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QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h19min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), MARCELO GARCIA (PTB),
JUVENIL SILVÉRIO (PSD), RAFAEL PASCUCCI (PTB), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB),
ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTINHO DA PADARIA
(CIDADANIA) e MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA
FRAGA (PT) – 16h23min; MARCÃO DA ACADEMIA (PSD) – 16h25min; FERNANDO

Às 16h19min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO
DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do
povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta
de indicações, moção, requerimentos, documentos diversos e atas passa a fazer parte
integrante dos anais desta sessão.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma
simbólica. Passaremos agora, então, ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito
é o vereador Marcelo Garcia com o tempo de cinco minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º do
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Marcelo Garcia, pelo prazo
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PETITI (MDB) – 16h26min; THOMAZ HENRIQUE (NOVO) – 16h27min; DULCE RITA
(PSDB) – 16h29min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h30min; JÚNIOR DA
FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h32min; e RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h32min.
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Boa tarde, senhor presidente, todos os
vereadores aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV! É
com imensa alegria que eu venho aqui à essa tribuna falar de um evento muito especial
que ocorreu em nossa cidade, São José dos Campos, este fim de semana, na Arena
Farma Conde.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador MARCELO GARCIA:- “Se trata do Congresso Estadual de Mulheres, da Igreja
do Evangelho Quadrangular. Eu estive lá com vários pastores, ali, nos alegrando com as
líderes de mulheres regionais, vários municípios, bem como a cidade de São José dos
Campos, estava ali em peso participando desse sábado à tarde, com muita alegria. As
mulheres representam 62% dos membros da nossa igreja, trazendo muita força, muita
garra, muito foco e quando elas trabalham, quando elas estão presentes, nós podemos
ver ali como que há o crescimento. Então, eu quero aqui parabenizar a liderança do
pastor Toninho Stefan, que é o nosso presidente estadual da Igreja do Evangelho
Quadrangular, que também esteve ali presente. A pastora Lourdes, que é a nossa
coordenadora estadual, que organizou, mobilizou, trouxe ali uma palavra excelente e
edificante ali às mulheres. Presente também a pastona Bruna, que é a nossa
coordenadora regional. Pastora Bruna Flores, que também esteve ali trazendo a palavra.
Foi uma tarde muito alegre, com muito louvor, muita palavra de Deus naquele lugar. E
quero aqui ressaltar também a presença do prefeito Anderson Farias, que esteve ali
conosco uma boa parte do tempo, ficando ali também até o final do evento, trazendo uma
palavra, dando as boas-vindas – né? – às pessoas de outros municípios. Então, eu quero
aqui destacar este congresso e pelas fotos que todos estão vendo ali, pode ver que ficou
tomada toda a Arena ali, com milhares de mulheres. E um momento marcante foi quando
elas levantaram os lenços amarelos ali, acenando para todas, representando ali o Espírito
Santo. Foi um momento realmente marcante. Parabéns à nossa liderança, à pastora
Lourdes, por ter organizado este evento. E eu quero também falar nessa tarde sobre um
evento especial que aconteceu nesta manhã, que foi o Café com os Pastores. O
Conselho de Pastores da nossa cidade se reúne pelo menos uma vez por mês. E hoje
nós estivemos ali no Cefe. Quero aqui mandar um abraço ao pastor Anselmo, que é o
presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade e aonde nós tivemos ali dezenas
também de pastores de várias denominações, aonde nós nos reunimos, tivemos um
momento de comunhão do café ali e o nosso prefeito Anderson fez ali a prestação de
contas. Esteve ali num momento também ali conhecendo os pastores, conversando,
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mostrando realmente o que é São José dos Campos, mostrando ali a cidade inteligente.
Então, nós temos certeza que foi uma manhã também produtiva. Quero aqui, então,
deixar um abraço a todos os pastores presentes, àqueles que estiveram lá e dizendo que
é um povo unido, é um povo que faz a diferença. Nós estamos aí no mês de setembro,
que celebra aí o Setembro Amarelo, que se fala a prevenção – não é isso? – a respeito do
suicídio. Então, a fé, as pessoas, os pastores têm prestado um ótimo serviço em todo o
município, nos seus bairros, trazendo a palavra. Isso fortalece, isso coloca as pessoas de
pé e assim elas enfrentam a vida e a família está melhor estruturada. Senhor presidente,
muito obrigado por essa oportunidade!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dr. José Cláudio, pode
ser? Com o tempo de cinco minutos, por favor.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, pelo prazo
regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Boa tarde! Obrigado, senhor presidente!
Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara! O gabinete é o gabinete 25, o
gabinete que trabalha pela vida. Próximo!”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, nós voltamos hoje aqui ao Plenário para falar
mais uma vez sobre os números alarmantes da fome no Brasil, que é muito importante
nós falarmos sobre esse tema e trabalharmos nesse tema. E aqui é importante a gente
falar que nós não estamos querendo colocar a culpa em ninguém. Nós estamos querendo
apenas falar que nós, como autoridades, como vereadores e todas as autoridades dessa
cidade, do Estado, do Brasil, têm que trabalhar pela fome. Tem um projeto meu
tramitando nessa Casa, que eu até coloquei para votação nessa quinta-feira, que fala
sobre um projeto sobre o banco de fome, para ter um apoio para a população que passa
fome hoje em São José dos Campos, como passa em todo... na maior parte do Brasil. E
isso não é só em São José dos Campos, mas nós temos que trabalhar para resolver esse
problema na nossa cidade. Próximo! Trinta e três milhões de pessoas passam fome hoje
no Brasil. Esse número representa quase o dobro do estimado em 2020. Isso representa
15,5% da população brasileira. Então, hoje, apesar do nosso presidente negar que tem
problema de fome no Brasil, que aumentou, 15,5% da população, 33 milhões de
brasileiros, passam fome. Próximo! Seis em cada dez domicílios não conseguem manter
acesso pleno à alimentação e possuem alguma preocupação com a escassez do alimento
no futuro. Aqui uma pessoa, como é muito comum em todos os semáforos aqui da nossa
cidade, do nosso Estado, na capital (eu estive na semana passada), é uma pessoa com
essa plaquinha. E dói o coração da gente ver essa situação e a gente ser impotente. E
nós que somos vereadores e somos autoridades nós temos condições de ajudar e fazer
alguma coisa. Nós temos que pensar em conjunto, junto com todos os vereadores, com a
prefeitura, com o Estado, fazer uma força-tarefa de resolver esse problema. Próximo!
Causas. A pandemia do covid – com certeza atrapalhou muito –, a crise econômica, estão
associados diretamente ao avanço da fome nos últimos dois anos. Óbvio que a perda do
trabalho, o desemprego também atrapalhou bastante isso. A pandemia, a guerra lá na
Europa, da Ucrânia, da Rússia, também atrapalhou bastante, mas o fato é que tem que
ter uma atenção do governo federal, tem que aceitar essa situação, tem que trabalhar por
isso porque é muito triste ver pessoas passando fome. Próximo! Nossa proposta é criar o
Fundo Municipal do Combate à Fome. Próximo! E aí de que maneira? Dotações
orçamentárias específicas; doações, auxílio, subvenções, legados, de qualquer natureza;
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receitas, parcerias, termos de cooperação com entidades sociais e de classe. Então,
gente, nós temos que buscar parcerias com o setor privado, fazer dotações
orçamentárias, buscar emendas, para a gente poder tratar esse assunto da fome aqui na
nossa cidade. Então, fica aqui o meu apelo, fica o meu convite a todos os vereadores.
Inclusive, o projeto está aí, quem quiser assinar comigo, da gente fazer esse trabalho do
combate à fome em São José dos Campos. Essa é uma briga que eu estou comprando
porque não é justo nós andarmos e vermos pessoas passando fome. Muitos pedem
dinheiro, outros pedem comida, leva uma panelinha pedindo comida e a gente não fazer
nada. Então, nós temos que nos unir para combater essa fome. Aqui eu não estou
colocando culpa no prefeito, em ninguém. Eu acho que a gente tem que fazer uma
parceria, unir forças, sem pensar em partido, em bandeira política e tratar esse problema
da fome. Próximo! Bom, e aí, hoje, dia 13 de setembro, é um dia muito importante para
mim, presidente. Hoje é o aniversário da minha esposa. E ela está aqui no Plenário, está
ali sentadinha, a gente colocou a foto dela aí. Então, eu queria dar os parabéns para ela,
agradecer ela fazer parte da minha vida, mãe dos meus filhos, uma mãe exemplar, uma
filha exemplar, que gosta tanto da Dona Neném, a Dona Neném gosta tanto dela. Então,
parabéns! Que Deus te dê muitas bênçãos, que Deus te abençoe, muitas alegrias e tudo
de bom, por muito e por muito tempo. Te amo! Fica com Deus!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, meus parabéns,
então aí, à Jaqueline Barbosa, pelo seu aniversário, esposa do Dr. José Cláudio! Muita
saúde para você, muita paz, sucesso e um ótimo, então, feliz aniversário! Dando
sequência ao Pinga-Fogo, a próxima vereadora é a vereadora Amélia Naomi com o tempo
de cinco minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo
regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos e a todas! Quero falar aqui
sobre violência política contra as mulheres. Então, por favor!”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “O que é violência política? Entendemos como violência
política a agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher,
com a finalidade de impedir ou restringir o acesso, o exercício à função pública e/ou
induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Quem se inclui? Inclui-se nessa
concepção as eleitas, as candidatas aos cargos eletivos, as ocupantes de cargos públicos
e as dirigentes de conselho de classe, de empresas estatais e das entidades de
representação política. Violência política simbólica. A inexistência de banheiro feminino no
plenário do Senado Federal até 2016. É duro de acreditar, mas até 2016 não tinha,
infelizmente, banheiro feminino. Falta de suporte para as mães, berçários. Regras
regimentais relacionados à licença maternidade no Congresso Nacional. Violência política
e psicológica: a interrupção frequente de falas em ambientes políticos, a evidente
dispersão dos interlocutores, a clara sinalização de descrédito, a desqualificação induz a
pensar que não possui competência para a questão, a classificação da mulher como
histérica, a difamação, a intimidação, que inclui a agressividade de gestos e palavras, as
ameaças. Próxima. Violência política econômica: quando os recursos do Fundo Partidário
são destinados de forma desproporcional, excluindo as mulheres da distribuição. Próxima.
Violência política sexual: quando ouvimos comentários relacionados ao corpo da mulher,
sensualizando e estereotipando, e o assédio sexual também. Violência política e física:
empurrar, bater, soco, jogar objetos. Vejam alguns acontecidos nessa questão dos
assédios, da violência.”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse é o assédio à deputada Isa Penna, e a Assembleia
aprovou por unanimidade uma resolução que determina a perda temporária do mandato
do deputado Fernando Cury, da Cidadania, por 180 dias. Mas depois ele foi cassado
também no processo da deputada Isa Penna, que sofreu importunação sexual. O
próximo! Eu acho que eu não tenho o vídeo. Ah, tem o vídeo.”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Este é da agressão... Olha lá, acho que está dando para
ver, né? A agressão que a vereadora Dandara, de Caçapava, foi vítima de uma agressão
durante o intervalo da sessão ordinária da Câmara Municipal. O vereador Wellington
Felipe dos Santos Rezende, da Cidadania, que cometeu este ato de violência. Nós
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estivemos lá, eu, vereadora Dulce Rita, Juliana Fraga, sendo solidária a essa vereadora.
O próximo!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Este é mais um caso. Esse é mais um ataque que foi uma
violência que foi cometida à senadora Simone Tebet, hoje candidata à presidência. Isso
aconteceu durante a CPI do Covid. Ela, senadora, sofreu esse ataque verbal do ministro
da Controladoria Geral da União, da CGU, Wagner Rosário, a chamando de
descontrolada. É assim que funciona. O próximo!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, esse foi um ataque à nossa deputada Maria do
Rosário no Congresso Nacional. Isso foi em 2014. O então deputado disse que não
estupraria Maria do Rosário porque ela não mereceria. No dia seguinte, reafirmou as
declarações em entrevista no jornal Zero Hora: ‘É muito feia, não faz meu gênero, jamais
a estupraria’. Fora os xingamentos e a violência física contra Maria do Rosário. Vocês
conseguiram? Eu pedi aqui para colocar, ver se tem o vídeo. Não? Eu ia colocar o vídeo
aqui também da marmita, que é o grande… que viralizou na rede social. Que quando
aquela moradora, que construiu a própria casa disse que votaria no Lula, ele disse:
‘Então, você vai perder a marmita’. Esse episódio criou e viralizou, e ele já fez uma
desculpa, depois já descobriram várias coisas dele. Mas eu quero encerrar aqui minha
fala falando basta de todos os tipos de violência contra a mulher. Então, estou aqui para
reafirmar de que, infelizmente, nós temos que lutar muito para que as mulheres tenham
um espaço. E a nossa luta contra a violência política contra as mulheres. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “O próximo vereador
inscrito para falar no Pinga-Fogo, vereador Lino Bispo com um tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo regimental
de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público
que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários desta Casa, mais uma vez nessa
tribuna para falar um pouquinho sobre as ações que nós temos aí em todos os cantos da
nossa cidade porque o trabalho do parlamentar ele é um trabalho que não tem limites,
né? A gente tem necessidades, a gente tem demandas em todos os cantos da nossa
cidade. Me preocupa bastante, senhor presidente, o que nós estamos vendo acontecer na
nossa cidade. Ontem vi, através de um meio de comunicação, o pessoal lá do Buquirinha
II fazendo uma manifestação pela falta de água. Então nós… é um problema na cidade
toda, porque a gente vê em todo canto da cidade as pessoas reclamando. E só para
informar os senhores vereadores, a Comissão, a CEI, a Comissão Especial de Inquérito
instaurada nessa Casa a meu pedido, nós estamos fazendo um trabalho bastante sério,
voltado mesmo para a gente chegar no ponto onde estamos… aonde temos que chegar,
para que a Sabesp possa dizer para nós qual a solução que ela vai trazer para a nossa
cidade. Nós sabemos que temos problemas e são problemas graves, são problemas
estruturais da Sabesp e que ela vai com certeza ter que responder a essa comissão e
tomar de fato uma atitude de solução dos problemas. Porque senão essa Casa pode pedir
que a Prefeitura cancele o contrato com a Sabesp. Porque é muito sério e não dá para a
gente continuar aí vendo a nossa população reclamar constantemente da falta de
atendimento, do péssimo atendimento que a Sabesp está tendo na nossa cidade. Não dá
para a gente conviver com essa situação. O Residencial União gritou novamente essa
semana, ontem o Buquirinha II, Santa Luzia, Santa Lúcia, Putim. Enfim, todos os bairros
da nossa cidade estão clamando para que essa Casa de fato chegue, busque uma
solução para que a Sabesp possa voltar para São José dos Campos uma atenção
merecida pelo que se arrecada aqui na nossa cidade. Eu quero aqui até dizer na noite de
hoje nós temos um requerimento gerado pela nossa comissão, é o Requerimento 1060, é
o Processo 8801: solicita a prorrogação por mais 90 dias, senhor presidente, do prazo dos
trabalhos da Comissão Especial de Inquérito constituída para investigar e apurar o
flagrante descumprimento do contrato do Programa 157/2008, firmado entre a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e o município de São José dos
Campos. Senhor presidente, requeremos, nos termos regimentais, a prorrogação por
mais 90 dias do prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída para
investigar e apurar o flagrante descumprimento do contrato do Programa 157/2008,
firmado entre o município e a Sabesp por falta… principalmente no que se refere à falta
de abastecimento de água em diversos bairros da nossa cidade. Então, na noite de hoje a
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nossa comissão ela está solicitando mais 90 dias. Até porque a Arsesp, que é a próxima
que foi convocada para ser ouvida, ela pediu a essa comissão um prazo maior para ela se
preparar e trazer para essa Casa dados importantes para nossa comissão. Eu quero aqui
parabenizar o Joaquim, que foi… que é o diretor lá na Arsesp, que pediu para nós esse
prazo maior para que eles possam trazer dados que vai ser muito importante para nossa
comissão. Também, saindo um pouco do assunto Sabesp, falando lá com a comunidade
do Residencial União, iniciou-se lá o fechamento das ruas, hoje, sem saídas, mas ela
acaba sendo uma rua com saídas para motoqueiros e bicicleteiros, que às vezes roubam,
faz algum assalto no bairro, pega e sai por aquelas ruas que são sem saídas. E até
mesmo carros vinham passando. Nós fizemos um trabalho, um abaixo-assinado lá, e a
Prefeitura começou a realizar o trabalho de fechamento das ruas que dão acesso para o
Gazzo, Campos dos Alemães e também para os fundos da Faculdade Anhanguera.
Quero parabenizar e cumprimentar a comunidade do Residencial União, que é uma
comunidade muito ativa com o nosso trabalho! Vereador Lino Bispo está ali sempre. E
também a comunidade do Residencial União, nós estamos trabalhando para fazer todo o
trabalho de recuperação das áreas verdes lá no Residencial União. São muitas áreas
verdes e nós estamos então com o projeto lá para a gente tentar melhorar as áreas
verdes do bairro. Pelo Residencial União, nós já fizemos muita coisa, que a principal
delas, a ligação da União com o Morumbi, depois de muito tempo, a gente foi lá e
realizou. Tínhamos uma dificuldade lá no poliesportivo, fomos lá e, junto com a
comunidade, definimos construir cozinha, banheiros para a comunidade que vai ali fazer a
prática esportiva. Também, a gente tem ali no bairro diversas ações locais, junto com
aquela comunidade. Também, uma coisa importante, nós estamos aí acompanhando a
construção da escola que também esse vereador batalhou bastante ali para atender o
Jardim Morumbi, que tem uma demanda bastante grande na área de educação. Jardim
Morumbi, Oriente, Terras do Sul, Jardim Sul e o próprio Bosque dos Ipês, que vai receber
a nova escola municipal, uma das maiores escolas do nosso município. Então, é mais
uma devolutiva para a comunidade, que tem acompanhado o nosso trabalho, e desde
então o vereador Lino Bispo tem sido um trabalho que busca fortalecimento e
atendimento na área de educação ali para aquelas comunidades. Mas concluindo aqui,
senhor presidente, eu vejo que a oposição, eles estão num desespero muito grande, né?
A gente já viu o 7 de Setembro, que foi um massacre, que foi assim, algo… vereador José
Cláudio, que é bem, bastante, assim, é um cara muito fã do Bolsonaro – né? – Vossa
Excelência sabe como é que foi dia 7. Então. Pois é. Pois é, a Rede Globo tem enganado
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a oposição. A Rede Globo tem enganado a oposição, e eles estão acreditando. Eles
acreditam em Papai Noel, né? Hoje, o nosso presidente estava em Sorocaba, vereadora.
A Rede Globo pegou só o início da motociata, que se pegasse total, deu mais do que São
José dos Campos ainda. Aonde o presidente vai, inúmeras pessoas. E amanhã ele estará
em Presidente Prudente. Também vai ser realmente de goleada. Então, o que que
acontece, vereador José? A oposição… e bom eles acreditar, né? Bom eles acreditar na
pesquisa, mas está muito evidente que o presidente Bolsonaro disse ao Brasil que é
preciso ter realmente um direcionamento voltado para uma credibilidade do nosso país.
Hoje estava vendo, Estados Unidos está com quase 9% de inflação. Reino Unido, mais de
dez. E o nosso Brasil, graças a Deus, apesar das dificuldades que passamos, estamos
vivendo numa situação econômica, podemos dizer, de não tanta dificuldade como país de
primeiro mundo está passando. Isso o que que é? É gestão. Isso é credibilidade. Nós
temos aí o agronegócio, que cresceu muito. Nós temos aí as padarias que voltaram a
vender, a gerar emprego. Então, até a vereadora está preocupada porque… vereadora,
tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar. E a gente vê que o Tarcísio de
Freitas também com o Felício, em São Paulo, vai também para o segundo turno com…
acho, talvez que vai com o cara do PT, mas com certeza a gente ganha também em São
Paulo. Mas só para dizer que está realmente sendo feito um trabalho dentro do nosso
partido para que a gente possa de fato dar ao presidente a estrutura necessária para que
ele possa realmente vencer as eleições. Talvez no... talvez… talvez até no primeiro turno.
Então, é importante a gente dizer que nós estamos muito motivados para essa campanha.
E dizer assim que o trabalho feito, o trabalho realizado, ele é um trabalho reconhecido.
Então é isso, senhor presidente. A vereadora pode ficar à vontade para falar do candidato
dela. Não tem problema. Então é isso aí. Obrigado aí pela atenção de todos e até a
próxima!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para falar do meu… da minha moção,
que é a moção de congratulação à Unifesp, que é o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia, que vai fazer a primeira celebração Festival Joseense de Surdos,
dia 17. Então aqui, dia 10 foi o Dia Nacional do Surdo; dia 26 é o Dia Internacional do
Surdo. E esse evento é um evento que participa também, além da Unifesp, várias
entidades vão participar desse primeiro festival de surdos que, por exemplo, as
instituições como a Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência (a AADA), Associação
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de Surdos de São José, o próprio Instituto. Então, quero aqui parabenizar essa iniciativa,
que será realizada no dia 17 de setembro!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria lembrar a vereadora aí, que
acho muito importante mesmo que tenha esse festival de surdos. E também lembrar
novamente a Prefeitura, que lá está sem… na escola Ronconi continua sem intérprete de
Libras, continua sem professores em pleno setembro. Não só nessa escola, como
também a Antônio Palma, como outras escolas aí está sem os auxiliares dos autistas, que
deveriam estar já dentro da sala de aula, auxiliando os professores, auxiliando os alunos
com transtorno. Enfim, nós estamos aí na cidade da tecnologia, na cidade vanguarda do
país, na cidade da educação, em pleno mês de setembro, repetindo, depois de dois anos
de pandemia, que todo o sistema educacional sofreu um prejuízo terrível, nós, em 2022,
mês de setembro, estamos com salas de aula sem professores, sala de surdos sem
intérprete de Libras. Isso é uma vergonha também nacional.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO: “Presidente, aproveitando que eu fui citado ali, eu só
queria colocar o seguinte. Ontem teve uma pesquisa IPEC, que é o antigo Ibope, que deu
presidente Lula, ex-presidente, 46%; o Bolsonaro, 31; o Ciro, 7; e a Simone, 4%. E eu
acredito em pesquisa. Só que assim, entre o menos ruim e o menos pior, eu ainda fico
com a Simone, que é uma mulher, professora, advogada, que dá uma aula de
honestidade, é uma pessoa que tem todos os requisitos para representar o nosso país, e
eu ainda acredito que ela vai virar, e ela vai para o segundo turno. Eu acredito que o
segundo turno é Lula e Simone Tebet. Porque a pesquisa, nós começamos com zero,
estamos com cinco. A gente vai chegar lá. Então não dá para fazer… desacreditar.
Porque existem pessoas que, quando a pesquisa é no Estado de São Paulo, que o
Tarcísio está na frente do Rodrigo, acredita; quando é no federal, que o Lula está na
frente do Bolsonaro, não acredita. Então ou acredita, ou não acredita na pesquisa. Mas
aqui em São Paulo vai dar Rodrigo, que é uma pessoa do bem, um jovem, uma pessoa
honesta, não é viajante. E no Brasil, eu convido o Lino, meu grande amigo, a participar da
campanha da Simone Tebet no segundo turno. Bolsolino, vem com a gente. Vamos levar
a Simone para Brasília!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, dando sequência
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ao Pinga-Fogo, o vereador Renato Santiago.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde! Boa tarde, presidente! Boa
tarde, colegas da Mesa, todos aqueles que nos assistem, funcionários da Casa!
Presidente, gostaria de comentar rapidamente sobre a instalação da iluminação que
solicitamos ali na piscina do Maria de Melo, ali no Parque Industrial.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador RENATO SANTIAGO:- “Foi um projeto de lei que eu criei no ano passado,
que traz as aulas noturnas de hidroginástica. Anteriormente, nós só tínhamos as aulas, as
atividades na piscina durante o dia, tanto da manhã quanto na tarde. E aqueles que
trabalham durante o dia não poderiam usufruir desse bem público que eram as aulas nas
piscinas. Então, criei esse projeto de lei, foi aprovado aqui por unanimidade, e agora mais
uma piscina sendo iluminada para que a gente possa ter as aulas noturnas. Então, uma
conquista aí para a comunidade ali da Zona Sul, do Parque Industrial. Mais uma piscina
sendo iluminada para que a gente possa ter aulas noturnas. Também agradecendo
também à Secretaria de Obras, à Secretaria de Manutenção da Cidade, através do
secretário adjunto Ademir, que está aqui. Uma obra ali no Jardim das Indústrias. Nós
tínhamos ali.. nós tivemos um problema na rede de águas pluviais, tivemos que fazer uma
intervenção, a Prefeitura fez essa intervenção. Só que havia uma depressão muito grande
ali, tanto na Egle Carnevali, quanto na João Batista Queiroz, conhecida também como
Ferradura. Nós solicitamos e prontamente atendidos, trazendo um benefício muito grande
ali para os moradores do Jardim das Indústrias. Então, agradecer à Prefeitura, ao prefeito,
ao secretário Minoru, junto com o Ademir e o secretário de Obras também, o Fábio, por
esse atendimento que já está trazendo benefícios para os munícipes! E para encerrar,
hoje, na parte da manhã, nós estivemos no Conselho dos Pastores, junto com o colega
vereador Marcelo Garcia, junto com o nosso prefeito e demais pastores e líderes da
cidade. Um evento maravilhoso. Nosso prefeito, Anderson, não tenho dúvida que saiu
abençoado daquele lugar, né, pastor? Foi um dia realmente diferente. A Sheila também,
primeira-dama, que esteve conosco, como o secretário Márlian. Então, foi um dia de muita
gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona. O Anderson, nosso prefeito,
também fez uma explanação sobre como a Prefeitura chegou ao título de Cidade
Inteligente. E realmente é extraordinário o trabalho que tem sido feito. Logicamente que a
gente ainda precisa melhorar em muita coisa, mas a cidade está no caminho certo, e a
gente olha e agradece a Deus por tudo que a gente tem e, principalmente, por termos
saúde! Então, vamos continuar cobrando aquilo que precisamos melhorar, mas também
precisamos elogiar tudo aquilo que tem sido feito de bom. Então, presidente, agradeço a
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palavra! Ótima tarde a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Realmente, São José é uma cidade inteligente. As crianças
são todas autodidatas porque tem muita sala de aula que elas estão aprendendo sozinha,
no autodidata. São autodidatas, porque estão estudando sem professor na cidade
inteligente, na cidade tecnologia, na primeira cidade do país e quiçá da América Latina.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Fernando Petiti,
encerrando, então, o Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, Robertinho! Boa tarde a todos os
vereadores, aos funcionários dessa Casa, às pessoas que estão aqui na Câmara
Municipal e também aos telespectadores da TV Câmara! Primeiramente aqui,
parabenizar. Já fui ali pessoalmente, mas deixar um parabéns para a Jaqueline! Parabéns
por mais um ano de vida, muitas felicidades, muita saúde! E sempre... já conheço o Dr.
José Cláudio desde que... meu médico, né? Na política já conversamos muito, lá atrás
tentei ser do mesmo partido que ele. Quer dizer, trazer ele para o meu partido e o mundo
dá voltas e um prazer de encontrar Dr. José Cláudio aqui dentro da Câmara, que ele foi
eleito. Torcia muito. E a gente sabe, aquele velho ditado: do lado de um grande homem,
tem uma grande mulher. Jaqueline, parabéns, viu? Tudo de bom! O que me traz aqui,
falando de uma ação que aconteceu na semana passada, parabenizar a Prefeitura e
também o secretário de Defesa do Cidadão, Bruno Santos, que começou oferecer aulas
de defesa pessoal para as mulheres. Foi no Parque da Cidade a primeira aula, sábado,
sem ser esse o outro sábado, primeiro sábado do mês de setembro. E ali teve a
participação de 450 mulheres. O bacana disso é que teve... a princípio a Prefeitura tinha
aberto 50 inscrições somente e surpreendentemente, apareceu para se inscrever 450
mulheres, vereador Milton Vieira. Muito bacana! Ali numa entrevista que uma das
participantes, uma das organizadoras da Guarda Municipal ela concedeu à televisão que
eu estava assistindo, ela falou que a maioria infelizmente dessas 450 já passaram por
alguma agressão, algum abuso de violência sexual ou até violência doméstica e ali ela foi
aprender se defender, trabalhar sua autoestima. Mas muitas também foram levadas pelos
próprios maridos para que elas pudessem ter um novo aprendizado, aprender artes
marciais para se defender também de alguma violência na rua. Lógico que não podemos
reagir a algum assalto, mas que a mulher tenha essa plena consciência que ela pode se
defender em situações de... diversas situações que a gente não gosta de ver. Eu estou
falando tudo isso porque foi uma solicitação nossa. Através do ofício junto ao secretário
Bruno Santos, de Defesa do Cidadão, nós solicitamos que a Patrulha Maria da Penha, os
guardas municipais pudessem ministrar aulas de defesa pessoal. Aqui em São José dos
Campos já temos a Lei do Sinal Vermelho, que já é um alerta, faz com que a mulher
também tenha coragem de avisar que está sofrendo abuso dentro de casa e ali também
algo prático, que são essas aulas. E a gente espera que muito mais pessoas procurem,
muito mais mulheres. Acontecem no primeiro e no terceiro sábado de cada mês e ali é só
fazer a inscrição. É gratuita. Tem que ter 18 anos, ser maior de 18 anos e aí já pode
participar da aula. Queria aqui parabenizar os instrutores, o guarda municipal Maurício
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Kishi. Parabéns! E também o investigador de polícia José Renato Rodrigues Júnior.
Então, que a gente possa ver mais participantes, fazer com que as mulheres criem essa
autoestima e possam saber se defender em momento crítico. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, só para registrar que as falas infeliz do
7 de Setembro dito pelo presidente fez com que ele caísse na pesquisa. Então, só para
registrar. A pesquisa demonstrou, inclusive, o que o Brasil inteiro quer, que é mudança.
Então, quero aqui registrar, dizer que eu estou muito feliz com a campanha, estou na rua
todos os dias. Hoje, nós estamos fazendo ali o bandeiraço na José Longo, da campanha
– inclusive vou aqui me permitir – do Wagner Balieiro, que já foi vereador nessa Casa. O
único candidato do Vale do Paraíba, do candidato do Lula. Hoje, o Carlinhos Almeida está
fazendo junto com a caravana sindicalista, vem de Bananal para cá. Já passou em
Bananal, passou Areias, passou várias cidades. E nós estamos trabalhando porque nós
queremos a mudança desse país. E estamos aqui no nosso dia a dia muito feliz com o
resultado das pesquisas e trabalhando porque, vereador Petiti, campanha só no último dia
para a gente ver o resultado, né? Então, vamos trabalhar.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Pedir um minuto de silêncio para a professora Sandra
Vasconcelos. A Sandra faleceu no dia 28/8, né? Professora Sandra Vasconcelos, diretora
por muitos anos da Escola Estadual Dr. Maurício Anisse Cury. Aposentada, foi residir em
Cruzeiro, sua terra natal. Escreveu vários livros infantis, alguns em braile. Era casada com
Sérgio Borges, deixando filhos e netos. Era uma idealista e apaixonada pela educação.
Trabalhava com alunos com deficiência visual e auditiva. Era rotariana e junto com o
senhor Nilton da Rocha estava elaborando um livro em fase de acabamento: Cem anos
de Rotary no Brasil. Deixar aqui os meus sinceros abraços para a família e meus
sentimentos.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, então, o
vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde aos demais vereadores,
público presente aqui na sessão de Câmara e também que nos acompanha pelas redes
sociais e pela TV Câmara! Senhor presidente, fazer alguns pedidos: votação em bloco; e
a inclusão de diversos documentos: Indicações 3566, 3567; da Moção nº 100; e dos
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Requerimentos de 1067 a 1069. E também dizer da Moção, que encaminha a Moção...
aliás, a Moção nº... Só fazer uma correção, acho que de leitura, senhor presidente. Se
estiver errado aí o senhor também me corrige, por favor. A Moção 99, da vereadora
Amélia Naomi: ‘Encaminha Moção de Congratulações ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São José, pela celebração do 1º Festival
Joseense Setembro Surdo, no dia 17 de setembro de 2022, das 9 às 16 horas’. Esse é o
termo correto, que a vereadora pede para corrigir, tá bom?”
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 MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou
por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à apreciação
do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações n os 3566/2022 constante do
Processo nº 8825/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura
Municipal a análise da cobrança de Alvará de Transporte acumulada para os anos de
2020, 2021 e 2022 e a possibilidade de parcelamento da referida taxa; e 3567/2022
constante do Processo nº 8832/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita
à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que faça a reconstrução da passarela de
madeira que liga a rua Hanna Youssef Chabchoul à rua Vicente Donati Nunes, ao lado do
Parque Alambari, no bairro Campos de São José; da Moção nº 100/2022 constante do
Processo nº 8827/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que manifesta votos de
congratulações e plenos sucessos à Excelentíssima Senhora Ministra Doutora Rosa
Maria Pires Weber pela posse e êxito como presidenta do Egrégio Supremo Tribunal
Federal – STF, ocorrida no dia 12 de setembro de 2022; dos Requerimentos de nos
1067/2022 constante do Processo nº 8828/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi,
que solicita à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp,
informações sobre ocorrências de interrupção no fornecimento de água em todo o
Município de São José dos Campos; 1068/2022 constante do Processo nº 8831/2022, de
autoria do vereador Walter Hayashi, que justifica ausência nos dias 09 a 15 de setembro
de 2022, por problema de saúde, conforme atestado médico em anexo; e 1069/2022
constante do Processo nº 8835/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita
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à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que priorize o fornecimento de
medicamento de alto custo Levetiracetam 250mg à paciente Amanda Moreira da Silva
Ricardo, CRA 554461.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos, então, agora
ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das
sessões realizadas nos dias: 1º de setembro de 2022 – 51ª Sessão Ordinária; 06 de
setembro de 2022 – 52ª Sessão Ordinária; 08 de setembro de 2022 – 53ª Sessão
Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Às 17h07min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 1º, 6 e 8 de setembro de 2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos e a moção constantes da pauta da sessão de hoje, 13 setembro de 2022,
bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da
pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas.
O Requerimento nº 1066/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, foi retirado pela
autora.
Às 17h07min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então,
a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Fernando Petiti, pela senhora professora
Sandra Vasconcelos.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da professora Sandra Vasconcelos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a
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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 17h08min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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