger crianças no futuro e dar um respaldo, resguardo para
essas crianças de agora. Eu acho que não tem nenhum ataque. A gente está chamando a
frente parlamentar, uma reunião para terça-feira que vem, às 15 horas, para a gente
tomar ciência e proteger, fazer com que essas crianças e essas famílias possam ser
assistidas. E sem dúvida nenhuma, eu sei e tenho certeza que a Prefeitura não vai se
isentar disso, como a gente está vendo em casos que aparecem. A Prefeitura está em
certos momentos… como eu falei aqui de uma criança deficiente visual, estava indo para
a terceira série, a Prefeitura... a criança queria ir para a APAE, como criança, na escola
municipal não tinha esse acesso, a Prefeitura logo colocou um professor de braile. Então,
aparecem os casos, eu sei que a ação é imediata. É isso que a frente parlamentar quer
quando aparece casos na Câmara Municipal.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Certo, Petiti. Acho que o
tom da conversa mudou, né? Mudou. O que não pode… o caso de 2019, Petiti, a
informação que eu tenho que foi sim tomado as devidas providências e já foi demitido os
dois funcionários. Isso o secretário já passou para mim, tá? Não vou falar mais, mais
especificamente porque não aprofundei o assunto. O que não pode, vereador Petiti,
concordo com você, a gente agora nesse momento difícil, passando momento difícil aqui
na nossa cidade, que o momento até de falar já é ruim. Imagine uma criança de cinco
anos sofrer essa violência. Só de falar isso, só de falar já é ruim. Só de citar isso eu já me
sinto até mal. Agora, não dá para vir ali e falar que nada se faz. Não dá. Então, vamos… o
que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos no momento agora ainda o momento, diria,
de eleições, estão aí, então não podemos confundir as coisas. E outra coisa, Petiti,
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Fernando Petiti, vereador, excelente vereador da cidade, a gente não pode porque está
ou não está na base, tomar muito cuidado, porque eu falo abertamente. Eu trabalhei com
todos os prefeitos dessa cidade, e eu soube muito bem comportar ali quando surge um
caso dessa natureza. Isso é um caso grave que aconteceu. Não podemos usar isso para
atacar o prefeito, atacar o secretário, porque eu não sou do lado do prefeito, essas coisas
que não pode acontecer. Porque, se for um outro tipo de assunto, tudo bem. Mas estamos
falando de um assunto de violência, violência contra uma criança. Então, não podemos
estar usando isso aí. Isso não pode acontecer. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar.
Na minha opinião, tem que acabar. Eu trabalhei com todos os prefeitos, me dou bem com
todos. Sou amigo do Cury, sou amigo do Carlinhos, sou amigo do Felício, sou amigo do
Anderson. Mas esse tipo de coisa, desculpa, não dá para aceitar. Eu ir aí e falar de uma
coisa, usar uma coisa terrível que aconteceu para atacar um prefeito. Isso não dá para
aceitar. Eu não gosto desse tipo de coisa e quando acontecer vou me manifestar. Com a
palavra, vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quer passar para o Petiti? Só para um retorno
para a sua....”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, por favor, vereador
Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Presidente, concordo. Assim, só de ouvir o caso,
acaba o dia. É, assim, inimaginável acontecer isso. E concordo com você, eu fiz quatro
anos de oposição ao PT sempre com muito respeito, né? Converso com todo mundo do
partido de esquerda, o PT, e concordo com você. O que a gente quer aqui é uma
assistência que a gente sabe que a Prefeitura vai fazer. Já que o caso aconteceu há
algum tempo, a gente fica assustado, e não é culpa de ninguém, é algo que é escondido,
e quando foi descoberto, foi punido, e a gente quer uma assistência. Acho que o trabalho
em conjunto da Câmara, independente de posição política, o trabalho em conjunto vai
fazer com que as famílias elas tenham um certo conforto depois desse absurdo que
aconteceu. Mas é os profissionais adequados que a gente precisa ter. Por isso que a
frente parlamentar foi criada. Uma frente parlamentar, que até a vereadora Dulce Rita
falou que às vezes a gente tem muito discurso, mas a vereadora Dulce, o vereador
Marcão e eu, a gente criou a frente parlamentar lá em 2018, e a gente sentiu muito as
concretizações. Só foram possíveis porque parceria da Prefeitura. Então, quando
acontece casos assim, a gente não tem dúvida nenhuma que a Prefeitura é a primeira
que vai aparecer e estender a mão.”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- "Senhor presidente, seguir aqui as palavras do
vereador Fernando Petiti. Eu acho que, bacana, ele foi bem certo quando ele fala que a
criação da frente parlamentar foi em 2018, começo de 2018, nós concretizamos com o
programa da Rede de Inclusão do Autista pela Prefeitura, em novembro de 19, e
entramos em 2020 com a pandemia, onde parou a escola, retornando agora em 21.
Lembrando que a vereadora Dulce falou que sobre casos que aconteceram em 2019.
Então, nem o programa de inclusão do autista, da Rede de Inclusão do Autista era
formado ainda. Foi formado no final de 2019. Tanto que o senhor, presidente, o senhor já
falou sobre a assistência que a Prefeitura está dando, e está dando, através… que a
criança está sendo assistida pelo programa que essa frente parlamentar de apoio ao
autista criou. Então, a importância de uma frente parlamentar sim, quando a gente está
em cima, a gente está batalhando, e concretiza e tem efeito. E a frente parlamentar do
autismo, na verdade, foi criada para o autismo, mas nós aqui estamos ampliando ela para
todas as pessoas com deficiência, certo, Fernando Petiti? Que a gente amplia para várias
outras deficiências. Então ela é muito importante. Tanto que, quando até o senhor
vereador Fernando Petiti comentou sobre que esteve com o governador, falou das pautas
e falou principalmente da questão do número de pessoas de apoiadores que deve ter na
sala de aula com os autistas, pessoas com deficiência, a própria frente aqui lutou e
conseguiu. São José é exemplo, e essa frente parlamentar é exemplo. A Secretaria de
Educação acabou de contratar uma empresa que está contratando mais de 500
professores assistentes às pessoas com deficiência. E é um caso sensível, senhor
presidente. Sensível. Acho que não deve levar para o lado político. A gente tem que ficar
quieto aqui, acompanhar a investigação, cobrar da Prefeitura. A Prefeitura tem dado
retorno, está dando assistência. Agora, vim falar, apontar dedo, que a culpa é de um, a
culpa é de outro, que vocês não fazem nada, e a pessoa só falando. Mas o que que ela
fez? Então nós temos cada um, sim, buscar nos unirmos e buscar o quanto possível para
ajudar. Por exemplo, o meu advogado está ajudando a criança. Nós estamos
acompanhando de perto. Vai falar o que que está fazendo? Que é isso? Então, calma,
gente. Calma. Vamos ter calma. É sensível demais essa situação. Não expor ninguém e
nem atrapalhar a investigação, que tudo vai dar certo, e a gente vai poder fortalecer cada
vez mais. Aqui o projeto de lei... Desculpa, projeto de lei aprovado quinta-feira passada da
implantação das câmeras nas escolas. O que nós aqui na Câmara estamos fazendo?
CMSJC-001 – 51ª Sessão Ordinária – 01.9.2022
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200340031003900310030003A00540052004100, 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)
26
ORADOR

APARTEANTE

DATA
01.9.2022

Estamos ajudando. Então cada um está fazendo. Não vamos apontar o dedo um para o
outro sem saber o que está acontecendo e levar para esse lado político. É sensível a
condição. E vamos ficar acompanhando.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só vamos ser breve,
Renato, porque, como esse assunto voltou, ele não está na pauta. E lógico, a gente deixa
falar, comentar, vamos comentar, ser rapidinho para a gente poder votar a pauta, por
favor, tá bom? Renato Santiago com a palavra.”
O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Presidente, o senhor foi muito
feliz na sua fala. Não tenho dúvida que nenhum governo seria insensível a essa questão.
Tanto o governo do PT, do PSDB, de qualquer partido que fosse, um caso delicado deste,
de abuso sexual contra crianças, ainda por cima contra autistas, ele jamais seria deixado
de ser investigado. Então, não tenho dúvidas que isso está sendo investigado e muito
investigado. Estive ali dentro, não como a Amélia falou, como presidente da Comissão.
Na verdade, eu sou o relator da Comissão de Educação, mas fiz questão de ir lá ouvir.
Vereador Thomaz, vereador Juninho, Fabião, vereador Marcelo, vereadora Dulce. Todos
nós fomos lá ouvir. E é simples, presidente, vamos fazer um ofício sem politicagem.
Solicita as informações, e eu tenho certeza que essas informações vão chegar. O senhor
disse muito bem, presidente: todo esse tipo de processo, ele corre em segredo de justiça.
Então tudo, até pra nós, vereadores, tudo chega de uma forma muito atravessada, às
vezes através das mães, de alguém que falou, que disse, mas o teor real da investigação,
quem sabe é a polícia, é o Ministério Público. Nós também não temos acesso a isso
porque está em segredo de justiça. Então, vamos solicitar as informações através de um
ofício. A gente não precisa politizar nada, que eu tenho certeza que a gente vai ter o
esclarecimento, porque eu estive lá na Secretaria de Educação, de 2017 a 2020. Sempre
foi tudo tratado com muita transparência.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, nós estamos aí, como vossa excelência
sabe, com a comissão que investiga o contrato da Sabesp nessa Casa, e nós tivemos
uma última reunião, deliberamos a convocação da Arsesp, que é o órgão regulador
fiscalizatório do contrato. Eu recebi um e-mail, que eu gostaria de ler aqui para a
Comissão, que nós precisamos até, logo após a sessão, pediria que vocês pudessem,
uns cinco minutinhos, para a gente deliberar sobre o assunto. Esse comunicado veio da
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Diretoria de Relações
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Institucionais. ‘Os processos fiscalizatórios demandam, além das ações de campo,
também coleta de dados e informações internamente e junto ao prestador de serviços e,
posteriormente, análises criteriosas dos mesmos. Diante disso, a pedido da nossa área
técnica, solicitamos, respeitosamente, que seja avaliado o adiamento, se possível, da
participação da Arsesp, para o dia 13 de outubro em diante, a critério de vossa
excelência, quando estarão consolidadas as informações mais recentes levantadas no
último ciclo fiscalizatório, com maior benefício à CEI, já que teríamos dados mais
apurados para poder colaborar com efetividade nas reivindicações promovida por essa
Comissão. Então, no aguardo de vosso pronunciamento, reiteramos nosso protesto de
elevada estima e consideração’. Então, eu peço aos membros da CEI que a gente, aqui
na Sala Betinho, por uns cinco minutinhos, vereador Marcão, o Zé Cláudio, Juliana e
Milton Vieira, para a gente deliberar sobre isso aqui para dar uma resposta para a Arsesp.
Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, ao final da sessão gostaria de solicitar um
minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Newton Camargo Moraes, um grande
amigo, conselheiro lá da Associação Cristã de Moços (ACM). Uma pessoa que dedicou
sua vida ao trabalho voluntário. E muito da entidade que lá está hoje, no Floradas São
José, tem a ver com o trabalho dele. Então, eu deixo aqui também minha solidariedade a
sua esposa, Jurema, todos os familiares e também, como membro do Conselho da ACM,
dizer o quanto ele foi importante para nós nesse período de consolidação e de criação da
ACM São José dos Campos.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 146/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
4463/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a Área Verde 2,
localizado entre a avenida Sinaloa e rua Lombardia do Loteamento Paineiras I, de Praça
Vitor Ferreira.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok. Passaremos, então,
agora à discussão o Processo no 4463/2022 – Projeto de Lei 146/2022, de autoria do
vereador Roberto do Eleven. Em votação o processo. Informo aos senhores vereadores
que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda aprovada por
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unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade.
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:- “Processo aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 21/2022 CONSTANTE
DO PROCESSO No 4918/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que concede o
Título de Cidadão Joseense ao dr. Fábio Roberto da Silva Baptista.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
4918/2022 – Projeto de Lei.... Decreto Legislativo nº 21/2022, de autoria do vereador Dr.
José Cláudio, inscrito para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Hoje eu
venho colocar aqui em votação e pedir que todos possam votar de forma unânime, num
título de Cidadão Joseense para um colega médico: dr. Fábio Roberto da Silva Baptista.
Um médico, presidente da Unimed, um médico que não mediu esforços nessa fase de
pandemia. Hoje, esse mês, nós completamos dois anos e meio de pandemia e o Fábio
trabalhou incansavelmente na pandemia. Trabalhando, expondo a sua vida, salvando
vidas, não medindo esforços lá na nossa UTI, no nosso hospital para salvar vidas. O
Fábio é uma pessoa, é um médico cardiologista, extremamente dedicado à profissão, que
dedica toda a sua vida pela cardiologia e pelos pacientes e que é uma forma hoje muito
bonita de se homenagear aos médicos de São José dos Campos a gente dando esse
título de Cidadão Joseense para o Fabinho. Para o Fábio Roberto da Silva Baptista, meu
amigo. Então, eu peço que todos os colegas possam votar de forma unânime para a
gente dar esse título merecidamente para esse médico, que salvou tantas vidas nesses
dois anos e meio aí de pandemia. Obrigado, presidente!”
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:- “Processo aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 171/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
4966/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que denomina a Travessa 7 (Sete), localizada
no Loteamento Costinha B, de rua Emerenciano José de Souza.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 4966/2022 – Projeto de Lei 171/2022, de autoria do vereador José Luís. 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 17h56min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então,
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a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Rafael Pascucci, vereador Zé Luís, pelo
passamento do senhor Sebastião Antônio Barbosa e Milton Camargo Moraes. Newton...
senhor Newton Camargo Moraes.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória dos senhores Sebastião Antônio Barbosa e Newton Camargo
Moraes.
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 17h57min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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