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Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores: 

ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), DULCE RITA (PSDB), LINO BISPO (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), DR. 

JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), FERNANDO PETITI (MDB), 

RAFAEL PASCUCCI (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), 

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA 

FRAGA (PT) – 16h34min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h34min; 

FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h40min; e JUVENIL SILVÉRIO (PSD) – 

16h41min. 

 

 

Às 16h28min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

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

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta 

de indicações, moções, requerimentos, documentos diversos e atas passa a fazer parte 

integrante dos anais desta sessão. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

simbólica. Com a palavra o vereador José Luís.” 

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

público que está presente aqui na sessão de Câmara hoje, todos que nos acompanham 

pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Senhor presidente, hoje nós temos aqui 
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pessoas ilustres do Banco de Sangue de São José dos Campos. Eu gostaria de, na 

pessoa do Paulo Pontes, que é o coordenador desse trabalho maravilhoso, cumprimentar 

todos vocês. Senhor presidente, esse trabalho que eles fazem, alguns já são até 

recordistas de doação, um trabalho assim muito importante, que salva vidas. Além de 

fazer esse trabalho maravilhoso, eles trouxeram aqui hoje para a gente essa belíssima 

camiseta, né? Doe sangue, um golaço! Em clima de Copa do Mundo. Então, eu gostaria 

de dar boas vindas a todos vocês, dizer que essa Casa respeita demais o trabalho que 

vocês fazem e incentivar que mais pessoas como eles possam também ser doadores de 

sangue porque doar sangue é também salvar vidas. Parabéns a vocês! Sejam bem-

vindos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão 

por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Com a palavra o vereador Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, estou aqui para pedir um minuto de 

silêncio em memória de Eliene Neves Ferreira. E aqui tem o relato da sua filha, Kiori: ‘A 

Eli ainda criança, com cerca de seis anos, saiu da casa da família para trabalhar. Foi mãe 

solteira e mesmo tendo estudado só até a sexta série, conseguiu criar três filhos sozinha, 

ensinando a ter bom caráter e bons valores. Durante sua vida acolheu muitas pessoas em 

sua casa, teve muitos filhos e netos de consideração. Estamos vendo aqui algumas 

fotos.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Essa foto alegre, extrovertida como ela era, assim os 

filhos, a família, querem lembrar ela dessa forma. Tinha orgulho de ser escolhida por 

Deus para ajudar as pessoas e certamente assim que a Eli quer ser lembrada. Uma 

mulher de família, de caráter, forte, guerreira, serva de Deus, que deixará saudade todos 

os dias. Mas também deixará muitos ensinamentos, muitos frutos e muito amor no 

coração de cada um que teve o privilégio de tê-la em sua vida. Como último ato de amor, 

os seus órgãos foram doados. E sabe aqueles lindos olhos verdes?  Agora podem estar 

ajudando alguém a ver toda a beleza do mundo e enxergar o melhor das pessoas como 

ela sempre fez. A família agradece a cada um que está dando apoio neste momento tão 

desafiador e segue em busca de reaprender a viver a vida sem a presença física dela, 
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que era o alicerce da família’. Eles têm certeza de que Eli merecia descansar e que está 

em paz com sua missão cumprida. Então, fica aqui o meu abraço, pedindo que Deus 

console os filhos principalmente, o Nilbert, a Kiori e o Júlio, e todos os amigos que sofrem 

este momento da separação. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Roberto... ao vereador Marcelo Garcia que assuma os trabalhos desta 

presidência, por favor.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MARCELO GARCIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Com a palavra, vereadora Amélia 

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio para 

Santina Nunes Ribeiro, uma moradora de São José dos Campos. Na semana passada, a 

sua filha nos pediu, fizemos aqui uma indicação para o atendimento dela, que ela fosse 

atendida pelo sistema SUS de São José dos Campos, pela Prefeitura, pela Secretaria de 

Saúde. Infelizmente, aprovamos por unanimidade, mas não deu tempo. Então ela veio a 

falecer e por isso gostaria aqui de registrar e fazer esse pedido, desta Casa, de um 

minuto de silêncio para Santina Nunes Ribeiro.” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Com a palavra a vereadora Dulce 

Rita.” 

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

silêncio para a menina Pétalla de Oliveira Souza. Família mora em Eugênio de Melo, ela 

foi acidentada... ela mora em Caçapava, ela sofreu um acidente, foi atropelada em 

Caçapava. Infelizmente veio a falecer nessa sexta-feira. Mas eu também quero pedir que 

Deus conforte não só a família dessa menina como também o condutor, que foi uma 

tragédia, foi uma coisa muito bárbara. Quero que o condutor também seja consolado pelo 

o que aconteceu.” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Com a palavra, vereador Rogério 

da Acasem.” 

O vereador ROGÉRIO DA ACASEM:- “Senhor presidente, também quero pedir um minuto 

de silêncio pelo falecimento da senhora Therezinha Fernandes do Carmo. Ela era 

moradora do bairro Dom Pedro I, membra da Igreja Assembleia de Deus do Evangelho 

Quadrangular. Deixar aqui as minhas condolências à família e que Deus possa confortá-

los nesse momento tão difícil.” 
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O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Passaremos agora ao momento do 

Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito, Renato Santiago, com 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 primeiro orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Produção do UFC aqui já, hein, Marcelo? 

Boa tarde a todos, todos aqueles... todos os professores que estão lá na galeria, todos os 

vereadores, funcionários da Casa, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, em 

especial nosso atleta aqui, que eu falarei daqui a pouco, a Marcela e o Wagno, seu 

‘paitrocinador’ e treinador, o grande incentivador da carreira da Marcela. Queria falar 

sobre um projeto de lei nosso, aprovado ano passado, né? O Programa Escola Ativa, que 

está em todas as escolas do município, as atividades que acontecem no contraturno 

utilizando o esporte como ferramenta educacional. Eu, como professor também, tenho 

uma imensa honra de ter iniciado esse projeto em 2017 e agora nas mais de 50 escolas 

do município, com mais de seis mil alunos praticando atividades esportivas diariamente 

nas escolas.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “E, por consequência, acontecem os Jogos Escolares, 

que esse ano mais de 19 mil atletas participando dessas atividades e nós tivemos... 

estamos tendo ainda durante toda essas últimas duas semanas, as finais dos Jogos 

Escolares. Então, as finais estão sendo realizadas no Teatrão. As equipes campeãs; 

professor Leandro ali, do judô; grandes amigos com quem eu tive o prazer de trabalhar lá 

na Educação, desenvolvendo esses atletas, esses alunos, mas principalmente com o foco 

educacional. Se daí despontar algum atleta, logicamente ele será encaminhado ao Atleta 

Cidadão. Mas o grande objetivo desse projeto é utilizar o esporte como ferramenta de 

educação para formar primeiramente grandes cidadãos. Então nós temos algumas 

imagens aí dos campeões, do Rosa Tomita, professor José Paulo lá também, levando a 

sua equipe aos jogos. Ali um videozinho das meninas recebendo as medalhas, com muita 

emoção, com muita disposição pelo que fizeram durante todo o campeonato. Betão, esse 

da esquerda aí é um vídeo. Você consegue girar ele para mim também?” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Aí, nós tivemos as finais no Teatrão, ginásio que ficou 

lindo. O que nós tivemos... nós fizemos na verdade uma solicitação nas últimas semanas 

para que fosse realizado da mesma forma que fizemos em 2019, com a presença do 

público, dos alunos da escola torcendo pelos seus colegas no ginásio. Aí, infelizmente, 

nós tivemos o ginásio completamente vazio. O Departamento de Educação Básica não 

deixou com que os alunos fossem prestigiar os seus colegas durante as finais da 

competição, os alunos que lutaram, se empenharam para que pudessem levar a sua 

escola até o final, não tiveram a oportunidade de ir lá torcer pelos seus colegas. 
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Infelizmente, tivemos ginásio... o ginásio completamente vazio, o que foi uma grande 

perda, uma experiência gigantesca que não aconteceu com esses alunos. Solicitamos ao 

secretário Jhonis essa intervenção para que pudesse autorizar a presença de público nos 

ginásios. Ele me relatou um acontecimento que teve numa escola onde acabou tendo um 

conflito de uma escola contra a outra. Mas aí um ginásio totalmente isento onde as 

escolas iriam até lá e eu tenho certeza que não haveria problema algum, como não houve 

em 2018 e em 2019. E a gente espera que nas próximas... nos próximos eventos dos 

Jogos Escolares a gente possa ter a torcida torcendo pelos colegas e aí... Betão, dá um 

playzinho nesse vídeo aí, por favor.” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “E foi uma pena mesmo. Eu acho que o Departamento 

de Esporte Educacional, do qual eu fui diretor de 2017 a 2020, ele precisa ter mais 

autonomia para definir o que é melhor para o esporte escolar, não ficar tão atrelado ao 

Departamento de Educação Básica, porque o Departamento de Educação Básica ele tem 

as suas prioridades: o português, a matemática, o Ideb. Mas um projeto que foi aprovado 

aqui na Câmara por todos nós vereadores, da Educação 5.0, e que a gente sabe que 

funciona, que dá certo, precisa ser valorizado tão quanto as outras disciplinas. Então, fica 

aí o meu pedido para que nas próximas edições nós possamos ter um evento ainda mais 

bonito, com a presença das torcidas. E gostaria de fazer uma homenagem muito especial, 

ela está aqui presente, a Marcela Honório... Marcela Silva Honório, mais conhecida dentro 

dos ringues como Marcela Honório, 12 anos, apenas 36 kg, nove lutas de Muay thai, nove 

vitórias, invicta; cinco lutas de Jiu-jitsu, três vitórias; e campeã do Super Thailand. Aqui 

está o cinturão dela. A Marcela está ali com dezenas de medalhas e troféus de campeã, 

uma atleta com um futuro gigantesco e que a gente, como vereadores, a Prefeitura com 

todo o potencial que tem através do Atleta Cidadão, precisa apoiar crianças, adolescentes 

como essa, que eu sempre digo: o aluno, a criança que estiver envolvida no esporte ela 

terá – não tenho dúvida nenhuma porque isso aconteceu comigo – a formação da retidão 

do seu caráter. Ele vai aprender a respeitar hierarquia, respeitar os professores, ele vai 

aprender a ganhar e a perder, ele vai ter disciplina. E isso são valores que a gente leva 

para a vida inteira, em qualquer profissão que a gente vá seguir. Aí tem um pouquinho 

dos desafios que a Marcela teve esse ano, vitoriosa em todos esses eventos. O Wagno, 

que está aqui, é o ‘paitrocinador’ e o grande treinador da Marcela, é quem a apoia e a 

gente vê a disposição, o trabalho dele, como ele corre atrás para que a Marcela consiga 

disputar todos esses campeonatos. Semana passada ela disputou um campeonato em 
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Santos, que a gente pôde ajudar a Marcela a participar. Eu, como pessoa física, aposto 

muito na Marcela, eu gosto muito do trabalho dela e tenho ajudado. Mas a gente precisa 

de mais pessoas para poder ajudar esse trabalho. Betão, se você conseguir colocar esse 

vídeo aí. Esse aí é o treinamento da Marcelo, óh.” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Se alguém tiver coragem de encarar ela, ela está aqui 

embaixo. Olha a força dessa menina, a disposição dela. São quantas horas de treino, 

Wagno, diárias? Mais de duas horas diárias de treinamento. O dom que essa menina tem, 

a velocidade que ela tem, a força que ela tem, é impressionante. Petiti, é impressionante 

mesmo a disposição que essa menina e a vontade que ela tem. Ela está aí como se ela 

estivesse brincando com os amigos. Tem ali mais um vídeo. A disposição que ela tem, a 

força que ela tem, a vontade, a disciplina que ela tem nos treinamentos e todo o apoio da 

equipe que está sempre com ela e sempre liderada pelo seu pai que está aqui, o Wagno, 

que não mede esforços para conseguir desenvolver esse dom que ela tem e apoiar a 

Marcela em todas as competições. É, essa aí foi a última luta dela, no último sábado. Ela 

está de azul, né, Marcela? Com uma adversária lá em Santos. E aí, ela, mais uma vez, 

com o cinturão, mais uma vez vitoriosa, invicta ainda no Muay thai, né, Marcela? E a 

gente só tem que aplaudir e apoiar a Marcela nessa iniciativa porque, com 12 anos, fazer 

o que essa menina faz é digno de todo aplauso nosso. Então, eu trouxe a Marcela aqui 

hoje para que receba o aplauso de nós todos vereadores para que ela possa desenvolver 

ainda mais esse talento que a Marcela tem. Marcela, parabéns! Conte sempre comigo, 

com os amigos. Recebi o contato da Marcela através de um professor da Educação, o 

Jean, que trabalhou comigo no Escola Ativa. Então, Marcela, nós aqui, não só eu, mas 

como todos os vereadores, estaremos sempre dispostos a te ajudar no que você precisar, 

tá bom? Deus te abençoe em toda a sua carreira e ao seu pai também, que é um grande 

lutador para que isso tudo se torne realidade. Obrigado a todos, pessoal! Uma ótima 

tarde! Parabéns à nossa querida Marcela!” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próximo vereador inscrito para o 

Pinga-Fogo, vereador Rogério da Acasem, com 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 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, as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara e o 

público presente! Hoje, eu gostaria de falar com vocês, que essa semana eu fui marcado 

em muitas publicações lá no nosso bairro, muitas mídias sociais, a respeito do transporte 

público da cidade e da região ali do Distrito de Eugênio de Melo. Os moradores têm 

reclamado muito da superlotação do ônibus, muito atraso. Eles reclamam que às vezes 

não dá nem para embarcar em determinados horários, principalmente na parte da manhã 

e na parte da tarde, horário de pico. E eu sou um vereador que eu também utilizo a linha 

do ônibus. Eu não estou aqui fazendo média, fazendo graça só porque aconteceu isso, 

porque surgiu o assunto. Sou usuário da rede pública, uso UPA, uso a UBS e eu acho 

que quando você utiliza o serviço, você entende melhor o que a população necessita. Eu 

embarquei no horário de seis e meia, na quinta-feira e realmente o ônibus estava muito 

lotado. Nós andamos três pontos apenas e não tinha mais como ninguém entrar no 

ônibus, estava muito cheio. Eu fiz um vídeo e gostaria de passar para vocês. Beto, solta 

para a gente, por gentileza!” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador ROBERTO DA ACASEM:- “Como eu havia prometido para a comunidade que 

eu levaria o problema até a Secretaria de Mobilidade Urbana, conversei com ele, vamos 

acompanhar as soluções para esse problema. E deixo aqui a minha gratidão ao secretário 

de Mobilidade Urbana, o senhor Gláucio Lamarca, que me recebeu muito bem, tá bom? 

Deus abençoe a todos e estamos aí sempre, batalhando por melhorias em nossa 

comunidade. Para toda cidade, o melhor transporte.” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Com a palavra o vereador Dr. José 

Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Vereador Rogério, parabéns aí pelo teu trabalho, viu? 

Realmente o ônibus estava extremamente lotado. Eu não sei se vocês notaram: ninguém 

de máscara. E a gente aí com essa onda do covid, dessa subvariante BQ.1 voltando, 

extremamente transmissível. Num ambiente aberto assim eu não vejo problema ficar sem 

máscara não. Mas no transporte público é uma vergonha que no Estado de São Paulo, no 

Brasil e aqui em São José dos Campos ainda não se tenha voltado a obrigatoriedade do 

uso de máscara no transporte público, em ambientes de saúde, em cinemas, igrejas, 

locais de aglomeração. Então, o trabalho do Rogério é muito legal. Eu acho que a gente 

tem que acompanhar para ver se o cidadão que estava do lado dele ali vai dar algum 

retorno para ele, porque realmente, em termos de transporte público a nossa cidade 
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precisa melhorar muito mesmo. Parabéns aí pelo teu trabalho e pode contar comigo aí!” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próximo vereador inscrito para o 

Pinga-Fogo, vereador Lino Bispo, 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 Lino Bispo, pelo prazo regimental 

de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200350038003300390031003A00540052004100, 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)                                            10 

CMSJC-001 – 73ª Sessão Ordinária – 22.11.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  22.11.2022 

Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público 

que nos acompanha pelas redes sociais, as pessoas que estão aqui na galeria da 

Câmara, só justificando aqui aos nobres vereadores a minha ausência nesses 

praticamente 25 dias. Eu tive aí um descolamento de retina e passei por uma cirurgia, e 

fiquei esse tempo afastado. É uma cirurgia bem delicada. Mas, mesmo assim, trabalhei o 

tempo todo, porque as redes sociais hoje permite esse acesso. E como o vereador Lino 

Bispo é um vereador de bairro, atuante, sempre presente no meio das necessidades da 

população, fiquei pouco, assim, sem atividade. Nesse tempo, fora das sessões de 

Câmara, trabalhei bastante em prol da comunidade. Tive aí um trabalho bem intenso com 

as últimas chuvas que caíram na nossa cidade. Gostaria até que pudesse ser colocado 

aqui um trabalho que nós estamos lá junto dos moradores do Condomínio Colorato, 

tentando resolver um problema que os moradores vêm enfrentando ali.” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador LINO BISPO:- “Olha só a sujeira que está lá dentro daquela galeria. Ali tem 16 

metros de profundidade, a galeria que passa ali. Essa tubulação aí ela tem cerca de 40 

anos, não é? Ela cedeu, portanto, era um tubo daquele que está lá aparecendo, e ele 

achatou, e aí fechou a passagem da água. Ali era uma concreteira. Não sei se vocês 

conhecem a região ali, mas era uma empresa que produzia concreto ali. E esse 

condomínio foi implantado ali nesse local, que foi aterrado. Na minha opinião, o erro ali foi 

o condomínio não ter feito essa nova estrutura e hoje nós estamos tendo esse problema 

grave ali para os moradores do condomínio. Esse condomínio também ele foi regularizado 

numa anistia. Esse condomínio fizeram os pé-direito dos prédios ali com menos... acho 

que cerca de 20 ou 40 centímetros mais baixo. Então, foi realmente uma situação 

delicada e complicada para os moradores estar passando por o que estão passando hoje 

ali. Esse cara, ele é da empresa responsável ali da obra, está tentando resolver o 

problema para que a água passe e a empresa continue fazendo a obra necessária. Ali vai 

entrar umas aduelas de três metros de altura, vai entrar ali para fazer a nova galeria, ali 

nesses 16 metros. Ali funcionou. Tem hora que a gente perde a linha, porque ver os 

moradores nessa situação… e não é uma única vez. Então, toda vez que chove, os 

moradores ficam preocupados dessa erosão entrar por baixo ali da construção e vir 

abaixo um prédio daquele. Mas quero aqui agradecer o secretário Márlian, que foi sempre 

ativo, não é? E chamei a atenção do secretário de Obras que cobre da empresa cumprir 

aquilo que nós combinamos em reunião. Então, eu quero aqui dizer aos moradores do 

Colorato que nós estaremos aí acompanhando. Espero que esse... vamos dizer, esse 
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trabalho que está sendo feito agora para dar essa passagem para a água, desobstruindo 

essa passagem que já existia, que ele venha de fato resolver o problema. Mas é uma 

situação preocupante e eu tenho certeza que a Prefeitura vai resolver isso aí com uma 

máxima urgência. Para concluir a minha fala, eu quero aqui mudar um pouco o assunto. 

Estive ausente aqui justamente no período de segundo turno das eleições. Mas dizer aí 

do encaminhamento que está sendo feito para que haja uma resposta para o povo 

brasileiro de como foi a eleição no nosso Brasil. Se ela foi uma eleição transparente, se 

ela foi uma eleição de fato que a população tenha manifestado a sua busca por mudança, 

é democracia, temos que aceitar. Agora não podemos aceitar se houve uma manipulação 

de resultados. Aí, realmente o povo brasileiro tem razão de ir para as urnas... tem razão 

de ir para as ruas e buscar os seus direitos, ver valer a sua força. E a gente percebe que 

parece-me que tem algo que não foi transparente, que tem algo que tem que ser 

questionado, e o TSE precisa responder. O TSE precisa responder. Isso que o nosso 

presidente do PL Nacional está buscando junto ao Tribunal Superior Eleitoral do nosso 

Brasil. Eu tenho certeza que a gente vai ter algumas mudanças aí por uma consequência 

de situações mal encaminhadas e conduzidas no nosso Brasil. Obrigado, presidente!”  

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próxima inscrita para o momento 

Pinga-Fogo, vereadora Dulce Rita, com tempo de cinco minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Bom, boa tarde a todos! Eu queria iniciar aqui a 

minha fala agora até corroborando aqui com o que o Rogério já falou a respeito do 

transporte, que faz tempo que nós estamos aqui pedindo, que as linhas e os itinerários 

dos ônibus retornem o que já era antes da pandemia. Infelizmente, esse colapso do 

transporte não está acontecendo só em Eugênio de Melo, mas todos os bairros da cidade, 

que nós temos que ver os horários que foram retirados, os itinerários que foram reduzidos 

e também a manutenção dos ônibus. Mas agora com o projeto de lei que está vindo aí 

para a Câmara, que é para prorrogar o contrato com as empresas, eu acho que cada um 

dos vereadores agora tem que fazer sua parte cobrando isso do Poder Público para que 

melhore, que eu estou fazendo minha parte. Queria aí primeiro, Beto, a respeito da escola 

que está sendo construída lá, da Cedin Eliana de Oliveira, lá no Righi. Por favor, Beto!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Bom, lá como estava com déficit de creche, então está 

sendo feito uma obra de 5 milhões e 900 mil para reformar toda a creche e também a 

construção de mais seis salas de aula. Isso daí é para resolver o problema de demanda 

reprimida. Então eu tenho que agradecer. O que está certo, está certo, o que é bom, é 

bom. Então tenho que agradecer esse governo aí por estar fazendo essa obra. Porque o 

mais importante dessa obra que é essa daí, é uma creche para período integral. Então 

não é meia creche, é período integral para as mães trabalhadoras, porque não tem mãe 

que trabalha meio período, não. As mães trabalham o período inteiro, então elas precisam 

do período integral, então elas precisam de creche período integral. Felizmente, nós 

temos duas creches lá em Eugênio de Melo, que são muito boas, muito bem conduzidas, 

que é a Amália Bondesan e essa. E tem também a outra, que são três creches lá, tudo 

período integral, que eu acho que está resolvendo… Beto, cadê a imagem, amor? Olha, 

eu estive aí no sol quente para fazer essa live.” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora DULCE RITA:- “Outra coisa aqui que eu queria falar brevemente senão a 

minha pauta não vai dar é a respeito de uma vistoria que nós fizemos ontem na Praça 

Gleison dos Santos Ferreira. Então nós fizemos, elencamos uma série de irregularidades 

lá, tiramos fotos, mandamos para a Secretaria de Esporte.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu espero que seja isso resolvido rapidamente, porque 

realmente, além de estar no abandono total, está trazendo perigo por problema de 

alambrado, de sujeira, de tudo lá na praça, lá no Galo Branco. Por favor, Ito, vamos tomar 
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conta aí! Você que é da área do esporte, olha aí, óh! Humanamente impossível praticar 

qualquer tipo de esporte num lixo desse. Beto, vamos passar para outra que eu estou 

com pressa. Agora é EDP, por favor! Eu estou aqui numa foto. É que nós tivemos vários 

problemas com a EDP sobre queda de energia. Domingo foram três, quatro vezes. Então, 

eu fui lá falar pessoalmente com a Ester, que é responsável pela... pelo atendimento 

institucional, e eu aproveitei e já também entreguei para ela não só o problema de queda 

de energia na região, como também o problema lá das baterias do sistema de energia 

solar lá da Ilha Escura. E também mandamos um ofício para o Ministério de Minas e 

Energias para resolver isso. Porque foi feito… o sistema foi implantado pela EDP e 

infelizmente não está tendo manutenção, e o pessoal lá da Ilha Escura, que fica à 

margem do Paraíba, continua sem energia. E para finalizar, queria agora falar um 

pouquinho dos músicos, que hoje é o dia dos músicos, Dia de Santa Cecília. E eu queria 

fazer uma homenagem especial a dois músicos. Primeiro, o maestro Bartolomeu, que foi 

pedir auxílio para o Poder Público, não conseguiu nada e ele mesmo arregaçou as 

mangas e fez a orquestra de voluntários dele, que está indo muito bem, projeto 

maravilhoso. É uma pessoa maravilhosa. Isso aí eu pus hoje com a Quinta Bachiana do 

Heitor Villa-Lobos para lembrar da música. E ao mesmo tempo, por favor, eu queria botar 

aqui a fotografia do nosso tenor. Ai não, primeiro a música, vai. Que essa música aí é o 

dia da música. Eu acho que essa música aí é um ícone para o Brasil. Fazer também 

homenagem para o nosso J. Assis, que é um cantor lírico, que está passando as maiores 

dificuldades na vida, já cantou em vários países, mas infelizmente como santo de casa 

não faz milagre, anda passando muitas e muitas e muitas dificuldades. É um artista de 

Eugênio de Melo, reconhecido no Brasil, reconhecido em muitos países, mas infelizmente 

ele não conseguiu abrir as portas na Fundação Cultural. Se inscreveu em vários projetos, 

mas nem resposta foi dada. Então, aqui eu queria não só deixar minha homenagem, mas 

também deixar meu apelo para que os poderes públicos pensem melhor em nossos 

artistas. Porque, se não fosse nossos artistas nesse período de pandemia, apesar de 

todas as dificuldades pelos quais eles passaram, muita coisa pior tinha acontecido no 

psique dessas pessoas, da comunidade geral. Porque teve muito problema psicológico, e 

eles sempre fazendo lives, e as pessoas sempre criando, sempre jogando para cima a 

população, gratuitamente. E foi uma coisa assim maravilhosa o que esses artistas fizeram 

para melhorar o estado de espírito de todos. Então, por favor, não é só o reconhecimento 

hoje no Dia de Santa Cecília, não. Não é só o reconhecimento. É também estender a mão 

para esses artistas, porque tem muitos artistas que está passando fome nesse país. Não 
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só nesse país, como na cidade de São José dos Campos. Volta e meia nós estamos 

pedindo, estou vendo, recebendo artistas pedindo para que a Fundação Cultural olhe por 

eles. Que agora quem está dentro não sai, quem está fora, infelizmente não entra. Ah, 

isso daqui! Isso daqui está na rede social de uma criança que mandou essa mensagem: 

‘Eu torço pela Copa... das árvores’. Um grande abraço. Esse é meu time.” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próximo vereador inscrito para o 

Pinga-Fogo, o vereador Roberto Chagas, com 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 Roberto Chagas, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTO CHAGAS:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde a 

todos que nos acompanham! Boa tarde, vereadores! Hoje eu venho apresentar para 

vocês uma demanda importante na região Norte, uma falta de segurança em uma rua do 

bairro Vila Unidos, que já há alguns anos tem trazido uma falta de segurança devido 

alguns acidentes, e os moradores pedem mão única. Gostaria que vocês pudessem, por 

favor, acompanhar o vídeo. Betão, por favor!” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Bom, é isso. É um pedido de socorro de fato dos 

moradores não só da Vila Unidos, mas também do Jardim Minas Gerais, enfim, todos que 

passam por aquela rua. É um risco muito grande. E como eu disse no vídeo, é de total 

conhecimento por parte da Secretaria de Mobilidade da cidade. E a gente continua 

aguardando com muito carinho uma resposta positiva para esse problema. Obrigado, 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próxima inscrita para o Pinga-Fogo, 

vereadora Amélia Naomi, com tempo de cinco minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200350038003300390031003A00540052004100, 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)                                            16 

CMSJC-001 – 73ª Sessão Ordinária – 22.11.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  22.11.2022 

Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todas! Está aqui o pessoal da 

educação, pais, alunos, amigos. Queria aqui, se pudesse, filmasse ali os cartazes, porque 

a minha apresentação tem a ver com essa luta. Por favor! A filmagem aqui da TV Câmara 

está aí, está registrando. Então quero aqui… na semana... quinta-feira vai votar… 

provavelmente deve votar o projeto da municipalização. Nós vamos ter só 15 minutos 

para falar, eu, a vereadora Juliana Fraga, então vou aproveitar para passar aqui alguns 

vídeos que nós temos para que a população acompanhe a real situação. Por favor, o 

vídeo!” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Próximo vídeo!” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Próximo vídeo, por favor!” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Próximo. Olha que emocionante!” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, os pais estão aqui. Estou vendo aqui no Plenário 

várias crianças, todos em defesa do emprego dos professores, funcionários das escolas e 

do ensino integral. Então, quero aqui, aos vereadores que assistiram esses depoimentos, 

refletir bastante nas nossas emendas, que a vereadora Juliana Fraga fez, que eu fiz, que 

outros vereadores fizeram, porque o ensino integral hoje do Estado, ele é um ensino 

completo. Infelizmente nós não temos o ensino integral na Prefeitura Municipal. Tem um 

outro vídeo de um professor, que é da rede municipal e da rede estadual, e o filho dele 

está na escola Suely Antunes. Então, quero aqui registrar todo esse nosso apoio a essa 

luta. Mais do que isso, esses vídeos é para vocês sentirem como não é simplesmente 

votar um projeto. Nós estamos aqui, vamos votar na quinta-feira um projeto que vai mudar 

o sistema. Infelizmente hoje o município não tem uma rede qualificada para atender os 

portadores de necessidades especiais, os autistas, os PCDs. Quero registrar aqui então 

os pais, registrar a Apeoesp. Essa foi uma audiência feita pela Apeoesp. A deputada 

Bebel esteve junto, trouxe a TV Assembleia nessa audiência pública que foi feita logo em 

seguida. Então, registrar. Foi muito importante esta reunião. Registrar que está presente 

alguns membros da Apeoesp, a Lindinalva, a Marcilene, que estão aqui todas quinta-feira, 

toda terça-feira, dialogando com os pais. Então, assim, faço um convite. Ainda nós temos 

amanhã e quinta-feira. Vá conhecer a escola, fale com o pai, veja a realidade, porque nós 

estamos colocando… é disso que nós estamos falando, de cidadania, né? E mais do que 
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isso, é importante também colocar que vários professores, nós teremos mais de 300 

demissões, porque, infelizmente, também com o processo de terceirização, os 

professores, óh... eles infelizmente não estão… não vão ser acolhidos, a não ser que vote 

uma proposta de transição. Mas está aqui esse registro. Se tiver mais vídeo ainda na 

quinta-feira, mostre no celular do vereador, mande para ele, olha a vida dessas crianças. 

Então, está aqui. Eu acho que vocês... quero parabenizar toda a organização, os cartazes 

e dizer: tem aqui a Juliana Fraga e o meu apoio nessa luta, que nós estamos nos 

somando. Mas é importante que os 21 vereadores que vão decidir saibam que, se a gente 

tem aqui comissão de vereadores que cuida do autista, nós temos aí uma real situação. 

Os autistas da rede municipal não têm o acolhimento que tem a escola integral, como 

vocês ouviram aqui. Então, continue na luta. Temos dois dias. Espero que a gente 

consiga virar e sensibilizar de que escola integral, de fato, é o que nós temos no Estado.” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próximo vereador inscrito… 

Vereador Lino Bispo com a palavra.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui fazer um pedido de um 

minuto de silêncio pelo seu Amilton Euzebio de Souza, morador antiquíssimo do Jardim 

Morumbi, que faleceu a semana passada, mas como eu não estava nessa Casa, eu peço 

aqui que a gente possa aí estar homenageando ele com o minuto de silêncio. E também 

um ex-assessor meu, cara realmente muito gente boa, trabalhou comigo dois mandatos, o 

Vitor Claudino. Teve um infarto, infarto fulminante e faleceu a semana passada, na sexta-

feira. Foi realmente um choque para nós, aqui muitas pessoas com certeza conheceram o 

Vitor e foi de fato uma grande perda que nós tivemos. Vitor Claudino.” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próximo vereador inscrito para o 

Pinga-Fogo, vereador Thomaz Henrique por 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 Thomaz Henrique, pelo prazo 

regimental de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Senhor presidente, vereador Marcelo 

Garcia, senhores vereadores, público na galeria, que nos acompanha nas redes sociais, 

também através da TV Câmara em sinal aberto. Primeiro comentar um pouco aí o que os 

nossos colegas falaram, o vereador Rogério comentou sobre o transporte público, 

também vereador Dr. José Cláudio, a Dulce comentou sobre o transporte público aqui em 

São José dos Campos. Claro, uma preocupação nossa, afinal, a gente ainda continua 

sem previsão de uma nova licitação do transporte público. E essas prorrogações que tem 

acontecido, a gente precisa olhar com muita cautela, principalmente a Câmara Municipal, 

porque a forma como foi feita e enviar um projeto depois. Então eu peço para vocês que 

antes da gente votar, a gente observe e estude bem as implicações que podem gerar a 

aprovação desse projeto após a prorrogação feita pelo prefeito. Se eu não me engano, eu 

ainda confesso que eu ainda não me debrucei no projeto. Eu li muito rapidamente. Vai 

chegar o momento. Mas a prorrogação, como foi feita, ela não tinha previsão. Então, a 

gente precisa tomar muito cuidado para não abalizar uma coisa que não deveria ter feito, 

abalizar um erro. Mas o que eu queria comentar com vocês, vereadores, eu protocolei 

junto com outros colegas aqui, nós conseguimos sete assinaturas para protocolar um 

Pelom, um projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município, para instituir aqui em São 

José dos Campos a emenda impositiva. Isso já tem previsão constitucional, né? Tanto a 

União quanto nos Estados, vários municípios, Jacareí, Caçapava, municípios vizinhos 

nossos. É uma prerrogativa legislativa dos parlamentares em todos os níveis. E São José 

dos Campos está atrás. São José dos Campos ainda não tem essa previsão. Eu acho 

muito importante que a gente tenha, por quê? Para trazer também um pouquinho mais de 

independência para essa Casa, para a gente poder ter uma participação maior na 

aplicação do orçamento e poder ajudar a cidade diretamente, sem precisar ficar lá… 

muitas vezes a gente vem aqui na tribuna, briga, aponta os erros, as coisas não 

acontecem tão agilmente, e às vezes, com uma emenda impositiva, a gente consegue ir 

lá, através dos recursos que nos são despendidos fazer essa melhoria para a cidade, 

conseguir uma conquista para São José dos Campos. Isso nos dá uma agilidade para 

poder ajudar onde a gente mais precisa. E mais, eu sempre falo aqui e repito, o 

orçamento público municipal é responsabilidade e tem a última palavra a Câmara de 

Vereadores. O orçamento é feito pela Prefeitura, vem para cá, a gente pode fazer 

modificações nele. Às vezes fazemos, às vezes não, mas podemos fazer. Se a Prefeitura 

não gostar, pode vetar, pode conversar conosco e a gente pode derrubar o veto, se a 

gente quiser continuar com as modificações que nós fizemos no orçamento. Então, o 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200350038003300390031003A00540052004100, 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)                                            19 

CMSJC-001 – 73ª Sessão Ordinária – 22.11.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  22.11.2022 

Poder Legislativo ele tem que entender que ele é o poder mais forte da balança. E eu 

estou dizendo isso porque, se nós temos a última palavra no orçamento, nós precisamos 

garantir a emenda impositiva para os vereadores, para que a gente possa ter o mínimo de 

autonomia em nosso mandato e fortalecer o Poder Legislativo. Eu quero me comprometer 

com os senhores, com os meus colegas, e trabalhar nos próximos dois anos pelo 

fortalecimento do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, para que a Câmara possa ter 

ainda mais protagonismo, para que a Câmara possa ainda mais impactar em melhorias 

para a cidade de São José dos Campos, possa ter boas iniciativas, bons projetos sendo 

aprovados pela Câmara Municipal em parceria, quando for possível, com o prefeito, sim. 

Não é jogar contra. Em parceria. Mas quando for necessário também a gente poder 

aprovar os nossos projetos. Então vou trabalhar nos próximos dois anos para fortalecer 

cada um de vocês, cada um dos vereadores, para que a gente, juntos, sejamos cada vez 

mais fortes e a gente assumamos esse papel protagonista em nossa cidade. Estou 

cansado de sair na rua, eu falo: ‘Não tem nada disso’. E gente fala: ‘Lá na Câmara é 

puxadinho do prefeito, vota o que o prefeito quiser’. Eu falo: ‘Não, não é isso não, a gente 

discute, a gente briga’. E nós vamos mostrar com a emenda do orçamento impositivo que 

a Câmara tem autonomia e pode fazer muito pela cidade de São José dos Campos. Por 

isso que eu peço cada um de vocês que pensem com muito carinho, analisem com muito 

carinho. O trabalho de ser oposição, independente ou base, é independente disso. Isso 

não é ser contra o governo, não precisa ser contra o governo. Dá para ser da base, dá 

para ser de oposição, independente e apoiar uma medida que é de autonomia e direito 

dos vereadores. Então, independente da posição que vocês estiverem, caros colegas, 

seja da base ou na oposição, pensem nisso com muito carinho. E também pedir a 

gentileza do governo, que eles reflitam bem para mostrar um bom relacionamento com o 

Poder Legislativo. Nós queremos ajudar, eles também querem ajudar. Nós temos, em 

breve, a votação das Comissões aqui nessa Casa que são votada pelos vereadores, que 

são escolhidos pelos vereadores. A prerrogativa também é nossa. Então, vamos observar 

como o governo vai agir perante a propositura desta Pelom, como o governo vai agir ou 

não vai agir na composição das Comissões, até para a gente saber como a gente vai agir 

a partir dessa formação das Comissões. Se vai ter um respeito do Poder Executivo à 

autonomia, ao trabalho dos vereadores que querem ser participativos nas Comissões, 

para que a gente, a partir dessa formação das Comissões, possamos trabalhar cada vez 

mais juntos, ou se não, se o governo vai intervir inadequadamente, que eu espero, 

acredito que não vá acontecer. A gente vai conseguir fazer composições boas de 
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comissões e trabalhar junto com o governo. Quem gosta mais do trabalho legislativo, 

poder pegar a presidência, as relatorias, ajudar o governo a acelerar vários processos 

importantes aqui para São José dos Campos e também colaborar nessa parte do 

orçamento público municipal, aplicando as emendas, que é nosso direito. É isso que eu 

peço para vocês dessa vez, vereadores. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Com a palavra vereador o Thomaz 

Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Voltei aqui no aparte, presidente. Para quem nos 

acompanha, esse tipo de pedido tem que fazer aqui no microfone de aparte. A gente vai 

aprendendo com o tempo. Retirada do Processo 11540/2022 e retirada do Processo 

11486/2022, ambos de minha autoria. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Próximo vereador inscrito, vereador 

Fernando Petiti, com 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 Marcelo Garcia! Boa 

tarde aos demais vereadores, a todos funcionários dessa Casa, às pessoas que estão 

aqui na Câmara Municipal e também aos telespectadores! Um pouco antes de entrar no 

assunto que me trouxe à tribuna, falar um pouquinho, Amélia Naomi veio falar da 

municipalização, lembrando que é algo que tem que acontecer até 2025, uma lei votada 

aqui nessa Casa em 2015, na gestão do prefeito Carlinhos de Almeida. Já aconteceu 

municipalização anteriormente, antigamente, no mandato ainda do então prefeito 

Emanuel Fernandes. E atualmente temos uma emenda aqui da vereadora Juliana. A 

origem foi da vereadora Juliana, que eu sou favorável, né? É uma municipalização dessas 

17 escolas, que poderia acontecer com um tempo maior. Temos até 2025, poderia vir no 

começo de 2024, até para que todos os professores se adequassem a essa nova 

realidade. Mesmo sabendo que iria acontecer, a gente poderia ter a sensibilidade do 

governo de acontecer com um tempo maior, né? Ser anunciado agora e vir no começo de 

2024, acredito que não teria nenhum prejuízo à educação do município. E até algumas 

realidades que a vereadora Amélia Naomi apresentou, inclusive com crianças autistas e 

crianças com outras necessidades, poderia adequar ao colégio municipal todo esse 

atendimento que é fundamental a evolução, a inclusão dessas crianças. Também aqui 

pegar um pouquinho da fala do Rogério da Acasem falando da linha de ônibus ali do Galo 

Branco, que estava lotada e ele foi tentar resolver com o secretário. A gente, após a 

pandemia, durante a pandemia, tivemos muitos problemas de algumas linhas que de 

repente, assim, sumiram, e a gente sente que a população sente, porque com a falta 

dessa linha, outras linhas que ficaram ainda em diversos trajetos, elas consequentemente 

ficam lotadas. Então, espero que o secretário tenha essa visão de conversar com as 

empresas, adequar, fazer com que as linhas não sejam tão cheias, fazer com que o 

trabalhador que precisa usar o transporte e o estudante também que precisa usar o 

transporte público tenha uma certa tranquilidade e comodidade ao usar o transporte 

público. Isso depende muito da administração pública. Nós, vereadores, recebemos as 

demandas. O dia a dia nosso é estar com a população, é saber dessa realidade. Que a 

gente possa ter uma realidade melhor para os usuários do transporte público. Thomaz 

Henrique aqui falou da emenda impositiva. Parabéns pela iniciativa! Uma das sete 

assinaturas é minha, é de nossa autoria. É fundamental. Seria fundamental São José dos 

Campos ter essa emenda impositiva. Muitos municípios aqui, se a gente for listar, muitos 

municípios que têm a emenda impositiva. Ele deu dois exemplos aqui: Jacareí e 

Caçapava. Você traz uma autonomia para o vereador. E, mais importante, o vereador, 
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ele, como eu já falei, ele é a porta de entrada ao pedido da população. É muito mais fácil 

chegar no vereador, gabinete, celular, rede social. Enfim, a gente teria autonomia de 

escolher o que a gente acha propício. E quem que ajudaria a gente? Sempre é a 

população. A gente sabe que a maioria da população que nós atendemos, atendemos a 

cidade toda. É lógico que o vereador ele é mais forte em cada região, ele mora na região, 

ele atua na região, tem um trabalho social pela região. Ficaria uma Casa muito mais 

independente da Prefeitura. Espero que mais vereadores acompanhem essa iniciativa, 

trazendo essa prerrogativa aos vereadores da Câmara Municipal de São José dos 

Campos. E aqui eu vim falar de um projeto de lei que eu apresentei, protocolei segunda-

feira junto com a minha assessoria, que é o projeto de lei das Rodas de Conversas 

Integradas, que teve origem numa sugestão de Rede de Mães Inclusivas, a Remi. São 

mães de filhos com alguma deficiência que, através das suas experiências diárias, 

mostraram a necessidade de realizar reuniões e palestras nas escolas públicas para que 

a comunidade escolar aprenda a conviver e a incluir essas crianças. Acreditamos que a 

troca de experiências e de conhecimento proposto no projeto pode contribuir para a 

aplicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 2015, 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui, quando foi criada a Frente 

Parlamentar em defesa da pessoa com autismo, ainda vereador Marcão da Academia, 

vereadora Dulce Rita e eu, vereador Fernando Petiti, criamos a Frente Parlamentar, e o 

grande êxito da Frente Parlamentar, das conquistas que São José dos Campos, a cidade 

teve para os autistas e seus familiares, foi justamente por ouvir os pais. Já cansei de falar 

nesse microfone, sempre que eu falo de inclusão para os autistas e crianças com 

necessidades, eu lembro que todas as ideias que saíram do nosso gabinete foram 

ouvidas de pais. As experiências, o dia a dia, é fundamental, porque a gente lida com 

pessoas que conhece o dia a dia dessas crianças. E quando a gente teve a primeira 

reunião do RIA, a Frente Parlamentar e as diversas secretarias da Prefeitura de São José 

dos Campos que compõem o RIA, a gente ouviu do secretário de Educação que eles 

começaram a fazer rodas de conversa por seguir o exemplo da Frente Parlamentar. Eles 

viram que, conversando com os pais, eles conseguiram conhecer um pouco mais da 

realidade de cada aluno, os pais tinham autonomia de falar o caminho que o aluno 

poderia estar com uma inclusão melhor para ele. E depois da pandemia, a gente sabe 

que essas rodas de conversas não voltaram. Então, a gente apresentou o projeto de lei 

para que em São José dos Campos seja lei, que a Prefeitura, a Secretaria de Educação 

possa colocar em prática roda de conversa. E aqui, quando a gente foi estudar a lei em 
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uma redação que já existia em nível federal, a gente viu que também a roda de conversa 

pode ser feita com os alunos, entre os alunos. Se você tiver realmente uma educação 

inclusiva, você vai ver a evolução desses alunos, dos alunos com necessidades. E, com 

um certo tempo você vai ter uma roda de conversa com os alunos. Originalmente a gente 

sempre pensava e a gente fazer aqui a roda de conversa com os pais, mas também a 

gente pode ter as rodas de conversa com os alunos. Mais interessante ainda, o projeto 

sendo colocado em prática, a gente pode chamar profissionais, diversos profissionais que 

já trata de autistas, de crianças com outras necessidades, para que eles participem do dia 

a dia dessas crianças e dos seus familiares. É fundamental para a inclusão a Secretaria 

da Educação, os professores, os auxiliares de classe conhecer a realidade de cada aluno. 

Hoje, depois que eu ouvi um levantamento, são em torno de 1.500 alunos matriculados na 

rede pública de ensino. É trabalhoso, mas é fundamental que a secretaria conheça, como 

os profissionais que estão envolvidos com essas crianças, conheçam a realidade para 

que possa realmente existir a inclusão. Cada aluno é de uma maneira, e quando você 

conhece, o auxiliar da classe conhece, a evolução é muito maior. A gente espera que 

esse projeto possa passar rapidamente pela aprovação das Comissões responsáveis, e a 

gente possa aprovar. Esse projeto também tem a coautoria da vereadora Dulce Rita, do 

vereador Marcão da Academia e da vereadora Juliana Fraga, que já vivenciou algumas 

realidades com alunos autistas e com outras necessidades e que trouxe a experiência um 

pouquinho para essa redação, para esse projeto. E outro assunto que me trouxe aqui é 

falar que no sábado, dia 19 de novembro, foi comemorado o Dia do Empreendedorismo 

Feminino. O surgimento da data foi uma iniciativa da ONU Mulheres, que reuniu mais de 

150 países, empresas e instituições em busca de apoio e contra a desigualdade salarial 

no ambiente corporativo. Hoje, nota-se que as mulheres estão ainda mais ativas no 

mercado, participando de cargo de liderança e projetando seu próprio negócio. Um estudo 

do Sebrae, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua, mostrou que 10 milhões de mulheres brasileiras estavam à frente de um 

negócio no quarto trimestre de 2021. Com certeza esse número já aumentou. E aí eu 

gostaria aqui, aproveitar a minha fala na tribuna e de parabenizar a todas as 

empreendedoras que lutam diariamente para fazer com seus negócios cresçam e 

colaborem com o desenvolvimento da cidade. Obrigado, presidente! Boa tarde!” 

O senhor presidente, vereador MARCELO GARCIA:- “Convido o vereador Robertinho da 

Padaria para que assuma o trabalho da presidência.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que dá 
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continuidade aos trabalhos. 

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

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: 

votação em bloco; e a inclusão de diversos documentos: das Indicações 4451 a 4458, da 

Moção 141 e dos Requerimentos 1735 a 1764. Também votação em separado da Moção 

141.” 

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 nos 4451/2022 constante do 

Processo nº 11549/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à 

Prefeitura Municipal o serviço de pintura e sinalização de solo em toda extensão da rua 

Água Marinha, bairro Jardim Paulista; 4452/2022 constante do Processo nº 11550/2022, 

de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a 

implantação de placas de sinalização indicadoras da velocidade máxima permitida por 

toda a extensão da rua Água Marinha, bairro Jardim Paulista; 4453/2022 constante do 

Processo nº 11551/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à 

Prefeitura Municipal a implantação de rotatória no cruzamento da rua Água Marinha com 

a rua Genésio Berardinelli Tarantino, no bairro Jardim Paulista; 4454/2022 constante do 

Processo nº 11553/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à 

Prefeitura Municipal que seja realizada análise para sincronização do semáforo localizado 

no cruzamento da rua Turmalina com a rua Antônio Porfírio da Silva, no bairro Jardim 

Paulista; 4455/2022 constante do Processo nº 11574/2022, de autoria da vereadora Dulce 

Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de passeio público na rua Orlando 

Machado de Araújo, na altura do nº 55, de frente a área verde e cruzamento com a rua 

Virgílio Alves de Oliveira, bairro Itapoã; 4456/2022 constante do Processo nº 11575/2022, 

de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a continuidade do 

passeio público na rua Orlando Machado de Araújo, altura do nº 155, na área verde Pedro 
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Alves, bairro Itapoã; 4457/2022 constante do Processo nº 11576/2022, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal o evento Saúde para Todos para 

os moradores da região do Distrito de Eugênio de Melo e bairros adjacentes; e 4458/2022 

constante do Processo nº 11591/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que 

indica à Prefeitura Municipal a implantação de Consulta Pública relativa às obras do 

Projeto Urbaniza Centro; da Moção nº 141/2022 constante do Processo nº 11552/2022, 

de autoria do vereador Thomaz Henrique, que encaminha Moção de Repúdio ao ministro 

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela insegurança jurídica causada e 

pelos excessos cometidos contra a liberdade de expressão; e dos Requerimentos de nos 

1735/2022 constante do Processo nº 11543/2022, de autoria do vereador Rogério da 

Acasem, que parabeniza o atleta Vinícius Henrique dos Anjos Silva por sua participação 

no Ultimate Hapkido Championship; 1736/2022 constante do Processo nº 11547/2022, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que parabeniza o Reverendo Padre Rogério 

Felix Machado, pároco da Paróquia Espírito Santo, pelo seu aniversário natalício, 

comemorado no dia 21 de novembro; 1737/2022 constante do Processo nº 11556/2022, 

de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o sr. Diego Alberto de Souza pela 

conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1738/2022 constante 

do Processo nº 11557/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o sr. Kauan 

Gustavo Sanches Barreto pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1739/2022 constante do Processo nº 11558/2022, de autoria do vereador Zé 

Luís, que parabeniza o sr. Carlos Henrique de Carvalho Lopes pela conquista da medalha 

de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1740/2022 constante do Processo nº 

11559/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o sr. João Vitor Custódio 

pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1741/2022 

constante do Processo nº 11560/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o 

sr. Bruno Martins Biondi pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1742/2022 constante do Processo nº 11561/2022, de autoria do vereador Zé 

Luís, que parabeniza o sr. Rafael Dal Belo Tsuzuki pela conquista da medalha de ouro no 

vôlei no Campeonato Acemíadas; 1743/2022 constante do Processo nº 11562/2022, de 

autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o sr. Miguel Henrique de Oliveira pela 

conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1744/2022 constante 

do Processo nº 11563/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o sr. 

Gustavo Franco Saldanha pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1745/2022 constante do Processo nº 11565/2022, de autoria do vereador Zé 
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Luís, que parabeniza o sr. Gustavo Moraes Stockler Maia pela conquista da medalha de 

ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1746/2022 constante do Processo nº 

11566/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o sr. Marcos Gabriel da Silva 

Alves pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1747/2022 

constante do Processo nº 11567/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o 

sr. Eduardo Simões de Mello pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1748/2022 constante do Processo nº 11568/2022, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita informações à ECT – Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, sobre a implantação de Código de Endereçamento Postal – CEP, da via 

Marginal Braz Claudino Barbosa (Radialista Claudio Brasil), Vila Adriana, nesta cidade; 

1749/2022 constante do Processo nº 11569/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que 

parabeniza o sr. Antônio Roberto Formaggio pelo belíssimo trabalho de solidariedade que 

desenvolve junto à Campanha #PESSemFome da Paróquia Espírito Santo; 1750/2022 

constante do Processo nº 11570/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza o 

sr. Marcos Vinícius da Silva Alves Corrêa pelo belíssimo trabalho de solidariedade que 

desenvolve junto à Campanha #PESSemFome da Paróquia Espírito Santo; 1751/2022 

constante do Processo nº 11571/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza a 

sra. Lívia Domingos Tavares pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1752/2022 constante do Processo nº 11572/2022, de autoria do vereador Zé 

Luís, que parabeniza a sra. Bruna Antunes Cappellotto pela conquista da medalha de 

ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1753/2022 constante do Processo nº 

11573/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza a sra. Vânia Aparecida 

Dornelas pelo belíssimo trabalho de solidariedade que desenvolve junto à Campanha 

#PESSemFome da Paróquia Espírito Santo; 1754/2022 constante do Processo nº 

11577/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza a Sra. Isabel Toschi 

Martines pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 

1755/2022 constante do Processo nº 11578/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que 

parabeniza a sra. Laura Estevam Silva pela conquista da medalha de ouro no vôlei no 

Campeonato Acemíadas; 1756/2022 constante do Processo nº 11579/2022, de autoria do 

vereador Zé Luís, que parabeniza a sra. Ana Júlia Custódio pela conquista da medalha de 

ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1757/2022 constante do Processo nº 

11580/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza a sra. Sarah Nunes do 

Couto pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 

1758/2022 constante do Processo nº 11581/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que 
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parabeniza a sra. Júlia Cardoso Cesare pela conquista da medalha de ouro no vôlei no 

Campeonato Acemíadas; 1759/2022 constante do Processo nº 11582/2022, de autoria do 

vereador Zé Luís, que parabeniza a sra. Manuela Macedo Costa dos Santos pela 

conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1760/2022 constante 

do Processo nº 11584/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza a sra. Laís 

Domingos Tavares pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1761/2022 constante do Processo nº 11585/2022, de autoria do vereador Zé 

Luís, que parabeniza a sra. Bianca Lapadula Heckert Franklin de Abreu pela conquista da 

medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1762/2022 constante do Processo 

nº 11586/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza a sra. Mariana da Costa 

Magalhães Gonçalves pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1763/2022 constante do Processo nº 11587/2022, de autoria do vereador Zé 

Luís, que parabeniza a sra. Maria Luiza da Costa Magalhães Gonçalves pela conquista da 

medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; e 1764/2022 constante do 

Processo nº 11588/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que parabeniza a sra. Larissa 

de Oliveira Dias Moraes pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; e, ainda, o pedido de votação em separado da Moção nº 141/2022 constante 

do Processo nº 11552/2022, de autoria do vereador Thomaz Henrique, já citada. 

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: 8 de novembro de 2022 – 70ª Sessão Ordinária; 9 de 

novembro de 2022 – 12ª Sessão Solene; 10 de novembro de 2022 – 71ª Sessão 

Ordinária; 17 de novembro de 2022 – 72ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.” 

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

unanimidade.” 

Às 18h49min 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 8, 9, 10 e 17 de novembro de 2022. 

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

Garcia que faça leitura da Moção 141/2022 para votação em separado, por favor.” 
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O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Moção 141/2022, encaminha Moção 

de Repúdio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela 

insegurança jurídica causada e pelos excessos cometidos contra a liberdade de 

expressão.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção 141. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Oito votos favoráveis.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Oito votos favoráveis. 

Portanto, está rejeitado a moção.” 

Em votação em separado, a Moção nº 141/2022 constante do Processo nº 11552/2022, 

de autoria do vereador Thomaz Henrique, inclusa na pauta, já citada. Rejeitada com 8 

(oito) votos favoráveis. 

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

requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 22 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... Um voto contrário. Dois 

votos contrários.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com um voto contrário a 

moção está aprovada. Retificando, então: com 2 (dois) votos contrários, está aprovado a 

pauta.” 

O Plenário, consultado, aprovou com 2 (dois) votos contrários, as matérias constantes 

da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Os Requerimentos de nos 1625/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi; 1679/2022, 

de autoria do vereador Fernando Petiti; e 1703/2022 e 1734/2022, de autoria do vereador 

Thomaz Henrique, foram retirados pelos autores. 

Às 18h52min encerrou-se o processo de votação. 

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

a um minuto de silêncio, a pedido do vereador... a senhora Eliene Neves Ferreira, a 

pedido do vereador Marcelo Garcia; Santinha Nunes Ribeiro, a pedido da vereadora 

Amélia Naomi; e Pétalla de Oliveira Souza, vereadora Dulce Rita; Therezinha Fernandes 

do Carmo, Rogério da Acasem; Amilton Euzebio de Souza, Lino Bispo; e Vitor Claudino, 

Lino Bispo.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 
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póstuma à memória de Pétalla de Oliveira Souza; das senhoras Eliene Neves Ferreira, 

Santinha Nunes Ribeiro e Therezinha Fernandes do Carmo; e dos senhores Amilton 

Euzebio de Souza e Vitor Claudino.   

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h53min.-.-

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