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SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL),
RAFAEL PASCUCCI (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), JULIANA FRAGA (PT),
AMÉLIA NAOMI (PT), MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA
(CIDADANIA), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE)
e DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB).

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 Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, apenas para registrar. Várias
pessoas me ligaram hoje pedindo informações sobre o projeto que trata da
municipalização das escolas do município. Eu disse a elas que não há na pauta o projeto,
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Às 16h29min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO
DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do
povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta

Assinado digitalmente por ROBERTO DA PENHA
RAMOS:07127255806 Data: 23/11/2022 11:32:18

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: THOMAZ
HENRIQUE (NOVO) – 16h29min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h29min;
ROGÉRIO DA ACASEM (MDB) – 16h30min; DULCE RITA (PSDB) – 16h32min; WALTER
HAYASHI (PSC) – 16h32min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h39min; e FERNANDO
PETITI (MDB) – 16h48min.
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não está pautado o projeto, portanto, não será votado hoje esse projeto, uma vez que o
tempo ainda de pareceres das Comissões está sendo regularmente observado. Então,
não há, hoje, nenhuma possibilidade de votar esse projeto por conta dos tempos
regimentais a serem observados ainda por esse Plenário. Muito obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, como a Câmara está aqui em reforma,
o auditório, eu peço que todos os professores que estão na portaria possam adentrar para
dialogar com os professores.... com os outros que estão aqui já, tem uma parte que
entraram, e dialogar com os vereadores. Eles estão batalhando para que as emendas
parlamentares que foram apresentadas tenham parecer favorável. Então, é legítimo que a
população participe desse debate. É isso. São 20 só que estão lá fora. Então, peço que
eles consigam entrar.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só quero deixar também
registrado, eu já recebi vários professores aqui no meu gabinete, inclusive, tá? Inclusive,
Amélia, me ligou o presidente do sindicato da… como é que é o nome? Até fugiu agora.
Gilmar... Marcando comigo hoje. Não veio, tá? Ele marcou e não veio. E agora fiquei
sabendo que ele está aí com os professores querendo... querendo que eu recebo, que eu
venha a recebê-lo. Ele marcou e não veio. Então, só para ficar bem claro. E de fato está
em reforma. Acho que deve acabar em breve aqui a reforma, né? E a gente nunca deixou
de receber. Vamos sempre receber. Agora, para conversar, Amélia, tem que ser uma
comissão, você sabe. Você já foi presidente de Câmara. A gente está aberto para
receber. Só montar uma comissão, a gente recebe sem problema nenhum. Não tem como
receber 30, 40 professor. É impossível. Não tem como. Mas quem quiser falar com o
vereador, marca uma comissão, a gente recebe, não tem problema, depois da sessão,
não tem problema nenhum. Estamos aqui abertos para o diálogo, receber, enfim, todo
mundo, tá bom, Amélia? Pode falar, Amélia, novamente.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu quero fazer uma outra questão de ordem, senhor
presidente, sobre o transporte, bem rapidamente aqui. A precariedade do transporte
coletivo. Hoje a licitação está atrasada, vai entrar inclusive para leitura. A frota está muito
velha, está correndo risco para os motoristas e cobradores e usuários. Pode passar!”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Olha o que aconteceu com a linha 244. A roda saiu
durante a viagem, estava na região Leste. O motorista conseguiu fazer a curva, os dois
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pneus, o eixo traseiro esquerdo, se soltaram. E o condutor conseguiu garantir, parar e
ninguém se feriu. Parabéns ao condutor! Por favor, a próxima! Acho que é só. Aí. Além
das péssimas condições, os ônibus estão superlotados, e agora nós estamos aí com a
discussão, que vai ser a leitura hoje, sobre o transporte, mas não tem garantia das
melhorias. Nenhuma garantia se coloca em relação à fiscalização. Não é possível que a
cidade da tecnologia não consiga fazer uma licitação que garanta melhores serviços de
transporte na cidade. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Marcão
da Academia 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 vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são esses os processos da
leitura do dia de hoje.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde, senhores vereadores,
público que nos acompanha aqui na sessão de Câmara, também através das redes
sociais e também da TV Câmara! 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, dos seguintes processos: do Processo nº 7269/2022, do
Processo 7512/2022, do Processo 8419/2022 e do Processo 1002/2022. Repetindo:
Processo 1002/2022. Solicito, ainda, senhor presidente, inclusão para votação da
tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura: a Emenda nº 1, ao Processo nº
7744/2022. Em tempo ainda, solicito inclusão para votação, senhores vereadores, do
Processo 9946/2022 e do Processo 9947/2022. São esses os pedidos, senhor
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
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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 nº 14/2022 constante do Processo nº 1002/2022, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que institui a Política Municipal de cuidados paliativos à qualidade de vida e à
atenção à saúde das pessoas com doenças sem possibilidade de cura; do Projeto de Lei
nº 227/2022 constante do Processo nº 7269/2022, de autoria do vereador Júnior da
Farmácia, que institui a Semana de Prevenção à Endometriose e a Infertilidade e dá
outras providências; do Projeto de Lei nº 240/2022 constante do Processo nº 7512/2022,
de autoria do vereador Júnior da Farmácia e da vereadora Dulce Rita, que cria a carteira
de identificação da pessoa com fibromialgia no município, estabelece prioridade em
atendimentos, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 292/2022 constante do
Processo nº 8419/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a
implantação de Política de Gestão de Impactos e Situações Correlatas a Eventos
Climáticos Extremos no Município; o pedido de inclusão para votação da tramitação da
emenda protocolada fora do prazo e leitura: Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcelo
Garcia, ao Projeto de Lei nº 263/2022 constante do Processo nº 7744/2022, de autoria do
vereador Marcelo Garcia, que altera o art. 5º do Projeto de Lei nº 263/2022; e, ainda, o
pedido de inclusão para votação, em regime de urgência para apreciação em turno único,
do Projeto de Lei nº 333/2022 constante do Processo nº 9946/2022, de autoria do Poder
Executivo, que altera a Lei nº 10.430, de 13 de dezembro de 2021, que “Institui o
Conselho Municipal da Cultura da Paz de São José dos Campos e dá outras
providências”; e do Projeto de Lei nº 334/2022 constante do Processo nº 9947/2022, de
autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 6.428, de 20 de novembro de 2003, que
“Consolida a legislação municipal sobre promoção social”, com suas alterações e dá
outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, eu vim aqui pedir para… o
adiamento por uma sessão do meu projeto, juntamente com o vereador Lino Bispo,
Marcelo Garcia e Rogério da Acasem, Projeto 1593/22, o Projeto Lei nº 35/22. Esse é o
projeto é o que fala da instituição do Fundo Municipal da Fome. E aqui eu lembro que o
nosso vereador líder, Zé Luís, faz um trabalho chamado Campanha Pes sem Fome, na
Paróquia do Espírito Santo, que é um trabalho muito bonito, e o Zé está de parabéns por
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esse trabalho dele, porque parece que os políticos aqui em São José dos Campos
querem esconder que tem fome na cidade. Eu acho que tem vergonha de dizer. Eu acho
que se o pessoal sair um pouquinho e andar pelos sinais... Ontem eu estava no sinal,
presidente, e um jovenzinho, uma criança de seis anos veio me vender paçoca. Então, o
povo está passando fome. Eu acho que o prefeito não tem que ter vergonha de ter fome
na cidade. A fome é no Brasil, a culpa não é dele, a culpa não é do prefeito. Isso é um
problema nacional. A gente só quer criar um projeto para ajudar a tratar do problema da
fome em São José dos Campos, que apesar de cidade inteligente, tem gente passando
fome. Não é vergonha reconhecer isso. Eu adio pela última vez. Na próxima, eu vou votar
para votar. Obrigado, presidente! Por uma sessão o adiamento.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador Dr. José Cláudio, por uma sessão. 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
Fome, no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero registrar a presença
do vereador Leleco, de Ilhabela, do partido União Brasil. Seja bem-vindo, vereador
Leleco! Com a palavra o vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores,
vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, página do Facebook, público
presente. Senhor presidente, só quero acompanhar aqui a fala do vereador Dr. José
Cláudio. É um projeto importante, vamos entender a legalidade dele, a importância de
como fazer, se realmente dá para fazer esse fundo. Lembrar que a gente... essa Casa ela
já vem trabalhando bastante no combate à fome, principalmente...elevou esse trabalho na
época da pandemia, né? A gente, todos nós aqui, juntos, trabalhamos muito forte.
Lembrar que tem um projeto meu junto ao vereador Milton Vieira Júnior, a gente está
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trabalhando muito, incansavelmente para trazer mais um Bom Prato para São José. Já
fomos até a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, já temos trabalhado aqui
com o secretário Antero, já... o próprio Felício até enquanto prefeito, já até cedeu um local
para a implantação da segunda unidade do Bom Prato aqui em São José dos Campos, na
região Sul da cidade. E o Anderson também, nosso prefeito, está de acordo, querendo
trabalhar. Tem um projeto nessa Casa meu, da minha autoria, junto com a vereadora
Dulce Rita, o Fernando Petiti, do Banco de Alimentos, que já funciona lá em Eugênio de
Melo. Tem feito um trabalho espetacular ajudando as entidades no combate à fome da
nossa cidade. Então, nós estamos, sim, fazendo a parte, estamos buscando cada vez
mais, né? Quando a gente fala de políticos, tem que colocar nome, porque senão nós
somos também aqui políticos, agente político. E nós estamos fazendo a nossa parte,
correndo atrás. Então, acho que é importante a gente lutar cada vez mais pelos projetos,
achar a legalidade, achar o formato mais decente e a gente poder trazer. Numa conversa
até pouco tempo atrás, junto com o... com agora nosso próximo vice-governador Felício
Ramuth, quando ele era prefeito, já deixou um espaço aqui para colocar o novo Bom
Prato aqui em São José dos Campos, a segunda unidade. Tenho certeza que ele, agora
como vice-governador, com o trabalho importantíssimo junto ao governo estadual, vamos
conseguir trazer mais essa unidade para São José. Então, estamos todos nós
trabalhando e vamos juntos e aí dar as mãos aqui, nós fazer a nossa parte e trabalhar
dentro da constitucionalidade, da legalidade e de um formato que contemple, realmente, a
batalha... combater a fome aqui em São José dos Campos, assim como tem feito as
entidades. Zé Luís falando lá na Espírito Santo. A gente contar aí com todas as outras
entidades, os Vicentinos, as igrejas de todas as instituições. A gente tem participado
muito disso e sabe a importância que é. Então, vamos juntos trabalhar para combater
essa fome.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Marcão, está de parabéns pela tua fala! Eu concordo
com você. E o Bom Prato é bem-vindo, Marcão. É que tem gente que não tem dinheiro
nem para pagar o Bom Prato. Se uma criança está vendendo uma paçoquinha por R$ 1, é
porque ele não tem dinheiro nem para colaborar com o Bom Prato. Eu entendo, até
destaquei o trabalho do Zé na Paróquia do Espírito Santo porque é um trabalho prático,
realmente acontece. E você é um cara da igreja também que faz um trabalho social muito
bom em São José. O que eu acho é que não dá para esperar o problema da fome, que
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quem tem fome não pode esperar. O meu projeto, tem outros vereadores que assinam, eu
não vejo inconstitucionalidade nele, até porque ele não cria nenhum custo para o
município e ele é uma ideia da criação de um fundo, que pode ter apoio de instituições
privadas para combater a fome em São José dos Campos. É isso. Eu acho que todos os
vereadores quiserem assinar o projeto comigo já está aberto o projeto, para assinar
comigo. Porque a gente andando em São José dos Campos realmente é muito triste...
não em São José, que a culpa não é do prefeito de São José dos Campos. O problema
hoje da fome é nacional, tá? Obrigado, Marcão!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Dr. José Cláudio,
também queria só fazer um comentário sobre esse assunto. Acho importante falar, né? E
a gente passa tanto tempo aqui na Câmara e o que eu posso observar é que a verdade é
o seguinte, Dr. José Cláudio. Você tem razão. E outra coisa, digo mais, vou mais além.
Marcão também, vereador Marcão, José Luís e demais vereadores, antes tinha lá o
atendimento das entidades com relação às cestas básicas, lembra? Existia isso aí, né? E
a verdade é uma só, temos que falar: os governos que passaram – aqui não vamos falar
nem A e nem B – todos os governos que passaram, todos eles, sem exceção, acabaram
com as cestas básicas. Esse é o grande problema, né? Criaram o raio do cartão que não
funciona, né? Não sei para que que serve isso aí, não funciona para nada esse cartão. E
a população às vezes precisa de uma cesta básica e não consegue, a família mais
carente não consegue a cesta básica. Eu sou favorável que volte como era antes. As
entidades sérias através de critérios estabelecidos pela Prefeitura, pela Secretaria Social,
que possa, de fato, conseguir cestas básicas através dessas entidades para entregar para
a população mais carente. Esse é o grande problema. Antes funcionava, hoje não
funciona mais. Essa é a grande realidade. Então, os governos erraram muito nesse
quesito de mudar esse sistema, que era o sistema antigo que funcionava. Hoje não
funciona mais. Também eu concordo. Com a palavra o vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, tem um ditado que diz que um estômago vazio,
uma carteira sem um tostão e um coração partido ensina muito das pessoas. Então, para
quem trabalha lá na ponta sabe disso que Vossa Excelência falou. A questão da fome, do
problema social que aflige os nossos munícipes. E também concordo que nós não
podemos ter vergonha de denunciar esse tipo de problema. Eu estava acompanhando
ontem – né? – a discussão sobre, de novo, do Auxílio Brasil de R$ 600, tem que achar
dinheiro sim no orçamento para manter os R$ 600. Senão, vai estourar tudo a questão
social, né? O preço que está o aluguel de qualquer casa hoje, o preço da água, da luz, do
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mantimento que subiu demais. Então, nós temos sim que falar: ‘Olha, existe um vazio que
precisa ser preenchido aí com trabalho social forte’. E a Câmara Municipal, os vereadores
(alguns já são engajados nesse trabalho), não pode realmente ter vergonha de falar
desse tem, mas sim buscar alternativas. Acho que nós temos que buscar alternativas para
cada vez mais ajudar essa população, que muitas vezes realmente não tem o que comer
na hora do almoço ou de manhã tomar o seu café decente. Então, que fique para nós
também esse desafio de toda matéria que for nesse sentido, buscar alternativa. É isso aí,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “E outra coisa, Zé. O pobre
ele não tem essa de entrar em sistema, esperar para semana que vem para poder
conseguir uma cesta básica, né? Porque o pobre ele já vive assim: ou ele paga a conta de
água ou de luz ou aluguel ou compra as coisas para comer. O que que ele vai fazer? Ele
vai comprar o alimento. Aí corta a conta de água, corta a conta de luz. Assim que vive o
pobre. Ele vive com a conta de luz cortada, no gato, porque não tem, coitado, não tem o
que fazer, para ele priorizar comprar o arroz e o feijão. Agora com esse negócio depois
que criaram o cartão, que é uma coisa tão bonita, criaram-se o cartão no Brasil, o cartão
alimentação, mas só que não funciona, porque para você conseguir o cartão, você tem
que entrar na fila do sistema do Cros. Você vai lá, marca para a outra semana e você fica.
A pessoa que está com fome hoje vai esperar uma semana para comer. Então, realmente
está tudo errado, tudo errado. Quando se fala de fome no Brasil, está errado mesmo. Tem
que voltar o sistema antigo. Está com fome? Tem que ir no dia ver, vai no dia. Se não
tiver nada no armário para comer, de fato, vai a assistente social dentro dos critérios, né?
Porque tem gente também que engana a gente. Vai lá, olha, não tem, entrega a cesta
básica. Não tem que esperar uma semana para entregar uma cesta básica. Isso o
sistema está errado no Brasil. Com a palavra a vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, de fato, tem muitas coisas que estão
erradas, tanto na questão do atendimento social, da educação, né? Os professores que
não são valorizados. Isso é errado. Na saúde, né? Infelizmente, eu estou aqui para pedir
um minuto de silêncio. Terça-feira eu vim falar sobre a Helena, que estava aguardando a
transferência para São Paulo para realizar uma cirurgia do coração e por causa da
demora... saiu, saiu ontem, né? Tivemos a resposta que ela foi... conseguiu a
transferência ontem, mas infelizmente hoje já tivemos a notícia que ela morreu. Então, eu
quero pedir um minuto de silêncio para a Helena Vitória.”
Passou-se ao processo de discussão.
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Deliberação da tramitação da emenda e do substitutivo protocolados fora do prazo
e leitura.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação
do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo nº 5644/2022 –
Projeto de Lei 196/2022, de autoria do 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:- “Aprovado por
unanimidade.”
Às 16h57min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação do
Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Projeto de Lei nº 196/2022
constante do Processo nº 5644/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, que dispõe
sobre a instituição do Programa Atividade Física a ser executado pela Secretaria de
Saúde, com a finalidade de promover periodicamente treinos funcionais abertos e
serviços de educação e assistência à saúde de toda população.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação
da Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcelo Garcia, ao Processo 7744/2022 –
Projeto de Lei 263/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia. 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 Marcelo Garcia, ao Projeto de Lei nº 263/2022
constante do Processo nº 7744/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia, que altera o
art. 5º do Projeto de Lei nº 263/2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador que faça
a leitura, por favor, de um processo... mais um processo, que foi incluído na pauta.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Substitutivo nº 1, de autoria do
vereador Renato Santiago, ao Processo nº 5644/2022 – Projeto de Lei nº 196/2022, de
autoria do vereador Renato Santiago, dispõe sobre a instituição do Programa Atividade
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Física a ser executado pela Secretaria de Saúde, com a finalidade de promover
periodicamente treinos funcionais abertos e serviços de educação e assistência à saúde
de toda população. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. O rito é Ordinário. Término
do prazo para emendas: 29/11/2022. Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcelo
Garcia, ao Processo nº 7744/2022 – Projeto de Lei nº 263/2022, de autoria do vereador
Marcelo Garcia, altera o art. 5º do Projeto de Lei 263/2022. Comissões: Justiça e
Economia. E o rito é Ordinário’. Senhor presidente!”
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 333/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
9946/2022, de autoria do Poder Executivo, incluso na pauta, que altera a Lei nº 10.430, de
13 de dezembro de 2021, que "Institui o Conselho Municipal da Cultura da Paz de São
José dos Campos e dá outras providências".
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
nº 9946/2022 – Projeto de Lei 333/2022, autoria do Poder Executivo. Bom, portanto,
nenhum vereador inscrito para discussão. Então, em votação. Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 334/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
9947/2022, de autoria do Poder Executivo, incluso na pauta, que altera a Lei nº 6.428, de
20 de novembro de 2003, que “Consolida a legislação municipal sobre promoção social”,
com suas alterações e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
nº 9947/2022 – Projeto de Lei 334/2022, autoria do Poder Executivo. Em condições de
votação. 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.
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Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 392/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No
8105/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que dispõe sobre o diagnóstico e o
tratamento da dislexia e do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade na
Educação Básica.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 8105/2021 – Projeto de Lei 392/2021, autoria do vereador Fabião Zagueiro, inscrito
para falar no processo.”
O vereador FABIÃO ZAGUEIRO:- “Boa tarde, senhor presidente, todos que estão aqui na
Câmara hoje aqui! É um projeto de extrema importância, sobre o Transtorno do Déficit de
Atenção, que ocorre com várias crianças nas escolas. Então, eu peço o apoio de todos os
colegas aí, que vote... para que passe esse projeto.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
Informo aos senhores vereadores que o processo possui duas emendas, sendo que a
Emenda nº 2 foi retirada pelo autor. Em votação a Emenda nº 1. 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 1 aprovada por
unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora... Ah, está em votação ainda. 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.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA, J.V.:- “Quero aqui parabenizar o vereador Fabião pela
iniciativa desse projeto! E é extremamente importante, Fabião, que além disso, além
desse olhar para as crianças com Transtorno de Déficit de Atenção, o Poder Executivo
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também tenha uma equipe multidisciplinar, como a gente até tem um projeto, que nós já
protocolamos um projeto pedindo tanto oftalmo quanto fono para atender as crianças,
para que seja diagnosticado logo no início do seu ano letivo, do seu ano de escolaridade,
no primeiro ano, por exemplo, para que ele possa trabalhar isso e superar as dificuldades.
Então, quero parabenizar o projeto! E que o Poder Executivo possa também colocar
esses profissionais, tanto fono como oftalmo, para dar esse suporte às crianças.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J.V.:- “Senhor presidente, também votei favorável a esse
projeto e concordo com a vereadora Juliana Fraga, mas eu queria fazer um relato. Aliás,
seria importante que a Comissão de Educação escutasse os pais no processo da
municipalização. Que eu estive na assembleia da Apeoesp e eu vi vários pais, inclusive
professores da rede municipal... por que, vereadora Dulce Rita, eles são contra a
municipalização? Porque no Estado tem uma equipe multidisciplinar, e os pais relatando
que os filhos deles estão muito... o filho dele, um professor, está muito melhor e bem
atendido, e é por isso que ele entende que não deve ser municipalizada, porque se vier
para a rede municipal, não tem esse atendimento multidisciplinar, e mais do que isso, os
alunos da rede municipal não têm merenda. A do Estado, de fato, é escola integral total,
com a equipe multidisciplinar, com olhar para as crianças que sofrem déficit. Mas no
Estado... no município, infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma grande fachada,
como foi denunciado inclusive pela vereadora Dulce Rita aqui, a falta de professores na
escola. Até hoje não tem, e isso não tem continuidade. Então, é por isso que tem vários
professores hoje aqui no saguão da Câmara colocando a questão da municipalização. E
nós devemos receber os pais para a gente ouvir como é que está a escola municipal
infelizmente com a precarização.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto o
vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, J.V.:- “Senhor presidente, eu venho ao microfone
para falar meu... justificar meu voto favorável ao projeto do meu amigo Fabião Zagueiro e
atentar ao teu projeto, né, Fabião? Isso que é importante. A importância que é do seu
projeto para as nossas crianças. Nós tivemos, acho que no começo do ano – não foi? –,
no início das aulas, lá na Vera Lúcia, lá na região... Zona Norte, ao lado do Cefe, nós
fizemos uma visita muito bacana e eu falei com o Fabião lá: ‘Fabião, que legal!’ Ele tinha
um projeto já... Vera Lúcia Carnevalli... Fabião falou: ‘Eu estou com um projeto, Marcão,
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do TDAH, que é o déficit de atenção’. É importante isso, porque muitas crianças passam
por essa dificuldade, que aí, com a... ansiosa, com dificuldade de entendimento, da
educação, atrapalha muito. E naquela escola quando a gente fez a vistoria da atividade, a
gente viu uma sala, viu uma sala lá, e o professor já estava começando um trabalho
específico para aquela criança que já tinha um laudo sobre a questão do TDAH, né?
Então a gente falou: ‘Poxa, vamos implantar isso, vamos fortalecer isso como projeto de
lei, vamos levar isso para todas as escolas, né?’ O teu projeto fala para incluir isso, para
atentar a identificar, diagnosticar, né? Mas também para começar o tratamento através
das escolas. Então, parabéns, Fabião! Isso é bacana, a gente trabalhando. A Câmara, eu
sempre falo, que em conjunto, com um projeto importante que ajuda a fortalecer o
trabalho das nossas crianças, o desenvolvimento dela, a educação. É isso que é o foco
desse projeto, é isso que você trouxe para cá, essa ideia. Nós trabalhamos todos em
conjunto. E eu acho que é mais do que justo. Então, parabéns, meu irmão! Estamos
juntos, e vamos continuar com esse trabalho para fortalecer, agora levar para todas as
escolas um trabalho de tratamento mesmo, diagnóstico e agora vem para tratamento.
Conta comigo, irmão! Parabéns!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, J.V.:- “Senhor presidente, também quero parabenizar o Fabião
aqui pela importância desse projeto! Eu acho que cada dia mais, não só os professores,
mas como todos os funcionários de uma escola, tem que estar atento ao comportamento
das crianças. Eu acho também que os pais têm que estar sendo chamado, tendo que ter
apoio, porque nós já tivemos uma experiência aqui com os autistas. Apesar de ter sido um
trabalho intenso, longo, o resultado ficou muito aquém do previsto, porque inclusive hoje
nós temos escolas que os alunos não têm nem o acompanhamento de um assistente de
educação. Então, Fabião, eu quero te dar uma dica aí, não adianta só a gente votar o
projeto, mas você faz favor de acompanhar a execução desse projeto. Porque esse
projeto, apesar de ser de suma importância, vai depender muito da boa vontade do Poder
Executivo na sua execução. Mas a minha parte eu faço, vou votar. Sei das necessidades
que estão acontecendo nas escolas, sei de tudo o que está acontecendo, porque está
chegando muitos casos aí por conta dos trabalhos feitos aqui nessa Câmara. E
infelizmente nós temos que estar acompanhando, temos que estar ensinando as pessoas,
os pais dos alunos a cobrar da escola, a cobrar da saúde, a cobrarem do poder. E
também lá para a Defensoria, que é sempre um órgão de portas abertas, que está dando
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muito apoio aos pais que não encontram o apoio no Executivo. Eles têm que, por
determinação do juiz, eles têm que estar fazendo o cumprimento dessas leis. Então aqui,
por favor, pais, leia com atenção essa lei que está sendo aprovada hoje por esta Câmara,
que é de suma importância dentro das escolas para o desenvolvimento dos seus filhos. E
junte-se a nós para que ela seja executada. E se não estiver executada, procure meu
gabinete que eu vou te encaminhar para a Defensoria Pública.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Renato
Santiago, justificativa de voto.”
O vereador RENATO SANTIAGO, J.V.:- “Obrigado, presidente! Primeiro, gostaria de
parabenizar nosso querido amigo, vereador Fabião Zagueiro, pelo projeto que trata do
tema do TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Mas, Fabião,
acho que a grande sacada sua nesse projeto foi quando você trata do diagnóstico, mas
também do tratamento. Não adianta a gente saber que o aluno ele tem o transtorno, se a
gente não conseguir ajudar com o tratamento. Então, é um projeto extremamente
necessário para nossa rede e que não tinha pessoa, vereador melhor para trazer esse
tema como você. Parabéns pela iniciativa! Tem todo o meu apoio e o que precisar no
desenvolvimento depois e na fiscalização da execução desse projeto. Parabéns, meu
amigo!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Presidente, só uma colocação também que faltou
aqui na minha fala, colocar. Fabião, importante do projeto... que nem, todo projeto que
vem na Casa e a gente aprova, são os vereadores aprovando. Depois, a função nossa
também é fiscalizar. Porque senão vai vir alguns aqui: ‘Não, vai lá e depois você vê o que
que acontece’. Não, é função de todos nós fiscalizarmos. Nós temos que fiscalizar.
Quando é montada alguma comissão, quando é montada alguma frente parlamentar onde
todos participam, é importante participar e fiscalizar. E se fica muito assim: ‘Ah, você
botou o projeto, você vai lá e acompanha para ver’. Não, é função de todos aqui
acompanhar e trabalhar junto, né? Se não trabalhar junto, cada um por si, ‘ah, eu sou
dono disso, eu sou o dono daquilo’, negócio não anda. Aí fica só um ego e ninguém
resolve o problema que é da cidade, é do município, é das nossas crianças. A Frente
Parlamentar do autismo, é injusto quando chega aqui e fala que não deu nada. Falta
muito para resolver. Só que você pega uma frente parlamentar que criou carteirinha, que
cria capacitação em todos os estagiários, que agora está contratado mais de 500
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funcionários que estão aí atendendo a toda pessoa com deficiência individualmente nas
escolas, todo um trabalho, quando você consegue fazer shoppings e supermercados
montar uma sala azul, quando você faz uma reunião aqui com mais de um ano e meio,
cria um programa dentro da Prefeitura que a prioridade é para o autista. Então, são
algumas coisas que a frente parlamentar conseguiu trazer. Quando você vai olhar em
outras cidades, não tem isso, não tem isso. Então é injusto quando se fala que não faz
nada, né? A gente tem muito que fazer ainda, mas não podemos falar que não faz nada.
Esse projeto é um projeto que vem, mais uma vez, para o município, que vai ajudar a
gente agora a concentrar esforços, exigir da secretaria que se faça mais pela criança com
TDAH. O meu filho tem, o meu filho tem. Eu tenho tratado com ele. Eu tenho visto isso. O
meu filho de seis anos. Eu sei a dificuldade que ele tem, superativo, com dificuldade de
atenção e tudo mais.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereador.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Então, eu tenho certeza que é um projeto que
vem para ajudar a cidade. E pode contar comigo, eu, falando por mim aqui, você conta
comigo. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores vão estar junto com você.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa? Vereadora
Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu queria só reforçar em relação a esse assunto que é
tão importante, e eu sendo da educação me interessa bastante. Mas principalmente então
aqui pedir para a comissão, para a Frente Parlamentar que discutiu, debateu e trouxe
várias situações em relação ao autismo, e o Marcão está na Frente, mas que fiscalize o
Executivo que está colocando para cuidar dessas crianças com autismo e com outras
deficiências na escola, pessoas que não são formadas, pessoas de ensino médio, tirando
os profissionais da educação, que são capacitados, formados, fizeram faculdade, fizeram
pós, se especializaram para lidar com essas crianças e suas especificidades, tiraram
esses profissionais e colocaram pessoas do ensino médio. Então, eu acho que a frente
parlamentar, no seu papel de fiscalizadora, também tem que fiscalizar a Secretaria de
Educação e o Poder Executivo, porque isso não está certo, não está correto. Isso não tem
qualidade para cuidar dessas crianças.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Fernando Petiti."
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Robertinho, aos demais
vereadores e a todos os presentes na Casa! Falar um pouquinho, o Marcão da Academia
falou. Vereador Marcão da Academia, vereadora Dulce Rita e eu formamos a Frente
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Parlamentar do Autismo lá em 2013... corrigindo... 2013... 2017, 17. E a gente teve muitas
conquistas. Realmente, Marcão já listou várias aqui. Poucos municípios do Estado de São
Paulo têm as conquistas, os avanços para os autistas e seus familiares. Mas a gente
precisa de muito mais, muito mais. E agora a vereadora Juliana falou algo muito
importante. A Prefeitura abriu uma licitação para atender... separou em três regiões, que
aí ficou uma com 18 escolas, a segunda região com 18 e a terceira com 15 escolas,
trazendo 325 profissionais como auxiliar dos professores. E é de suma importância que a
Secretaria da Educação e também a Secretaria de Governo possa abrir para a Frente
Parlamentar seguir esse trabalho. Realmente são pessoas que no edital não foi solicitado
uma formação superior, só de segundo grau. Seria depois que vencesse o edital. Não sei
que grupo que veio e venceu esse edital de R$ 18 milhões. Passariam por um
treinamento, mas a gente realmente não só acompanhar todo esse serviço, mas também
ter uma abertura maior para os pais, rodas de conversa, algo que a Frente Parlamentar
criou, conversas diretamente com os pais. Eu sempre falei que todos os projetos que
saíram do meu gabinete, a ideia da sala azul, foi conversando com pais. Com certeza a
vereadora Dulce Rita, o vereador Marcão, também não foi diferente. Então, que a
Secretaria de Educação possa abrir um pouco mais esse edital e a gente sentir uma
diferença no atendimento dos alunos, algo que os pais pedem muito, que seja
acompanhado aluno por aluno. É um trabalho muito árduo. É por isso que às vezes a
gente vê e não consegue visualizar tantas conquistas, presidente Robertinho, porque é
um trabalho que tem que ser individual. Mas São José dos Campos está no caminho. E
que a gente possa acompanhar isso de perto.”
EM DISCUSSÃO O 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:- “Em discussão o Processo
no 78/2022 – Projeto de Lei 1/2022, de autoria da vereadora Dulce – vai falar, Dulce? –,
inscrita para falar no processo.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, hoje eu, por não ter mais como adiar
novamente esse projeto, vou botar em votação. É um projeto que está pedindo a
divulgação para as pessoas portadoras de deficiência visual, que elas tenham a bengala
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pintado com várias cores para mostrar a deficiência que elas possuem. Então, por
exemplo, se é branca... branca é para as pessoas cegas; verde para as pessoas com
baixa visão; e branca com vermelho para pessoas surdo-cegas. Então, é um projeto que
já tem um código nacional para fazer essas... para que as pessoas usam esse tipo de
bengala, para facilitar a identificação desse tipo de pessoas em trânsito pelas ruas, para
que faça uma ampla divulgação desse tipo de bengalas, que são usados mundialmente,
para que toda a população tome conhecimento e seja também um agente facilitador para
ajudar para quando essas pessoas estiverem em trânsito pela cidade. Então, estou
pedindo aqui hoje, encarecidamente, que vocês possam fazer isso, um projeto
suprapartidário, porque nós temos que ver a necessidade do cego e não a submissão
com o Executivo. Eu acho que é muito importante hoje a votação, que foi feito a pedido
das pessoas cegas que frequentavam o Provisão e que agora estão sem esse
equipamento. Estão pedindo: ‘Pelo amor de Deus, ajude a gente, porque agora nós
estamos sem treinamento. Nós precisamos que as coisas sejam mais fáceis para a gente,
para a gente... que possa ter uma vida normal, para que a gente possa andar, para que a
gente possa ter autonomia, para que a gente possa ter liberdade’. E está muito difícil, está
muito difícil, porque nós não conseguimos fazer a padronização desse tipo de bengala,
está muito difícil porque existe... não existe a divulgação disso. Então, por favor,
vereadora, veio aqui uma comissão de antigos professores até do Provisão, que veio me
procurar para fazer esse projeto. Então, eu peço encarecidamente para todos os
vereadores dessa Casa, em nome... não é da Dulce Rita, da posição política da Dulce
Rita, é em nome dos deficientes visuais que me pediram esse projeto. Agora cada um
faça de acordo com a sua consciência.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de
votação o vereador Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, E.V.:- “Dulce, eu fui diretor do Provisão por cinco anos e
acompanhei muito lá o pessoal com dificuldade, distúrbio visual. Então o seu projeto,
como você falou, já encaminho meu voto favorável. E não é um voto político, é um voto
acho que para colaborar com pessoas que tenham um distúrbio importante e que vai ser
importante para essas pessoas. Então acho que o voto aqui, quem votar a favor desse
projeto vai estar votando a favor de todas essas pessoas. E eu espero, sinceridade, que o
teu projeto passe, porque é um projeto muito bom, que visa o bem para as pessoas e
facilitar a vida das pessoas com distúrbio visual. É muito triste se esse projeto não
passar.”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a
emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado... Então, a
emenda foi aprovado por unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Onze votos contrários.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 11 (onze) votos
contrários, então o processo está rejeitado.”
Em votação o Projeto. Rejeitado com 11 (onze) votos contrários.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto,
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, J.V.:- “Eu só queria aqui agradecer ao Dr. José Cláudio, o
Thomaz, o Petiti, o Walter Hayashi, a Juliana, a Amélia. Eu estou agradecendo aqui as
pessoas que votaram a favor do meu projeto, compreenderam a importância desse
projeto para os deficientes visuais e lastimo muito pela postura dos outros.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 237/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
7483/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua Quatro, do
Loteamento SetGarden, de rua Aline Ortiz Gualberto.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 7483/2022 – Projeto de Lei 237/2022, autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação
o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em
votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 258/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
7688/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia, que denomina a rua Sete, Trecho Um,
do Loteamento SetGarden, de rua Lélia de Souza Melo.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 7688/2022 – Projeto de Lei 258/2022, autoria do vereador Marcelo Garcia. Vereador
inscrito para falar no processo, vereador Marcelo Garcia.”
Ocupa a tribuna o vereador Marcelo Garcia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Obrigado, senhor presidente!
Cumprimentando aqui a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os
nobres vereadores! Se trata de uma homenagem, denominação de rua para a senhora
Adélia, mãe do senhor Fernando, aqui presente, e também presente aqui sua filha Camila
Rodrigues Silva, Neiva Rodrigues Saraiva, Mara Miragaia, Luís Fernando César, Douglas
Miragaia, Nereide Rodrigues Saraiva, os familiares que estão aqui presentes e aqueles
que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje, nobres vereadores, venho à
presença de Vossas Excelências solicitar a aprovação do Projeto de Lei nº 258/2022, em
que denomina a rua Trecho 1, do Loteamento SetGarden, de rua Lélia de Souza Melo.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador MARCELO GARCIA:- “Assim, segue um breve relato da homenageada. Lélia
de Souza Melo, nascida em 9 de setembro de 1933, filha de Quirino Custódio da Silva e
Adélia de Souza Melo, natural de Sapucaí Mirim, Minas Gerais. Mudou-se para São José
dos Campos em 1948, e no ano de 1953 iniciou sua carreira profissional trabalhando na
Cerâmica Weiss, que foi considerado uma das maiores empresas brasileiras de
exportação de material e de mão de obra genuinamente joseense. E no ano de 1953 ela
ingressou na Rhodosá Raion, atual Rhodia, onde trabalhou por 22 anos até se aposentar.
Foi casada com José Leodoro da Silva e teve dois filhos (Luís Fernando Silva e Juliano
César), que nos acompanham neste momento pelas redes sociais. Mandando aqui um
abraço ao senhor Juliano. E foi avó de duas netas: Camila Rodrigues e Laís Silva. Enfim,
Dona Lélia foi uma mulher de muita fé em Deus, responsável, honesta e, acima de tudo,
uma mulher sempre dedicada à sua família. Dona de uma alegria e uma vivacidade
ímpar, por onde passava contagiava a todos nesses 87 anos de vida em que esteve
conosco. Fica aqui então, Fernando, a nossa homenagem a sua mãe. Tenho certeza que
essa homenagem ela vai ficar eternizada nos nossos corações. É algo para sempre e que
toda a família esteja neste momento juntos nesse projeto, um projeto, então, tão
merecido. Parabenizando todos aqueles que nos acompanham aqui! E desta forma então
eu peço aos nobres pares a aprovação unânime do presente projeto. 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
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unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 278/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
8078/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que denomina a rua Cinco, do
Trecho Um, do Loteamento Residencial SetGarden, de rua Neusa Maria Dias Prado.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 8078/2022 – Projeto de Lei 278/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia,
inscrito para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, esse processo
consiste na denominação da rua Cinco, um trecho do Loteamento Residencial SetGarden,
de rua Neusa Maria Dias Prado, a Neusinha. Neusinha, lá do Bosque dos Eucaliptos. E
eu quero falar um pouquinho sobre a Neusa. Como escrever a história de vida de uma
pessoa tão maravilhosa como ela foi? Importante não só para a família, mas para uma
multidão de gente que até pouco tempo não sabiam que amavam tanto ela. Neusa,
Neusinha, irmã, mulher, mãe, vovó, tia, madrinha, professora, catequista, amiga e agora
anjo. Joseense da Zona Norte, morou com seus pais e 11 irmãos no bairro de Santana,
viveu alguns anos de sua vida com as freiras em São Paulo. Trabalhou na Ericsson antes
de se casar com o seu amado esposo, Eliseu, com quem foi casada por 46 anos. Morou
no Jardim da Granja, Santana e no Bosque dos Eucaliptos, onde ficou até a sua partida.
Há quem diz que é Jardim Satélite, ou como ela gosta de dizer: ‘Moro na divisa dos dois
bairros’. Mãe dedicada, depois de ver seus filhos já crescidos, retornou aos estudos e se
formou professora. Trabalhou em diversas escolas municipais, estaduais e particular. Deu
aulas para todas as idades, e anos depois foi fazer a tão sonhada faculdade e se formou
pedagoga. Continuou a alfabetizar muitas crianças, pois adorava ensinar o que sabia.
Alfabetizou os seus netos e as crianças que procuravam para aulas particulares, sem
esquecer dos netinhos do coração. Durante um tempo havia se afastado da igreja e seu
retorno deu-se quando questionada pela sua filha mais velha, Alessandra, do por que ela
deveria ir à missa e a mãe não. Seu retorno à igreja deu início à sua jornada na vida da
comunidade. Participou de várias pastorais, mas nenhuma fazia tão feliz quanto a
catequese. Chegou a ser catequista em duas paróquias. Amava fazer parte da vida e da
história da Paróquia Coração de Jesus. Sua fé era tão visível, seus ensinamentos, seu
exemplo nos alcançavam sem precisar de palavras. Seu orgulho era ter seus netos ao
seu lado nas missas e servindo como seus coroinhas. Uma mulher forte, que gostava de
uma festinha surpresa com bolo e salgadinhos. Amor é a palavra que mais a define.
Como amou a todos, sem querer absolutamente nada em troca. Trazia consigo sua fé
inabalável, sempre nos mostrando a importância de rezar o terço, o que fazia muitas
vezes ao dia. Seu abraço reconfortante, as palavras certas, nas horas certas e que
deixavam os corações quentinhos. Ajudou a tantos e fazia apenas por amar o próximo.
Por esses motivos, senhores vereadores, se faz necessário o apoio a esse projeto, a
votação, a nós eternizamos a Dona Neusa aqui na cidade, porque amava muito o que faz,
trouxe esse amor a todos, guerreira, serva de Deus, que fez muito e cumpriu sua missão.
Quantas vezes estive com a Neusa, com a Neusinha? Quantas vezes eu estive com meu
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filho Pedro Henrique, quando na catequese estava lá Dona Neusa? Na igreja, com os
coroinhas, como meu filho também foi, sempre a Dona Neusa esteve lá presente. Então,
mais que merecido. O nosso muito obrigado por tudo que fez aqui, que pôde fazer com as
crianças! Que Deus sempre esteja convosco. Meu muito obrigado! Eu peço aqui a
votação favorável a esse projeto a todos os vereadores.”
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.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44/2022 CONSTANTE
DO PROCESSO No 10130/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a
Sala de Libras da Câmara Municipal de São José dos Campos de Sala Eduardo Huet.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 10130/2022 – Projeto de Decreto Legislativo nº 44/2022, de autoria do vereador Juvenil
Silvério. Em votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui
uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda aprovada por
unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
Às 17h34min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora a um
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minuto de silêncio a pedido da vereadora Juliana Fraga, pelo passamento da Helena
Vitória.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória de Helena Vitória.
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 17h34min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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