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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h25min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), DULCE RITA (PSDB), MARCELO
GARCIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), FERNANDO PETITI (MDB), DR. JOSÉ CLÁUDIO
(PSDB) e AMÉLIA NAOMI (PT).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JÚNIOR DA
FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h31min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h31min;

declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta de
indicações, requerimentos, documentos diversos e atas passa a fazer parte integrante dos
anais desta sessão.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes que,
nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Vamos já
chamar para o Pinga-Fogo, nobre vereadora Dulce Rita.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo
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Às 16h26min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL
SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo,
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MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h31min; JULIANA FRAGA (PT) –
16h31min; ROGÉRIO DA ACASEM (MDB) – 16h32min; THOMAZ HENRIQUE (NOVO) –
16h32min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h34min; WALTER HAYASHI (PSC) –
16h37min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h41min; MARCÃO DA ACADEMIA (PSD) –
16h42min; ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) – 16h42min; e FABIÃO
ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h54min.
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regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria ser rápida aqui.
Pedir para o Beto botar para mim os dois vídeos que eu preparei para hoje, por favor. Isso
aí é respeito... só um minutinho, Beto... explicar aqui para o pessoal. Foi a respeito de
uma declaração que esse moço deu para mim na semana passada falando a respeito da
UBS lá do Galo Branco. Depois nós sentamos junto com ele, conversamos, foi explicado
melhor o que estava ocorrendo e agora ele pediu para fazer outra gravação para ele se
justificar porque foi... ele estava muito nervoso e fez umas declarações e depois ele
conseguiu entender melhor do que se tratava. Por favor, Beto!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora DULCE RITA:- “Está sem som, Beto. Bom, está aí o áudio aí do nosso amigo
aí, que ele realmente está sentando lá com a gente, tem conversado com a gente lá sobre
vários problemas, não é só esse, não é só saúde. Agora também queria pedir para o Beto
me trazer aí a live aqui do... sobre outro problema. Essa daqui é a Virgínia, nossa grande
amiga da comunidade, representante da nossa comunidade lá, que também está com
uma reclamação, que eu espero que nós possamos resolver junto com o poder público.
Por favor, Beto!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora DULCE RITA:- “Só queria lembrar que esse Cras foi inaugurado em 2012,
junto com o Eduardo Cury e a esposa dele, a Rosana, com a esposa do Geraldo Alckmin,
a Luci Montoro.... a Luci e o Geraldo, com o dinheiro do Geraldo, do Governo do Estado,
que agora é o vice-presidente da República. E esse Cras, apesar de ser uma bela de uma
estrutura, bem equipado, está sendo subutilizado, que está se falando muito em
empreendedorismo, em renda, estamos lá com um Cras maravilhoso, com curso, com
curso pela metade. Então, não está dando para compreender isso não. Eu queria aí que a
Prefeitura, que fala tanto em empreendedorismo, toma-se cuidado com isso,
incrementasse, fizesse uma coisa séria, com resultados, que deixasse.... que capacitasse
mesmo esse monte de mulheres que estão querendo fazer curso lá e não tem condições.
Ou são mal dados ou são cortados ou não tem. Simplesmente não tem curso lá. Então,
tem que fazer valer tudo que tem lá. E obrigada a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, nobre vereador Dr.
José Cláudio.”
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CMSJC-001 – 70ª Sessão Ordinária – 08.11.2022
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente Juvenil! Colocar a
primeira imagem. Bom, pessoal, hoje eu venho falar de uma coisa aí que nós já falamos
muito nos últimos dois anos, que vacina é vida.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Principal mecanismo de prevenção de doenças, a
vacina perde adesão da população. E aqui eu estava conversando ali com o vereador
Eleven e um alerta para a população, que hoje já está presente no Rio de Janeiro uma
subvariante da Ômicron chamado BQ.1 e que os números dos testes em laboratórios
particulares do Covid estão aumentando. Então, nós fizemos esse alerta na rede social.
Até uma infeliz de uma bolsonarista me ofendeu na rede social, diz que eu estou
querendo alertar, deixar a.... não. Não é nada disso. Se ela é contra a vacina, o problema
é dela. E eu sou a favor da vida e eu tenho que defender o que eu aprendi que é a vida.
Então, fiz um alerta e um alerta sério, que a subvariante BQ.1 da Ômicron, que é mais
contagiosa que a Ômicron, porém ela não é tão letal, é mais leve, ela está aí e já sobe um
sinal de alerta. Usar a máscara, repensar no transporte público, porque a gente tem que
ser sério, a gente está mexendo com vida. Eu não estou aqui falando de partido político,
eu estou falando de vida. Bom, e como médico a gente tem que zelar pela vida. Pode
passar! A Organização Mundial de Saúde alerta que a região das Américas, incluindo o
Brasil, está ameaçado por quatro emergências de saúde: a varíola dos macacos, o Covid
(essa subvariante da Ômicron), a cólera e a poliomielite (que o vereador Petiti já tinha
falado aqui, já tinha dado seu alerta). Próximo! Por que isso está acontecendo? Entre
outros fatores, esta redução... esta redução da procura da imunização principalmente no
caso da poliomielite, o que coloca o Brasil em risco novamente de um... de termos
novamente poliomielite. Próximo! A região das Américas é considerada livre da
poliomielite há 30 anos, mas essa imunização vem caindo ao longo dos anos, inclusive no
Brasil. Um dos fatores seria a pandemia da covid e toda essa campanha contra a
imunização, que foi feita também pelo governo federal. Mas, volto a dizer, a poliomielite,
depois de 30 anos, ela pode aparecer de novo na nossa região. Isso já tinha sido alertado
aqui pelo vereador Petiti. Próximo! Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de
vacinação que ocorreu em agosto a setembro deste ano vacinou menos de 70% do
público de crianças de 0 a 5 anos. E a meta para crianças no Brasil é 95%. Então, nós
estamos abaixo da meta. Próximo! Medidas adotadas. O Ministério da Saúde, o nosso
ministro da Saúde, sabidamente – graças a Deus! – ele prorrogou a campanha da
vacinação e pediu atenção dos pais e responsáveis. Próximo! E aí o importante, que
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graças a Deus na nossa cidade, a nossa secretária de Saúde... a secretária de Saúde de
São José está um passo à frente. Aí sim! Aqui em São José dos Campos, até o fim de
novembro estão disponíveis as vacinas contra poliomielite, BCG, contra hepatite A e B,
rotavírus, vacina pentavalente e também doses contra a caxumba, febre amarela,
sarampo, rubéola, varicela e HPV. As doses são aplicadas nas UBSs e Unidades de
Saúde da Família. Então, é isso que tem que ser feito para a gente combater e prevenir
que a poliomielite não volte para o nosso país e no que importa para nossa cidade, mas
aqui em São José dos Campos, graças a Deus, a secretaria está trabalhando certinho.
Próximo! E mais um alerta. Acabei de falar que o Covid-19 está reaparecendo, essa
subvariante BQ.1 da Ômicron e que ela está positivando. Ela passou de 3 para 17%.
Hoje, eu já estava conversando com alguns médicos que trabalham no hospital que eu
sou diretor, que aumentou em torno de 50% já o atendimento de sintomas gripais. A gente
teve uma mudança climática importante, mas vale esse alerta aí e vale alerta para todos
nós vereadores ficarmos atentos. Se possível... se precisar, a gente conversar com o
governo para voltar algumas medidas de campanha de prevenção. Obrigado, presidente
Juvenil, Marcelo! Fiquem com Deus!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao nobre vereador Marcelo
Garcia que assuma os trabalhos da Mesa.”
Neste momento, assume a presidência o vereador MARCELO GARCIA, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Inscrito para falar no Pinga-Fogo o
vereador Juvenil Silvério.”
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 Juvenil Silvério, pelo prazo
regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, muito boa tarde! Boa
tarde aos vereadores, vereadoras e público que nos assiste pela TV Câmara e agora
pelos canais também aberto de nossa TV Câmara. Eu queria solicitar à técnica, por favor,
que colocasse em tela duas reportagens importantíssimas aqui para o nosso município.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “O primeiro delas em relação à Via Jaguari. E aqui eu
quero registrar o trabalho firme do nosso querido amigo vereador Chagas, que trabalha
muito forte e participou bastante desse momento desta liberação da Via Jaguari para que
isso acontecesse o mais rápido possível. Infelizmente, durante muito tempo a Cetesb
negligenciou esse estudo, essa entrega e agora efetivamente está colocado a Via Jaguari
como possível de sair, né? A Via Jaguari tem a fase primeira indo até a J. Macêdo,
conhecida como Petybon, e uma segunda fase depois, ligando ali a região também do
Urbanova, através da Via Norte, né? Isso com certeza facilitará a vida das pessoas não
só da Zona Norte, mas também ali da região do Urbanova por essa nova fase que
posteriormente será construída através dessas vias. E do outro lado, uma outra
reportagem. Por favor, a outra! Agora há pouquinho, às 16 horas, foi feita uma coletiva de
imprensa no nosso aeroporto aqui em São José dos Campos, onde o prefeito Anderson
Farias, juntamente com a empresa que foi a vencedora do certame dessa concessão do
aeroporto, deram as tratativas da operação desse aeroporto. Com certeza, não só São
José dos Campos, mas o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira estará
muito contemplado com esse aeroporto, uma vez que temos aí o turismo do litoral, o
turismo de serra, o turismo religioso aqui pelo Vale da fé e também pelo Vale histórico.
Nós temos muito, mas muito a ganhar com esse aeroporto e agora efetivamente estará
sendo então operado por essa empresa que ganhou a concessão. Parabéns aqui ao
prefeito Anderson Farias pela Via Jaguari, pela concessão do aeroporto! E o aeroporto eu
queria registrar que foi um trabalho feito pelo Felício Ramuth juntamente com o Tarcísio,
quando o Tarcísio, governador eleito, estava ainda no Ministério da Infraestrutura do
Governo Bolsonaro, que ajudou nessa construção desta concessão do aeroporto, tanto
Tarcísio como ministro, quanto Felício como nosso prefeito municipal. E agora, o
Anderson, então, ele entrega a concessão e o trabalho de operação do nosso aeroporto
para o bem de toda nossa região. Bom, Linha Verde começa também a operar até aqui a
Rodoviária Nova do município. Além disso, a João Rodolfo Castelli sendo duplicada;
temos também a municipalização das escolas estaduais. Ou seja, muita coisa boa está
acontecendo no nosso município e com certeza o nosso prefeito Anderson Farias, com
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toda sua equipe, estão de parabéns porque estão cada vez mais, presidente, entregando
ao município aquilo que foi combinado com o povo em 2020. Parabéns, prefeito Anderson
Farias! Parabéns a todos os secretários e colaboradores aqui de São José dos Campos!
Um abraço a todos e fiquem com Deus!”
O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próxima vereadora inscrita para
falar no Pinga-Fogo, vereadora Amélia Naomi.”
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! Vamos lá! O
efeito Lula.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “O Brasil volta a ter protagonismo nas discussões mundiais
em debate do meio ambiente. Lula na COP27. O Brasil de volta a ser referência. O
presidente do Egito convidou o presidente Lula para participar da Conferência das Nações
Unidas, para a COP27, que acontece em novembro em Egito. Diversos países da Europa
já anunciaram o retorno dos investimentos das Nações Unidas de preservação da
Amazônia, que estavam suspenso desde 2019. A Alemanha se diz pronta para retornar o
auxílio financeiro e proteger a Amazônia. Saiu na imprensa, na Exame: ‘Noruega
retornará ajuda ao Brasil contra o desmatamento após vitória de Lula’. No Metrópolis:
‘New York Times apoia Lula no dia mais importante para o planeta’, vereador Roberto do
Eleven. Saiu num jornal internacional, tá? Olha aí, também: ‘Com Lula, o povo brasileiro
escolheu parar a destruição da Amazônia’, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, tá?
O efeito Lula já começou com ótima repercussão no mercado interno. Pode passar, por
favor! E também no mercado… no exterior. Neste novo projeto de nação, estamos
trabalhando com assuntos urgentes que afetam positivamente a nossa população. Então,
a reação dos mercados na primeira semana após a eleição do Lula foi Bolsa em alta e
dólar em queda. Foi a grande mudança na economia brasileira. E eu quero aqui então,
passar um vídeo, por favor, da Marina sobre a expectativa na COP.”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É isso! Preservar a Amazônia e combater as mudanças
climáticas são urgentes. Esse é um debate que o mundo inteiro está fazendo e o Brasil
terá uma participação importantíssima com essa delegação que irá até o Egito com Lula e
Marina.”
O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Peço ao presidente, vereador
Robertinho da Padaria, que assuma os trabalhos da Mesa.”
Neste momento, assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vamos votar, tá bom,
vereadora? Vamos passar então, agora, ao processo de votação? Passaremos agora,
então, ao processo de votação. Ah, não! Desculpa, desculpa! Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde senhores vereadores,
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público que nos acompanha aqui na sessão de Câmara e também pela TV Câmara e
pelas nossas redes sociais! Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: votação
em bloco e a inclusão dos seguintes documentos: Indicações 4292 a 4298; e dos
Requerimentos 1615 a 1618, também de 1620 a 1623. São esses os pedidos, senhor
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador 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 de nos 4292/2022 constante
do Processo nº 11068/2022, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que solicita à
Prefeitura Municipal poda de diâmetro de árvore com caminhão cesto, localizada na
avenida Cidade Jardim, n° 5570, bairro Bosque dos Eucaliptos; 4293/2022 constante do
Processo nº 11071/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que solicita à
Prefeitura Municipal efetuar a supressão de árvore na avenida das avenidas das
Curruíras, em frente ao nº 45, Jardim Uirá; 4294/2022 constante do Processo nº
11074/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que solicita à Prefeitura
Municipal efetuar a supressão de árvore na avenida das Curruíras, em frente ao nº 45,
Jardim Uirá; 4295/2022 constante do Processo nº 11076/2022, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantação de câmera do CSI, próximo ao
PEV do bairro Residencial Galo Branco, localizado na avenida Benedito Luiz de Medeiros,
altura do nº 811; 4296/2022 constante do Processo nº 11082/2022, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal efetuar a supressão de árvore
na rua Rubião Júnior, em frente ao nº 702, região Central; 4297/2022 constante do
Processo nº 11084/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à
Prefeitura Municipal que tome providências quanto à atual situação do imóvel situado na
avenida Andrômeda, 3061, no bairro Bosque dos Eucaliptos; e 4298/2022 constante do
Processo nº 11085/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura
Municipal de São José dos Campos que instale uma Unidade de Pronto Atendimento –
UPA, no Parque Interlagos; e dos Requerimentos de nos 1615/2022 constante do
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Processo nº 11066/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra a realização do 29º
Encontro Diocesano da Rede Mundial de Oração do Papa; 1616/2022 constante do
Processo nº 11067/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que registra o lançamento do
filme-documentário A Carta, inspirado na Encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco;
1617/2022 constante do Processo nº 11069/2022, de autoria do vereador Dr. José
Cláudio, que requer à Prefeitura Municipal providências imediatas, dentro dos termos
legais da regulação em saúde, de agendamento urgente de consulta oncológica clínica
adulto para a paciente Rayssa Fernanda Pinto, com registro CRA nº 1069474; 1618/2022
constante do Processo nº 11070/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que
requer à Prefeitura Municipal, através dos meios legais, urgência no agendamento de
cirurgia de endometriose em nome da senhora Fabiana Aparecida Carneiro dos Anjos,
portadora do CRA n.º 916847; 1620/2022 constante do Processo nº 11077/2022, de
autoria do vereador Júnior da Farmácia, que solicita à EDP São Paulo efetuar poda de
árvore na avenida Presidente Tancredo Neves, próximo ao nº 4496, Parque Novo
Horizonte; 1621/2022 constante do Processo nº 11079/2022, de autoria da vereadora
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal exame de USG de Mama para Michele
Aparecida Leme Santos – CRA 423451; 1622/2022 constante do Processo nº
11080/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal,
através dos meios legais, urgência no agendamento de cirurgia ortopédica em nome de
Rosana de Fátima Martins Lobo, inscrita no CRA: 513466; e 1623/2022 constante do
Processo nº 11081/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer à Prefeitura
Municipal, através dos meios legais, urgência na avaliação de cirurgia bariátrica
(gastroplastia) em nome da senhora Ana Paula Rodrigues Neto, portadora do CRA nº
859348.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos 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: 26 de outubro de 2022 – 11ª Sessão Solene; 27 de outubro
de 2022 – 67ª Sessão Ordinária; 1º de novembro de 2022 – 68ª Sessão Ordinária; 3 de
novembro de 2022 – 69ª 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
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unanimidade.”
Às 16h52min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias e solene realizadas nos dias 26 e 27 de outubro de 2022 e 1º e 3 de
novembro de 2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 8 de novembro 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.
As Indicações de nos 4215/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, e 4285/2022,
de autoria do vereador Rafael Pascucci, foram retiradas pelos autores.
Às 16h52min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então retornaremos agora
ao Pinga-Fogo. Dando sequência, a vereadora Juliana Fraga 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) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo
regimental de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CMSJC-001 – 70ª Sessão Ordinária – 08.11.2022
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200350037003100370035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP - Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(ANAIS)
12
ORADOR

APARTEANTE

DATA
08.11.2022

Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa tarde, senhor presidente, senhores
vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e
pela internet! Na verdade, serei breve, mas são dois assuntos importantes, dois assuntos
sérios. O primeiro é sobre a Helena Vitória, que é essa nenenzinha aí, linda, que nasceu
no Hospital Municipal.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Ela foi diagnosticada com um problema cardíaco que
precisava de urgente uma cirurgia e infelizmente já faz 28 dias que não tem resposta, não
tem encaminhamento, não tem resposta, não tem solução para a situação da Helena. E
infelizmente agora olha o dedinho dela, está começando necrosar. Olha que judiação!
Então, a família, ela está solicitando, pedindo para que façam alguma coisa, para que dê
o encaminhamento, para que faça uma cirurgia, para que possa salvar a vida da Helena,
que está aguardando essa cirurgia já faz um tempo, no Hospital Municipal. No dia 25 de
outubro nós fizemos um ofício, um requerimento aqui e passou aqui pela Casa,
urgentíssimo até, para que fizesse o encaminhamento da cirurgia para a Helena. E
infelizmente nós não tivemos resposta. E os pais também estão sem resposta e sem uma
solução. Então imagina o desespero dessa família que está correndo contra o tempo e
que a criança estava bem, o quadro clínico bem, sem infecção, sem nenhum outro… uma
condição estável até para fazer uma cirurgia e que agora começou a aparecer essa
situação. Então, infelizmente, em relação à saúde, a gente tem esse reclame. E aqui em
nome da família, eu estou pedindo para que o poder público, para que a Secretaria de
Saúde, para que os responsáveis possam encaminhar essa situação e dê a resposta para
os pais, dê uma solução para Helena para que ela possa de repente ter… sobreviver, ter
vida. E é o único caso... O caso dela é cirúrgico. Então, eu estou aqui pedindo mais uma
vez. Eu fiz em forma de ofício, e agora aqui na sessão plenária para que… vem, olhem e
resolva a situação da Helena. O outro caso – por favor! – é sobre… também nós já
fizemos aqui alguns requerimentos e ofício pedindo uma solução, e aqui a comunidade do
Galo Branco está pedindo uma solução para o problema que está lá na quadra de malha.
Essa é a quadra de malha do bairro Galo Branco. Está nesse estado, está sem uso e
infelizmente... pois é, tem vereador sim, tem três vereadores na região, mas quem tem
que fazer é a Prefeitura. Não é o vereador que vai lá e faz e resolve o problema. Quem
tem que fazer é a Prefeitura, porque se eu pudesse fazer alguma coisa eu já teria feito. A
minha obrigação é aqui cobrar uma solução para que a Prefeitura faça, né? Então tem
três vereadores e eu tenho certeza que os três vereadores já devem ter feito pelo menos
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um ofício para a Prefeitura resolver o problema, que não resolveu, e faz tempo. Então
aqui eu estou pedindo em nome da população do Galo Branco para que tome providência
em relação à quadra de malha que está sendo usado por pessoas que estão dormindo,
tem colchão, roupa, sapato. Ali tem uma fogueira, então é um espaço onde estão usando
drogas, né? Inclusive, o número de roubos aumentou ali no entorno das casas, porque
eles acabam subindo também pelo telhado e passando pelas casas ao lado. Então aqui
eu estou pedindo… pedindo não. Eu peço que… estou pedindo em nome da população
que a Prefeitura tome providências ou deixe que a gente resolva. Porque se não, se for
para a gente resolver, a gente vai lá e resolve. Mas a população está pedindo uma
solução para a quadra de malha, que está abandonada e está sendo utilizada aí por
pessoas que não… muitas vezes que não são da região e estão lá utilizando para usar
drogas, o espaço para usar drogas, também aumentando a insegurança dos moradores
que passam lá o dia inteiro. Passam lá o dia inteiro e principalmente à noite fica mais
perigoso. Então, essa... é o meu pedido. Já há um tempo eu já tinha feito um ofício, um
requerimento, a população já fez abaixo-assinado, quebraram uma parede lá da quadra,
do espaço que tem lá, mas infelizmente só isso que foi feito, e não resolveu o problema.
Então, eu espero que a Prefeitura possa dar um rumo e uma solução para a quadra de
malha do Galo Branco. Obrigado e boa noite!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador,
vereador Rogério da Acasem com o tempo de cinco minutos. Vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Oi! Bom, que primeiro queria pedir um minuto de silêncio
para a criança chamada Luara, que também nasceu no Hospital Municipal. Conseguimos
transferência dela para ir para o Incor, foi uma batalha muito longa, muito difícil, muito
dolorida não só para a família como também para a própria criança e para nós também
que estava acompanhando esse caso. Infelizmente ela veio a falecer agora dia 3. Com
relação essa outra criança que apareceu aí hoje. Queria falar que nós... que já tem uma
ordem judicial para ser cumprida pelo Hospital Municipal e pelo governo... e pela DRS lá
de Taubaté, junto à Defensoria Pública, que já está tendo o agendamento amanhã para
que o nosso gabinete acompanhe essa mãe dessa criança para ver o que que vai se
fazer, porque infelizmente foi arbitrado uma multa inclusive por cada dia de atraso do
cumprimento da transferência dessa criança, mas infelizmente não conseguimos nada
ainda. E com relação a essa quadra aí, nós já cansamos de cobrar também. Infelizmente
virou... já teve uma época aí que era até clube para os amigos lá que fazia churrasco
tudo, mas depois saíram... perderam a eleição, acabaram deixando o espaço vazio lá.
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Mas já foi pedido muitas e muitas vezes para que se tomasse alguma providência porque
realmente é um antro mesmo de usuários de droga. Depredaram tudo, acabaram com
tudo e agora está este estado lastimável.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Ôh, Robertinho, obrigado! Robertinho, queria primeiro
agradecer os vereadores por ter votado aí o requerimento. É um requerimento de uma
paciente que a gente pede providências para a Prefeitura para legalizar a questão do
medicamento e a consulta oncológica para Rayssa Fernanda Pinto. É uma paciente que
ela tem doença de neoplasia de pulmão e já tem metástase óssea e essa metástase está
avançando. Então essa paciente precisa de um medicamento. O nome da medicação está
ali, é o ácido zoledrônico. Só que esse medicamento é extremamente caro e esse
medicamento está sendo negado para a paciente. A gente precisa que essa paciente
receba essa medicação porque esse medicamento vai controlar a evolução das
metástases dessa paciente. E nós aqui na Câmara, que temos a nossa frente parlamentar
de apoio ao tratamento oncológico, é muito importante a gente pedir esse apoio para a
Prefeitura para dar atenção para essa paciente, para a Rayssa. E com relação à criança,
Robertinho, eu tive tentando ajudar, a família mandou contato para mim. A gente tentou
no Hcor, só que o Hcor só pode receber da cidade de São Paulo. E o Incor... e o Dante,
que é o caminho – viu, Dulce? – para essa criança entrar. Só que precisa de um contato
da DRS e o Cros autorizar e arrumar essa vaga para a criança, que é um caso
gravíssimo, tipo um... a criança tem um ventrículo só, tem atresia da válvula aórtica, um
caso bem grave mesmo e precisa de uma cirurgia urgente. Obrigado, Robertinho! Muito
obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Renato Santiago.”
O vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, presidente, todos os amigos aqui do
Plenário, os funcionários da Casa! Gostaria de pedir um minuto de silêncio, presidente,
pelo falecimento do senhor Ronaldo Vilhena Santoro. Ele faleceu no último dia 4/11/2022.
O Seu Ronaldo morava há cinco anos na Zona Oeste, tinha um trabalho muito legal no
bairro Urbanova. Se dedicava aos cuidados das praças e jardins do bairro e ele dizia:
‘Tenho um carinho e uma paixão pelo bairro devido à natureza e à preservação. Mesmo
com o crescimento gosto da natureza e me sinto bem cuidando das plantas. Para mim é
uma terapia’. As boas atitudes sempre o inspiraram e agora alguns moradores estão
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deixando mudas para que outras pessoas possam plantar. O Seu Ronaldo também, antes
de falecer, relatou que no jardim próximo ao supermercado Máximo ele sempre teve ajuda
de outros moradores do bairro para a manutenção da beleza do jardim. O Seu Ronaldo
era aposentado da Petrobras e em várias cidades e bairro onde morou deixou sua marca:
no Jardim Vale do Sol, Jardim Oriente, Niterói, Rio de Janeiro e Guarapari. Por esses
lugares ele sempre deixou a sua marca com a natureza e belos jardins. Ele dizia: ‘Temos
que nos preocupar com o meio ambiente e com a próxima geração. Se cada um fizer a
sua parte, a natureza agradece’. Então, Seu Ronaldo, o senhor que sempre cuidava aí da
natureza do bairro deixa muita saudade. E eu peço um minuto de silêncio pelo
falecimento do Seu Ronaldo Vilhena Santoro, no dia 4/11/2022. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero registrar a presença
do vice-prefeito de Bananal aqui na Câmara Municipal, Diego Zocolla. Seja bem-vindo,
viu? Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu quero pedir… vou fazer um
requerimento verbal, que a Comissão de Saúde (Dr. José Cláudio, Dulce Rita e o líder do
governo, José Luís), possa encaminhar junto à secretária providências em relação ao
atendimento dos munícipes que não consegue ter fralda geriátrica. Infelizmente o setor de
compras da Prefeitura Municipal não fez o serviço correto. Foi solicitado fralda extra G,
veio M. Então, todos os munícipes que precisam de fralda geriátrica extra G, não tem.
Estão ligando na Prefeitura, liga no 156, liga na Ouvidoria e a resposta que estão
informando é: a empresa enviou errado, e pronto. Não se resolve. Então, quero solicitar
aos dois representantes que são dessa área que oficialize à Prefeitura para saber quais
foram as providências em relação a essa questão. Porque não é ligar na Ouvidoria e ter a
resposta: foi comprado errado, e simplesmente isso. Se foi feito, qual é o prazo… se a
prefeitura oficializou, qual é o prazo de retorno, quais foram as providências reais do setor
de compras e que ela faça uma compra de emergência para atender os munícipes que
estão sofrendo com essa situação. Então, esse é meu requerimento verbal. Recebi uma
série de reclamações, as pessoas fizeram nos devidos… no 156, na Ouvidoria, todos os
pedidos, mas não foi resolvido.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, nós temos que sempre realmente ficarmos
atentos às demandas que surgem na comunidade e alguns assuntos que realmente têm
um impacto muito severo lá na ponta. Quem aqui trabalha na comunidade sabe o quanto
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que é importante a fralda geriátrica para essas famílias, principalmente de idosos que
necessitam diariamente. Eu, através… tem muitos conhecidos, vereador José Cláudio, da
Pastoral da Saúde, pessoal que trabalha na Pastoral da Saúde, e eles relatam o quanto
que essas famílias sofrem quando atrasam, por exemplo, a questão da fralda geriátrica.
Então, já estou fazendo contato aqui com a Secretaria de Saúde para saber o que que
aconteceu, porque é o tipo do produto que realmente não pode atrasar, porque a
consequência disso lá na ponta diário é muito grande. Então, já estou falando com a
Secretaria para ver o que aconteceu. E também, senhor presidente, em tempos ainda de
eleição, gostaria de parabenizar o Fabrício Filho e o Matheus Arruda, que no último final
de semana ganharam aí a eleição do Conselho da Juventude. E é bonito a gente ver
jovens se preocupando em participar de um conselho, de dialogar com a juventude. É
muito bacana isso. Diante de uma sociedade que cada vez mais vai desprezando o
coletivo, você ver jovens buscando lutar pelo coletivo, é muito bonito. Então, um grande
mandato aí para o Fabrício Filho e para o Matheus Arruda frente ao Conselho Municipal
da Juventude.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bem lembrado, José Luís.
Inclusive, eu estive lá também. Acabei... fui lá e cumpri minha parte, então, votando
também. Agora, finalmente, vereador. Vereador Rogério Acasem, 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 Rogério da Acasem, pelo prazo
regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ROGÉRIO DA ACASEM:- “Boa tarde, senhor presidente, toda a
Mesa, nobres vereadores e todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara! Quero
dizer que no último final de semana, do dia 2 ao dia 5 de novembro, eu estive participando
de um Congresso de Mulheres na Igreja Assembleia de Deus AD Brás, presidida pelo
pastor Antônio Calixto. Nesse congresso, tive a oportunidade de conhecer a Cibe, a
Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, fundada em 1968 pela saudosa
missionária Zélia Brito Macalão. A Cibe, formada por mulheres, foi criada com a finalidade
de ser um braço ao desenvolvimento da assistência social da Igreja Assembleia de Deus
no Brasil, Ministério de Madureira, bem como do cuidado e desenvolvimento espiritual.
Sua atuação baseia-se nos princípios fundamentais das Sagradas Escrituras e em
conformidade à legislação vigente. Cabe à Cibe desenvolver ações voltadas ao
atendimento, amparo e acolhimento de necessitados e desamparados. Na nossa região, a
Cibe exerce um papel fundamental para a comunidade, oferecendo acolhimento às
pessoas vulneráveis, apoio psicológico, distribuição de cestas básicas, auxílios como
remédios e gás, distribuição de marmitas, aulas de dança e, por meio do Projeto Mão
Amiga, oferecem capacitação profissional através do curso de culinária, panificação,
confeitaria e artesanato. A Cibe está presente em todo o território nacional, sendo
presidida pela bispa Keila Ferreira, esposa do então presidente nacional, bispo Samuel
Ferreira. E na nossa cidade é presidida pela pastora Karla Vasconcelos, esposa do pastor
presidente Antônio Calixto. Quero neste momento compartilhar com os senhores um
rápido vídeo do Congresso de Mulheres que tive o prazer de participar. Por gentileza,
Beto!”
Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador ROGÉRIO DA ACASEM:- “Quero parabenizar ao pastor presidente Antônio
Calixto, sua esposa, a pastora Karla Vasconcelos, e todas as mulheres que, com muita
dedicação, empatia e amor ao próximo, realizam com excelência esse lindo projeto, que
tem como fonte principal o próprio Deus! Parabéns a todos! Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador é o
vereador Fernando Petiti 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, presidente! Boa tarde aos
vereadores, também a todos os funcionários da Casa e aos telespectadores da TV
Câmara! Vim aqui falar de uma ação ligada à tecnologia, a Ideathon, que é a fase de
criação de uma ideia com direcionamento para uma solução que pode resultar em
projetos e planos de ação para as empresas ou instituições. O importante é a discussão e
o ambiente para que as ideias possam ser externadas, compartilhadas e
complementadas, chegando a um resultado viável para prosseguir para outras etapas de
desenvolvimento. São maratonas de inovação que envolvem concepção e para resolver
um problema ou aperfeiçoar um processo. Esse tipo de evento foca em apresentar ideias
para uma necessidade técnica, social ou ambiental, com direcionamento para uma
solução que pode resultar em projeto e planos de ação para as empresas ou instituições.
A maratona funciona como um acelerador de novas ideias. É uma ferramenta de inovação
aberta, o que possibilita estimular os competidores a encontrarem soluções a partir da
construção coletiva, colaborativa e multidisciplinar. As equipes participantes terão a
chance de construir projetos e apresentá-los a uma banca de especialistas. Além de
aumentar a rede de relacionamento e contribuir em conhecimento sobre temas
relacionados, tem o objetivo de fomentar o interesse e a criatividade dos alunos, promove
a integração de conceitos de diversas áreas, tais como linguagem, matemática, física,
eletricidade, eletrônica, mecânica, arquitetura, ciências, história, geografia e artes. Ainda
permite com que o aluno desenvolva aspectos ligados ao planejamento e à organização
de projetos, estudo e análise de máquinas e mecanismos existentes no cotidiano.
Estimulam a criatividade, tanto na concepção das maquetes como no aproveitamento de
materiais reciclados, desenvolve o raciocínio e a lógica na construção de maquetes e de
programas para controle de mecanismos. E aqui, para encerrar, passar algumas
informações importantes. A Ideathon surgiu no mundo, é algo que está sendo praticado
nas grandes empresas de tecnologia. E nos surgiu a ideia, já apresentamos o projeto PL
351/2022 para que a Ideathon possa ser colocada na rede pública de ensino. Com isso,
os jovens da rede pública de ensino irão ganhar muito, já que a Ideathon, como eu falei,
hoje no Vale do Silício, as empresas de tecnologia em torno do mundo, elas usam a
Ideathon, eles fazem uma ideia de tecnologia, colocam um problema para discussão e o
grupo de pessoas, de jovens lá que estão para conseguir um emprego, para entrar nas
empresas, tem que formar o grupo e resolver esse problema de tecnologia ou qualquer
outro assunto. Hoje, atualmente, não se vê mais o currículo. Eles acabam vendo quem
tem a melhor ideia para resolver. Você colocando isso em prática na rede pública de
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ensino, você faz com que o jovem também já antecipe o futuro dessa nova realidade
mundial que está sendo colocada no mundo. E também outra informação bastante
interessante: dia 2, 3 e 4 de dezembro será realizada a primeira Ideathon aqui em São
José dos Campos. Quem vai… é uma realização do projeto Future Seeds e do Instituto
Van Veen e a ideia é trabalhar com 40 jovens. Esses jovens serão separados em equipes,
será colocado um problema para eles resolverem. E durante esses três dias, a ideia
dessas equipes… as equipes não dormem, fica do dia 2, 3, 4 de dezembro ali, só
tentando resolver esse problema, colocando uma melhor ideia para resolver esse
problema, e depois uma banca, que está lá para decidir, vai decidir qual a melhor equipe
que deu um jeito mais… um jeito melhor para resolver esse problema. Estou muito feliz. A
gente também vai estar na organização desse evento. Espero que a gente possa ter
outras Ideathons vindo de escolas municipais, escolas particulares, e que o PL possa ser
aprovado rapidamente para que jovens da rede pública possam começar a praticar e
assim se preparar para um futuro que já está aí. É um futuro, mas é um presente, né,
vereador Robertinho da Padaria? A tecnologia é latente, e que nossos jovens possam
estar preparados para enfrentar o mundo no dia a dia. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo, vereador Marcão
da Academia 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 próximo orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo
prazo regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente,
vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da
página do Facebook! Senhor presidente, hoje à tarde eu estive com moradores, com a
Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, lá no Provisão.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nós estamos já há um tempo recebendo diversas
denúncias dos moradores de depredação, de invasão, de furtos daquela… da unidade,
daquele espaço do antigo Provisão. Nós já viemos acionando a Secretaria de Proteção ao
Cidadão, eram encaminhados vídeos, era encaminhadas denúncias, a gente foi
mandando para eles, eles mandando para a Polícia Militar também, eles fazendo
patrulhamento nas ruas em torno, que era onde os meliantes estavam adentrando ao
recinto para fazer o roubo dos equipamentos que estavam lá dentro. Todos sabemos a
situação do Provisão, que infelizmente já está numa ação na Justiça. Tem questão de
ação trabalhista, massa falida. Infelizmente é um espaço particular, privado, onde o poder
público ainda não pode adentrar, né? Mas pela situação que está ocorrendo, a gente fica
muito inconformado de ver a quantidade de material que tem lá, salas de enfermagem, de
cirurgia, um equipamentos e todos já em penhora. Estive lá, até o oficial de justiça esteve
lá para fazer penhora daquele equipamento, né? Infelizmente é uma situação que está na
Justiça, então não tem muito o que fazer internamente. Mas estamos construindo junto
com os moradores, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil. E tem uma informação aí
que está caminhando para a retomada daquela área à Prefeitura Municipal. A Prefeitura já
tem essa ação para retomada, já está se construindo junto ao Ministério Público, à
entidade que está lá, e parece que está para retomar essa área. Então nós vamos
acompanhar todos os procedimentos. Se Deus quiser, o mais rápido possível tem aquela
retomada onde vai poder a Prefeitura, aí sim, ter uma ação mais efetiva lá dentro. Então
pode ter a participação da Guarda Civil, de repente a gente, até uma empresa, uma
terceirizada, possa lá fazer a segurança do espaço, pegar todo aquele material que já
está em penhora, localizar num outro espaço com segurança, e a gente começar a
acionar a Prefeitura para que faça toda uma reforma daquele espaço e aquele espaço
volte à população. Aí se vai fazer um chamamento, porque tem vários projetos, várias
entidades querendo tomar conta, ajudar. Até ex-funcionários, médicos em associação,
querer tomar conta daquela entidade, o próprio paradesporto querendo voltar para a
quadra, igrejas com entidades sociais, né? Universidades. Então tem vários projetos para
aquele local. Infelizmente, por uma questão jurídica, da Justiça, não… aquele lado é
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particular ainda, ainda não está na mão da Prefeitura. Mas tenho certeza que breve
voltará e vai poder fazer essa ação. Enquanto isso, numa conversa aí, a polícia e a
Guarda Civil tenho certeza que vão estar agora aumentando o patrulhamento local. Já
acionamos a Secretaria de Manutenção, fazer as podas das árvores das ruas próximas
que ajuda os meliantes a ingressar, a fazer o delito, e a iluminação. Então vamos fazer a
nossa parte ali também. Cada cidadão fazendo sua parte, vamos respeitar, que eu tenho
certeza que nós vamos recuperar aquele espaço e dar um bom uso para ele. Senhor
presidente, sei que está finalizando meus primeiros cinco minutos. Como o líder liberou
aqui para mim, o líder Zé Luís, do partido, vou ocupar um pouquinho mais do tempo. Eu
sei que o senhor fica muito contente quando a gente tem muito que apresentar aqui. E eu
vou falar um pouquinho da área esportiva. Mais uma vez eu quero falar aqui... vou falar do
Mundial do Paraciclismo, que foi agora em 2022, lá na França. Quero mandar um abraço
para Sabrina, a Sabrina Custódio, do Instituto Athlon, que fez um trabalho excepcional lá
na França. Terceira colocação nos 200 metros lançados e vice-campeã mundial na prova
de 500 metros contra relógio. É uma grande atleta, que tem nos ajudado cada vez mais a
levar o nome do Brasil, de São José dos Campos para fora. E a gente tem que sempre
aqui homenagear. O time brasileiro foi formado por Lauro Chaman, na categoria MC5;
Carlos Soares, Sabrina Custódio (ela), além da Gilce Duarte e Talita da Luz e Márcia
Fanhani e Maria Teresa Müller. Quero aqui também falar do Taekwondo. É o Taekwondo?
Não. Parabadminton, põe aí. Parabadminton. Meu amigo André, o André Luiz Vieira. Eu
treino junto com ele, viu, presidente? Muitas vezes eu vou jogar badminton aqui no Orion,
quando o pessoal me chama. Eu fui um atleta de tênis na minha infância, joguei muito
esporte de raquete, e joguei o badminton. Fui até convocado para fazer parte da equipe
de São José nos Jogos Regionais, mas aí a gente nessa correria que teve desse ano aí,
em várias questões, não consegui. E o André treina junto comigo. O André foi campeão,
gente. O André ele tem um trabalho, faz um trabalho espetacular no parabadminton.
Campeão brasileiro geral na modalidade. E além de tudo, ele é atleta também do vôlei
sentado. Então, o André, meu amigo, parabéns! Conquistou… é um trabalho que está
tentando há anos aí, e ele conquistou, está liderando, vai para o Mundial, se Deus quiser
para a Paralimpíadas. E estou junto com você, viu, meu irmão? Eu quero só mandar um
abraço, parabenizar toda a equipe do badminton de São José, através do Mário, do
Marco, da Rita, de todos aí que sempre… da Cassilda, todo mundo aí que sempre faz um
trabalho espetacular aí! Parabéns! Falar um pouquinho do Taekwondo, certo? Taekwondo
do nosso amigo Mestre Daniel, junto com toda a sua equipe da Liga Vale. Cumprimentar
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o atleta Maicon de Andrade, que deu mais um passo para se credenciar a uma vaga na
seleção brasileira que disputará os Jogos Olímpicos de Paris, em 24. Ele conquistou no
último domingo, no caso, o anterior, dia 23, a medalha de ouro na terceira etapa Grand
Prix Mundial, disputado em Manchester, na Inglaterra. Eu vi lá eles postando os vídeos,
vários atletas caminhando lá, treinando. Então, quero mandar também um abraço para
todos os outros atletas: Elis Vasconcelos, que venceu a categoria cadete feminino; Pedro
Almeida, campeão na categoria juvenil masculino, até 63; Matheus Bartolo, categoria
adulto, até 58; o próprio Maicon Andrade; a Renata Carvalho, levou bronze na modalidade
poomsae adulto até 50 anos. Segundo lugar, o Matheus e o Maicon. O Flávio Augusto
Marques e Juliana Herculano, que foram muito bem lá, também se destacaram nas
modalidades. A Júlia. Então, mandar um abraço para todos aí, meu muito obrigado,
representar a nossa cidade, nosso país, e a minha homenagem a vocês! Eu vou finalizar.
Não, tem o basquete aí. Quero mandar um abraço para o pessoal do basquete, o Dedé,
meu parceiro. Dedé, ex-atleta de basquete, está jogando competições de beach tennis
agora também. Um parceiro aí que fomos em algumas competições aí, está se
destacando demais. E ele também lá na coordenação, junto com toda a equipe aí do
basquete joseense, que tem feito um trabalho bem bacana agora na NBB. Retornando à
NBB e a gente na torcida junto com vocês. Sucesso! Parabéns à galera do basquete! E a
gente teve aí a homenagem aos atletas que foram lá campeão. Já falei na última sessão.
Campeão… hexacampeão dos Jogos Abertos. Só mandar um abraço para todos aí! Mais
uma vez, meu muito obrigado! Bihexacampeão! Mas, tá certo! Mandar um abraço para
todos vocês! É a nossa homenagem aqui na Câmara. Muito obrigado, presidente, a todos
os vereadores! Deus abençoe!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então,
a um minuto de silêncio, a pedido da vereadora Dulce Rita, do vereador Renato Santiago,
pelo passamento da senhora Luara Eduarda Nogueira Dionísio e Ronaldo Vilhena
Santoro.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória de Luara Eduarda Nogueira Dionísio e do senhor Ronaldo Vilhena
Santoro.
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 17h29min.-.-.
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