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                                  SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h30min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), RENATO SANTIAGO 

(PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), AMÉLIA NAOMI (PT), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), FERNANDO PETITI (MDB) 

e MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JÚNIOR DA 

FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h33min; THOMAZ HENRIQUE (NOVO) – 16h33min; 

DULCE RITA (PSDB) – 16h35min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h36min; e WALTER 

HAYASHI (PSC) – 16h37min. 

 

 

Às 16h30min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do 

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta 

da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada 

e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde, senhores vereadores, 

público que está presente aqui na Câmara Municipal! Senhor presidente, apenas para 

dizer o quanto que a gente fica contente, que depois de um período aí de tensão, de 
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campanha eleitoral acirrada, um período também forte de pandemia, os shows voltando 

para a cidade. Nós teremos no final de semana aqui a Virada Cultural joseense, 24 horas 

de música boa. E olha só, estava dando uma olhada na programação. Para quem é um 

pouquinho… passou dos 18 como eu – né, vereador Marcão? –, nós teremos Barão 

Vermelho, Pato Fu, Chico César. Tanto no Parque da Cidade, como teremos atrações no 

Teatro Municipal, no Cine Santana, no Parque Vicentina Aranha, Centro da Juventude. Aí, 

colocaram até a programação. Então, para mostrar que a cidade de São José dos 

Campos também gosta da boa cultura, da boa música, dos bons trabalhos. Isso tem uma 

cadeia produtiva importantíssima também para quem trabalha com evento. Então, nesse 

final de semana aí, para quem gosta da boa música, São José dos Campos, através... em 

parceria com o governo estadual, traz aí grandes atrações para a nossa cidade. Parabéns 

ao prefeito Anderson e também ao governo do Estado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Verdade, vereador. 

Grandes atrações aí para a população joseense. Vamos suspender a sessão por alguns 

instantes, então, para a organização da pauta. Já a gente já volta.” 

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 o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os 

processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o 

adiamento, por uma sessão, do Processo 2250/2021, do Processo nº 5849/2021, do 

Processo nº 6650/2021, do Processo nº 4367/2022, também do Processo 8733/2021.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das matérias 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por uma sessão, 

do Projeto de Lei nº 104/2021 constante do Processo nº 2250/2021, de autoria do 
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vereador Júnior da Farmácia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos a criar o Procon Municipal Itinerante para dispor atendimento nos bairros da 

cidade e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 276/2021 constante do Processo nº 

5849/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a 

conceder um dia de licença por ano aos funcionários públicos da rede municipal para a 

realização de exame preventivo de câncer ginecológico, de mama e de próstata; do 

Projeto de Lei nº 329/2021 constante do Processo nº 6650/2021, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que institui no Calendário Oficial de Festas e Eventos do Município 

de São José dos Campos o dia 23 de novembro como Dia Municipal de Combate ao 

Câncer Infantojuvenil, dedicado à realização de ações de conscientização e combate ao 

câncer infantojuvenil e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 424/2021 constante do 

Processo nº 8733/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o Poder 

Executivo a implantar a educação para o trânsito nas escolas da rede municipal de ensino 

e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 137/2022 constante do Processo nº 

4367/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura 

Municipal disponibilizar em seu endereço eletrônico, a relação de medicamentos 

disponíveis para abertura de processo de Alto Custo do Estado e do Município. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Presidente, eu queria pedir o 

adiamento do Processo... por uma sessão, do Processo 1593/2022 – Projeto de Lei nº 

35/2022. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador Dr. José Cláudio. 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 Dr. José Cláudio, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 

35/2022 constante do Processo nº 1593/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, 

do vereador Lino Bispo, do vereador Marcelo Garcia e do vereador Rogério da Acasem, 

que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Fundo Municipal de Combate à 
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Fome, no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, queria também pedir o adiamento, por 

uma sessão, do Processo 78/2022 – PL nº 1/2022, de minha autoria.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal da vereadora Dulce Rita. 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 pela vereadora Dulce Rita, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 

1/2022 constante do Processo nº 78/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que fica 

autorizado a Prefeitura Municipal a divulgação das bengalas longas das cores branca, 

verde e branca com vermelho como meio de identificação de pessoas com diferentes 

níveis de deficiência visual e como instrumento de orientação, publicidade e mobilidade 

no Município de São José dos Campos. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, ainda em tempo, solicito a supressão da 

sessão ordinária do dia 15 de novembro em razão do feriado nacional, bem como a 

antecipação do horário de início da sessão da Ordem, do dia 24 de novembro, para às 

9:30 da manhã.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.”. 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de supressão da sessão ordinária do dia 15 de novembro de 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200350033003600320038003A00540052004100, 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)                                             5 

CMSJC-001 – 69ª Sessão Ordinária – 03.11.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  03.11.2022 

2022 e a antecipação da sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2022, com início às 

9h30min (Requerimento nº 1549/2022 constante do Processo nº 10850/2022). 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Marcão, 

por favor, que faça a leitura dos processos para ciência dos 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. 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então, 

ao processo de votação.” 

Deliberação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito 

Ordinário.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação 

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Processo 3786/2022 – 

Projeto de Lei nº 103/2022, de autoria do vereador Fernando Petiti, vereador Dr. José 

Cláudio e vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação está aprovada 

por unanimidade.”  

Às 16h56min iniciou-se o processo de votação.  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Projeto de Lei nº 103/2022 

constante do Processo nº 3786/2022, de autoria do vereador Fernando Petiti, do vereador 

Dr. José Cláudio e do vereador Renato Santiago, que altera o art. 1º e suprime o sinal 

gráfico meia-risca inserido após os artigos. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação 

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao Processo nº 7741/2022 – 

Projeto de Lei nº 262/2022, autoria do vereador Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia, 

Milton Vieira Filho e José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 
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contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “A tramitação está 

aprovada por unanimidade.”  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao Projeto de Lei nº 262/2022 

constante do Processo nº 7741/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, do 

vereador Júnior da Farmácia, do vereador Milton Vieira Filho e do vereador Zé Luís, que 

ficam suprimidos os artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 262/2022. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação 

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao Processo nº 8136/2022 – 

Projeto de Lei 283/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. 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.”  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao Projeto de Lei nº 283/2022 

constante do Processo nº 8136/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que ficam 

suprimidos os artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 283/2022. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço, por favor, ao Marcão 

que faça a leitura das três emendas para ciência dos vereadores.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Fernando Petiti, ao Processo nº 3786/2022 – Projeto de Lei nº 103/2022, de 

autoria dos vereadores Fernando Petiti, Dr. José Cláudio e Renato Santiago, altera o art. 

1º e suprime o sinal gráfico meia-risca inserido após os artigos. Comissões: Justiça, 

Economia e Promoção Social. O rito é Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. 

José Cláudio, ao Processo nº 7741/2022 – Projeto de Lei nº 262/2022, de autoria dos 

vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé Luís, ficam 

suprimidos os artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 262/2022. Comissões: Justiça, Economia e 

Saúde. O rito é Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao 

Processo nº 8136/2022 – Projeto de Lei nº 283/2022, de autoria do vereador Dr. José 

Cláudio, ficam suprimidos os artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 283/2022. Comissões: 

Justiça, Economia e Saúde. O rito é Ordinário’. Senhor presidente!” 
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Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 318/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

9375/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a comercialização, 

comprovação da origem e cadastro dos fornecedores de ferros-velhos, sucatas e 

materiais recicláveis e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 9375/2022 – Projeto de Lei 318/2022, de autoria do Poder Executivo. Em votação o 

processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui duas emendas, sendo 

que a Emenda nº 1 foi rejeitada pelas Comissões. Em votação a Emenda nº 2. 

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:- “Emenda nº 2 aprovada por 

unanimidade.”  

Em votação a Emenda nº 2. 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 exame propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno único.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 291/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No 

8362/022, de autoria do vereador Marcelo Garcia, que denomina a rua Dezenove, do 

Loteamento SetGarden, de rua Matheus Coutinho Silva. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

no 8362/2022 – Projeto de Lei 291/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia, inscrito 

para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcelo Garcia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Obrigado, senhor presidente! Quero aqui 

cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que 

nos acompanham pela TV Câmara, aqueles que estão aqui presentes, os nobres 

vereadores! E também vou fazer aqui uma homenagem a Matheus Coutinho, o qual eu 

tenho particularmente muito o que falar. Estão presentes aqui várias pessoas da família, 

Marco César (seu pai), Cristiane Coutinho (sua mãe), todos os convidados aqui 

presentes. Eu, que fui pastor desse jovem adolescente Matheus Coutinho, que ali cresceu 

na Igreja do Evangelho Quadrangular, o qual eu sou pastor já há 20 anos. E nessa tarde, 

em comum acordo com a família, vamos aqui homenageá-lo.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Então, hoje, nobres vereadores, venho à presença de 

vossas senhorias solicitar a aprovação do Projeto de Lei nº 291/2022, em que fica 

denominada a rua Dezenove, do Loteamento SetGarden, de rua Matheus Coutinho Silva. 

E segue aqui um breve relato da Cristiane Coutinho, sua mãe. ‘Matheus Coutinho Silva 

nasceu em 16 de agosto de 1998, na cidade de São José dos Campos, filho de Marco 

César da Silva e Cristiane Coutinho Fonseca Silva. Um menino doce e feliz, desde 

criança com um sorriso largo e amoroso. Um filho obediente, carinhoso e estava sempre 

com a família. Dono de um abraço que acalentava sua mãe, um irmão companheiro nas 

conversas, nos jogos de videogame e no futebol. Corintiano roxo, companheiro do pai. 

Servia ao senhor adorando-o com suas entregas pessoais e suas lágrimas, e também 

com suas baquetas tocando bateria na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim 

Oriente, muito querido por todos ali. Seu sorriso era sua marca e continua sendo até hoje, 

pois quando falam dele sempre lembro do seu sorriso. Gostava dos amigos, de estar junto 

com pessoas, na família, na escola e na igreja. Nasceu com o dom de desenhar. Desde 

pequeno já gostava de lápis e papel. Participou de concursos com seus desenhos nas 

escolas e sempre levava seu prêmio nos deixando orgulhosos. Participou de um concurso 

da Prefeitura, onde alunos de várias escolas tinham que desenhar pontos históricos da 

cidade, e entre muitos alunos ele esteve entre os primeiros. Fez o desenho da camiseta 

em comemoração aos dez anos da nossa igreja. Um filho que faz muita falta nas nossas 

vidas. Aproveito para deixar aqui, como mãe, um recado aos pais. Filhos são heranças do 

Senhor. Sempre estivemos muito juntos enquanto Matheus estava aqui. Uma relação 

muito boa. Não tenho arrependimento de ter feito nada para ele. Mas quando você tem ou 

não um relacionamento feliz com seus filhos, procure valorizar essas vidas que são 

preciosas. Depois dos filhos, nos tornamos outras pessoas. O amor não cabe dentro da 
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gente. Valorize, ensine, acompanhe, converse, perdoe, peça perdão, demonstre amor e, 

acima de tudo, aproveite cada segundo que puder com eles. Não sabemos o dia de 

amanhã e mesmo depois de oito anos que se passaram, ele ainda faz muita falta nas 

nossas vidas. Infelizmente, aprouve ao Senhor Deus levar o Matheus para si 16 anos 

depois de seu nascimento, em 23 de agosto de 2014, mas está eternizado em nossos 

corações’. Desta forma, peço aos nobres pares a aprovação unânime desse projeto. Um 

aparte ao vereador Zé Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS, em aparte:- “Vereador, estava aqui observando você falar essa 

questão dos jovens. Como é importante não só as igrejas, mas o município, todas as 

famílias realmente nunca desistir dos jovens. Porque a gente percebe a cada dia que vai 

se passando, me parece que alguma parte da sociedade, vereador, e Vossa Excelência, 

que é um líder espiritual também, muita gente desistindo dos jovens, que talvez seja um 

pouquinho mais complicado de entendê-lo, de conversar com ele, mas o que Vossa 

Excelência falou é muita verdade. Nós temos que, sim, que cada vez mais olhar para 

eles, ampará-los, estar ao lado deles. Então, dentro dessa homenagem ao Matheus, eu 

digo para Vossa Excelência que nós aqui nessa Casa também temos que olhar cada vez 

mais para os jovens, principalmente aqueles que estão afastados de Deus, afastados da 

comunidade. Vossa Excelência sabe a quantidade de pessoas hoje que cometem suicídio 

tem a ver com essa juventude também. Então, parabéns aí pela iniciativa! Parabéns pelas 

suas palavras! Eu digo para a família que fica um legado para nossa cidade também. Ou 

seja, as pessoas a partir de hoje vão conhecer um pouco mais quem foi o Matheus, né? 

Pelo que foi descrito aqui, um grande jovem, então vai ser eternizado em uma das nossas 

ruas. Então, o quanto que é importante também, vereador. Se Vossa Excelência não 

tivesse a sensibilidade de conhecer o Matheus, nós não conheceríamos essa belíssima 

história. Então, parabéns pela sua iniciativa! E a família também que está aqui hoje, fique 

sabendo, São José dos Campos, na pessoa do Matheus, também quer cada vez mais 

trabalhar pela juventude da nossa cidade. Muito obrigado e parabéns! Em nome do PSD 

nós estaremos votando favoravelmente a sua propositura.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Obrigado, vereador Zé Luís, pelas palavras! Muito 

importante. Acerca da nossa juventude que tanto sofre, que tanto perde os valores hoje, e 

o conselho da Cristiane aqui para os pais é que se aproxime dos seus filhos. Não deixar 

para dar flores depois que tiver partido, mas o momento de abraçar agora, de perdoar é 

agora, e assim o devemos fazer. Está aqui o Rafael (Rafael Lopes, que cresceu junto com 

o Matheus), o meu filho Nicholas, está aqui a Eliana, o Vanderlei, minha esposa Adriene, 
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Maria do Carmo, Ronaldo, a Sandra, Luís Gustavo. Estamos todos solidários a este 

momento e o que nós conseguimos fazer é isto, essa homenagem, que com certeza ele 

estará eternizado nos nossos corações. 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. 

Às 17h09min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabéns ao vereador 

Marcelo Garcia pela homenagem! Todos os familiares do Matheus Coutinho da Silva, 

sejam muito bem-vindos a essa Casa, viu? Deus abençoe a todos. Com a palavra o 

vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Parabéns, vereador Marcelo pela homenagem e à 

mãe, pelas palavras da mãe, que realmente o amor por um filho não cabe dentro da 

gente. Eu tenho um filho que chama Matheus também, tem 21 anos. Que Deus abençoe a 

senhora, o pai e agora o Matheus vai ser eternizado aqui na nossa cidade e nós vamos 

honrar o nome dele e da família. Parabéns, Marcelo! E Deus abençoe ao pai e à mãe aí, 

viu? Tudo de bom.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio 

para Maria Rosa da Silva, a nossa querida Gina, esposa do Parati, viu, doutor? Dr. José 

Cláudio, a Gina, esposa do Parati, que faleceu ontem. Então, queria deixar aqui um 

abraço para eles, para a família. Família de músicos, muito querida lá da região, que 

infelizmente hoje tivemos essa triste notícia. Um beijão para a família.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então, 

a um minuto de silêncio pelo pedido da vereadora Dulce Rita, pelo passamento da 

senhora Maria Rosa da Silva, a Gina.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória da senhora Maria Rosa da Silva.  

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 17h11min.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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