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Aberta a sessão, às 16h27min, o senhor secretário, vereador Zé Luís, procede à 

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

RAFAEL PASCUCCI (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB), LINO BISPO (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO CHAGAS 

(PL), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), RENATO SANTIAGO (PSDB), 

WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FERNANDO PETITI (MDB),  

JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTINHO 

DA PADARIA (CIDADANIA) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

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

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h29min; DULCE RITA (PSDB) – 16h29min; 

THOMAZ HENRIQUE (NOVO) – 16h29min; ROGÉRIO DA ACASEM (MDB) – 16h31min; 

e MARCELO GARCIA (PTB) – 16h31min. 

 

  

Às 16h27min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTO DO 

ELEVEN, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, 

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

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

rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Informo a todos os presentes 

que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a 

palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores, 

vereadoras, público presente aqui na nossa galeria, público que nos assiste através da TV 

Câmara! Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da 
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pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. E solicito, também, o 

adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: Processo nº 10980/2021, Processo 

nº 1632/22, Processo 4817/22. Também solicito a inclusão para leitura do Processo nº 

2276/2023 e 2303/2023. O primeiro, de autoria do vereador Fernando Petiti, e o segundo, 

de autoria do vereador Zé Luís. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador Marcão da Academia. Vereadores contrários permaneçam como estão... 

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

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Sem nenhum voto contrário, 

está aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Marcão da Academia, o Plenário, 

consultado, aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor 

das matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 517/2021 constante do Processo nº 10980/2021, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza a Prefeitura Municipal estabelecer 

prioridade no atendimento fonoaudiólogo para pessoas com deficiência da fluência da 

fala, popularmente conhecida como gagueira, em determinadas áreas competentes e dá 

outras providências; do Projeto de Lei nº 37/2022 constante do Processo nº 1632/2022, 

de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tradutor e 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras, em todas as instituições financeiras do 

setor privado no Município de São José dos Campos e dá outras providências; do Projeto 

de Lei nº 165/2022 constante do Processo nº 4817/2022, de autoria do vereador Júnior da 

Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Cadastro Municipal de Violência 

Doméstica (CMVD) no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras 

providências; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 66/2023 

constante do Processo nº 2276/2023, de autoria do vereador Fernando Petiti, que dispõe 

sobre a isenção, pelo tempo máximo de uma hora, do pagamento de Zona Azul para os 

idosos, no âmbito do Município de São José dos Campos, e dá outras providências; e do 

Projeto de Lei nº 68/2023 constante do Processo nº 2303/2023, de autoria do vereador Zé 

Luís, que denomina a ciclovia e pista de caminhada localizadas na avenida Linneu de 

Moura até a ponte de acesso ao bairro Urbanova, de ciclovia e pista de caminhada 

Vander Maciel. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Suspenderemos a sessão para 
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reorganização da pauta.”  

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTO DO ELEVEN.  

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Reaberta a presente sessão. 

Solicito ao nobre vereador José Luís que faça a leitura dos processos novos para ciência 

dos senhores vereadores.”  

Neste momento, o senhor secretário, vereador Zé Luís, procede à leitura do Item I da 

pauta – Propositura nova a ser lida – designação às Comissões Permanentes – fixação 

do respectivo prazo para apresentação de Emendas: Rito Ordinário – 16 de março de 

2023. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Quero agradecer a presença 

aqui do secretário adjunto Leandro Ray e os representantes da EDP Bandeirante... os 

representantes da EDP Bandeirante que esteve aqui tirando dúvidas dos vereadores, a 

Ester, a Nataly, diretora Lola e o Ademir, secretário adjunto. Obrigado a todos.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Zé Luís, procede à leitura dos processos 

inclusos, a saber: “Processo nº 2276/2023 – Projeto de Lei nº 66/2023, autoria: vereador 

Fernando Petiti, dispõe sobre a isenção, pelo tempo máximo de uma hora, do pagamento 

de Zona Azul para os idosos, no âmbito do Município de São José dos Campos, e dá 

outras providências. O Rito: Ordinário. Comissões: de Justiça, Economia e Planejamento 

Urbano. Processo nº 2303/2023 – Projeto de Lei nº 68/2023, autoria: vereador Zé Luís, 

denomina a ciclovia e pista de caminhada localizadas na avenida Linneu de Moura até a 

ponte de acesso ao bairro Urbanova, de ciclovia e pista de caminhada Vander Maciel. 

Rito Ordinário – Comissão: de Justiça.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “São esses os novos processos, senhor 

presidente.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Passaremos agora ao processo 

de votação.” 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 266/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7857/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir no município de São José dos Campos a Semana Municipal de Conscientização 

das Doenças da Tireoide, a ser realizada anualmente, na semana do dia 25 de maio (Dia 

Internacional da Tireoide), passando a integrar o calendário oficial de eventos do 
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município e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em discussão o Processo nº 

7857/2022 – Projeto de Lei nº 266/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Em 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Sem nenhum voto contrário, 

está aprovado por unanimidade.” 

Às 17h40min iniciou-se o processo de votação 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 373/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11790/2022, de autoria do vereador Fernando Petiti, que declara de Utilidade Pública 

Municipal a Associação Transformando Vontade em Ação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em discussão o Processo nº 

11790/2022 – Projeto de Lei nº 373/2022, autoria do vereador Fernando Petiti. Inscrito 

para falar no processo o vereador Fernando Petiti. Com a palavra o vereador Fernando 

Petiti.” 

Ocupa a tribuna o vereador Fernando Petiti.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Roberto do Eleven! 

Boa tarde a todos os vereadores, aos funcionários da Câmara Municipal, aos 

telespectadores da TV Câmara! E aqui vou falar um pouquinho do pessoal, que o 

projeto... a homenagem aqui é Declaração de Utilidade Pública à Ong Transformando 

Vontade em Ação. E aqui no meu celular tem o nome de todos que estão acompanhando 

aqui, todos ligados a essa entidade. Começar pela Tathiane Sales (que muitas pessoas 

conhecem aqui, Tia Tathi), Luana Sales, Ângela Sales, Etiene Sales – prazer em vê-lo 

aqui – Solaine Pereira, Hillary Lima, Dandara Lima, Brendo Luiz, Ester Gabriela, Talita 

Rosa, Wesley Martins, Natalhy Martins, Isabela Rafaela, Raíssa, Cristina e Letícia Lima. 

Faltou alguém aqui? Não? Todo mundo? Daniel? Prazer, Daniel! Bem-vindo aqui à nossa 

Casa! Aqui eu vou falar um pouquinho o resumo da Transformando Vontade em Ação. E 

aqui falando, a adolescência pode provocar insegurança, desespero e escolhas erradas, 

como álcool, drogas, crimes e até mesmo suicídio. O Transformando Vontade em Ação 

nasceu no ano de 2013. E foi em fevereiro, né? Então, agora, dez anos. Parabéns por 

comemorarem dez anos! E bacana que a gente conseguiu dar essa utilidade pública 

próxima a essa comemoração! A fim de mostrar aos adolescentes que o futuro deles está 

baseado em suas próprias escolhas. Tudo muda quando você ama. O Transformando 

tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, por meio do 

desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social e a participação 

cidadã. As atividades abordam as questões relevantes sobre a adolescência e a 

juventude, contribuindo para a construção de novos conhecimentos e formação de 

atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem e adolescente, bem 

como ações com foco na convivência social por meio da arte, cultura, esporte e lazer. O 

TVA já atendeu mais de mil adolescentes – Parabéns! Um número expressivo, né? –, ao 

longo desses dez anos e através do diálogo, cursos, acompanhamento psicológico, entre 

outros, e mais de 5 mil crianças que foram alcançadas na conscientização da rede de 

proteção por meio de palestras. O TVA também atua no município com o trabalho de 

conscientização ao abuso sexual infantil. No mês de maio, várias intervenções na cidade 

são realizadas. E aqui, queria… sempre que eu concedo utilidade pública, eu costumo 

parabenizar os diretores, né? Porque não é fácil. Tem que ter a documentação toda em 

dia, né? Então a gente só é a pessoa, né? O vereador, ele acaba fazendo a lei. Mas quem 

está de parabéns são todos vocês, porque a documentação tem que estar em dia. Aqui, 

eu conversei com o Antero, o nosso secretário de Apoio Social ao Cidadão, que é um fã 

da Tathi, de todo trabalho que vocês fazem. O Seu Etiene esteve com ele essa semana, 
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ele falou comigo, mandou um beijo. Com a correria das chuvas, todo trabalho que ele 

tem, ele não conseguiu estar aqui, mas deixou um beijo para vocês parabenizando essa 

conquista. Espero que a concessão da utilidade pública possa fortalecer ainda mais esse 

belíssimo trabalho, e que vocês possam conseguir parceiros que façam essa caminhada 

junto com vocês. Podem contar sempre com o nosso gabinete. A maioria dos vereadores 

aqui conhece o trabalho, e que a gente possa caminhar juntos e fazer a diferença na vida 

de muitas crianças, jovens e adolescentes. Parabéns e sucesso no decorrer desse tempo 

aí depois da utilidade pública! Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Também quero parabenizar o 

vereador Fernando Petiti por essa iniciativa. Tathiane Sales, que conheço há muito 

tempo, vem nessa luta há muito tempo. Merecidamente, boa sorte para vocês! Em 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Sem nenhum voto contrário, 

projeto está aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

Às 17h45min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra o vereador José 

Cláudio. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo de um minuto.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Alô? Primeiro, parabenizar o vereador Fernando Petiti 

pela justa homenagem aí por esse trabalho bonito pela infância. Parabéns! Jovens todos 

aí estão de parabéns! Segundo, anunciar e agradecer o presidente pela oportunidade, 

que amanhã nós teremos uma sessão solene da entrega do Título de Cidadão Joseense 

para o dr. Fábio Roberto da Silva Batista, que vai ser às 19 horas; 18 e 45 nós vamos 

estar começando, nós vamos ter aqui a Orquestra Afam fazendo essa homenagem para o 

Fábio. Fábio é um médico cardiologista, presidente da Unimed. Convido a todos 

vereadores, todos os servidores, os telespectadores da TV Câmara, se puder participar 

comigo dessa homenagem ao Fábio, eu agradeço bastante, tá bom? Obrigado, 

presidente! E o Fábio é palmeirense, viu?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra o vereador 

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, boa tarde! Boa tarde a todos! Parabéns, 

vereador Petiti, pela homenagem! A todos que fazem parte desse projeto! Mas, 
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presidente, gostaria de vir aqui para fazer uma homenagem. Gostaria de pedir o Betão 

que colocasse no telão.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Ontem, para nossa tristeza, nós perdemos o nosso 

querido professor Jorge Demétrius. Jorge Demétrius, que por muitos anos foi o líder da 

escolinha de futebol do Oriente. E uma grande perda. Atualmente, atuava também no 

projeto Escola Ativa. Um grande parceiro do nosso assessor no gabinete, meu querido 

Rui Ramiro. Um cara de uma índole fora de série. Se puder passar, colocar a outra 

imagem aí, Betão, por favor! Ali. Volta. Ali do lado esquerdo, ele com o meu aluno hoje do 

ensino médio, o Mateus. Mas cuidou das crianças não só do futebol, mas implementando 

os valores educacionais, o caráter, a disciplina, o respeito ao próximo, ensinando esses 

meninos a ganhar e a perder, a trabalhar em equipe. Todos os valores que a gente 

aprende no futebol e no esporte, que a gente leva para toda a nossa vida. Querido 

professor Jorge esteve conosco aqui nessa semana no gabinete, conversando sobre os 

projetos futuros e sobre um novo projeto que a gente vai estar implementando e apoiando 

lá no Jardim Oriente. Jorge chegou cheio de vontade, totalmente disposto a realizar, 

falando que esse projeto esportivo era a sua vida, mas, infelizmente, Deus o chamou na 

data de ontem. Então, Jorge Demétrius, nosso querido profissional de educação física, 

profissional da mais alta qualidade, nos deixou no dia de ontem, aos 44 anos. Então, 

professor Jorge, esteja onde estiver, saiba que você deixou um grande legado aqui na 

nossa cidade. E a saudade de você como pessoa e do seu trabalho profissional serão 

eternas. As minhas palavras, eu tenho certeza que são de todos os seus alunos, todos 

aqueles que passaram nas suas mãos e de todos os pais que você ajudou a tornar os 

seus filhos grandes cidadãos. Deus conforte todos os familiares e amigos! E ficam as 

grandes lembranças e as saudades. Professor Jorge Demétrius sempre será uma figura 

lembrada aqui da nossa cidade. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Queria... Quero cumprimentar 

novamente aqui o secretário adjunto Ademir, a Lola, a Ester e a Nataly. Obrigado pela 

presença! São da EDP Bandeirante, veio aqui esclarecer algumas dúvidas dos 

vereadores. E volte sempre nessa Casa do Povo. Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero também cumprimentar aqui o 

Ademir, secretário adjunto, também a Ester, muito, assim, solícita quando a gente a 

procura. Obrigado, Ester, pelo trabalho que você faz! E a Nataly, que a gente pôde 

conhecer hoje, e a Dolores que sempre está nessa tratativa com as concessionárias da 
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nossa cidade. Que você continue aí trabalhando para ligar os interesses do município 

com as prestadoras de serviço no nosso município. Também quero aqui me solidarizar 

com a família do professor Jorge, que realmente um cara diferenciado aí no trabalho com 

a comunidade. Foi realmente um grande choque. Foi uma surpresa o falecimento dele, 

um cara ainda jovem e com um trabalho realmente muito espetacular realizado na área do 

esporte. Minha solidariedade a toda a família do professor Jorge. Obrigado, presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra, vereador 

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Presidente, também vim pedir um minuto de silêncio ao 

professor Jorge Demétrius, o Jorjão. Conheço… não conhecia a fundo o trabalho dele, 

mas ele dirigia filho... dois filhos de um amigo, de um amigo bem próximo, o Cláudio 

Castilho, que me falou do falecimento – até no final do ano, o Jorge, como treinador, foi 

campeão junto com esses meninos – e me passou essa triste notícia. Renato Santiago 

também me falando um pouquinho da carreira do Jorge, deixar um abraço e meus 

sentimentos para a esposa e seus familiares.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra o vereador José 

Luís Nunes.” 

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

nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais e aos demais, pessoas 

que estão aqui hoje, autoridades, no nosso Plenário! Em especial, senhor presidente, 

gostaria, na pessoa da Tathiane e do pastor Etiene, cumprimentar toda essa galera bonita 

que está aí hoje, essa galera jovem, que vem trazer um brilho todo especial para a nossa 

Câmara Municipal. Porque eu digo o seguinte, senhor presidente, como é bonito ver 

jovens aqui na Câmara Municipal, viu? Nada contra os mais idosos como nós, mas é 

muito bonito sempre ver vocês aqui, trazendo essa alegria e trazendo uma proposta muito 

bacana, um trabalho muito bacana que eu conheço, por isso que votei favoravelmente ao 

projeto. E quero deixar, apesar do meu amigo Petiti ter feito o projeto, de estar lutando 

junto com vocês – viu, Petiti? –, colocar sempre à disposição o trabalho, porque o trabalho 

de vocês está acima de qualquer luta política, de qualquer luta partidária, porque é um 

trabalho muito bonito. Eu diria que é um dos trabalhos de direitos humanos mais bacanas 

que a gente tem aqui na cidade de São José dos Campos. Gostaria de registrar também, 

senhor presidente, a importante reunião que Vossa Excelência chamou nessa Casa. 

Aliás, Vossa Excelência já está me surpreendendo como presidente, já está a todo vapor, 

imprimindo aí a sua marca de mandato. Então, parabéns por Vossa Excelência ter 
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chamado aqui a EDP na pessoa da Nataly! Inclusive eu passei o nome errado para o 

senhor. E também da Ester. Muito obrigado pela presença! É importantíssimo, Ester e 

Nataly, nesse momento que nós estamos vivendo de emergências, que cada vez mais a 

EDP, Sabesp, esteja próxima, por quê? Como foi dito na reunião, o primeiro telefone que 

toca são os nossos. Então, é importante a gente saber o trabalho que vocês estão 

fazendo, aonde que a gente pode recorrer, quais os canais que nós temos. Então, 

parabéns por ter… e volte mais vezes aqui na Câmara. Da mesma forma, o secretário 

adjunto, o Ademir, que também não tem horário para nos atender aqui na Câmara 

Municipal. E a Dolores, a nossa querida Lola, muito obrigado aí pela presença! Mas, 

senhor presidente também, passando um pouquinho dos limites, bastante coisas tristes 

acontecendo, mas eu queria lembrar de uma coisa importante que aconteceu ontem, 

senhor presidente. O São José fez a quinta vitória consecutiva aqui na nossa cidade, já 

está lá no quarto, terceiro lugar. E eu queria dizer que tem a mão de um dos nossos 

vereadores, que é o vereador Robertinho da Padaria, que está lá cobrando os novos 

organizadores do futebol, e o São José deu uma arrancada muito bacana. Quase 4 mil 

torcedores lá ontem – viu, vereadora Amélia? –, debaixo de chuva, assistindo o jogo do 

São José. Então, o São José é uma marca da nossa cidade, sempre traz uma grande 

alegria. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, por Vossa 

Excelência pelas palavras, mas o dever do Legislativo é esse, é ajudar a cidade. Então 

EDP, Sabesp, Prefeitura, todos os órgãos têm que estar aqui para a gente estar ouvindo 

para nos falar de bom ou o que vai fazer. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, também para cumprimentar a Nataly, 

a Ester, a Lola! E registrar que é extremamente importante que essas empresas tenha na 

sua direção a representação de mulheres. A EDP, inclusive a anterior, também era uma 

mulher, chinesa. E agora nós estamos no mês de março e uma grande batalha que as 

mulheres… a nossa pauta sempre foi essa, pelo trabalho igual, direitos iguais e mulheres 

no poder. E no poder de uma… na direção inclusive das empresas. Então, quero registrar 

que é muito importante o trabalho que vocês fazem. Estar aqui na Câmara nesse 

momento que a gente está vivendo na cidade, das enchentes, todas as casas com uma 

série de problemas. Mas parabéns pelo trabalho! E registrar que as mulheres podem e 

devem sempre. E esse é o nosso mês.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra a vereadora 

Dulce Rita.” 
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A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, primeiro parabenizar o Petiti aí pela 

homenagem que está fazendo aí para essa entidade, que eu acho muito importante dar 

atenção para essas crianças, para esses adolescentes que merecem. Que o Poder 

Público de vez em quando, quase sempre, fica muito preocupado com a quantidade e 

esquece da qualidade e esquece dos nossos adolescentes, que fica aí numa zona que 

não é nem adulto e nem é criança, e o Caps nem sempre tem vaga. Então, essa mão que 

vocês estão estendendo agora é muito importante, mesmo porque vocês são da mesma 

idade, vocês têm identidade, é mais fácil chegar com vocês, abrir o coração. Então 

parabéns para vocês! Parabéns para o Petiti! Também queria falar, pedir para todos os 

vereadores, principalmente aí da Comissão da Educação, para dar uma olhadinha nas 

creches, na escola Rosa Tomita, que teve uma grande enchente lá, que teve alagamento. 

Na creche do Freitas também, que foi muito penalizada nessas chuvas, e que até agora 

está precisando de uma força para se recompor lá. E também na Unifesp, lá na avenida 

Talim Simões, porque também está com problema sério lá precisando do apoio da 

prefeitura, porque todo mundo sabe que lá é uma universidade federal, que mais do que 

nunca está precisando da prefeitura agora para botar… tentar por um pouquinho a casa 

em ordem, porque lá foi uma catástrofe também a chuva. Também falar que… agradecer 

a presença da Ester, da Nataly, da EDP, dar aqui meu testemunho que sempre foram 

solícitas e são disponíveis. Atendem até… na época de chuva aí, até meia-noite, uma 

hora, a gente consegue estar com elas lá na rede, e elas correndo mesmo. Elas têm 

muita responsabilidade no que faz. E também falar aqui que a outra pessoa que é muito 

parceria dentro da prefeitura, não tem a liberdade, não tem o apoio que merece para estar 

resolvendo esses problemas, que é a Lola. Porque se dependesse da Lola, todos os 

vereadores daqui seriam muito bem atendidos. Mas como não depende dela, fica 

dependendo das mesquinharias do cotidiano, da boa vontade dos políticos...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereadora, conclua, por favor!” 

A vereadora DULCE RITA:- “... então por isso que muitos de nós não somos atendidos 

aqui. Então é isso que eu queria falar. E para lá, para o pessoal, para os vereadores da 

situação, para cuidar dessas creches que estão inundadas aí pela periferia.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Renato, desculpe pela falha. 

Se os outros vereadores for falar agora, eu vou dar um minuto – tá bom? –, para seguir o 

Regimento Interno. Com a palavra o vereador Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Gostaria de pedir aqui um 

minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Ruy Brasiliense, pai da Dona Sílvia, sogro 
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do nosso querido Leandro Ray, faleceu no último final de semana, aos 80 anos. Então, 

fica aqui, meu amigo, os nossos sentimentos. Que Deus abençoe toda a família. 

Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra o vereador 

Thomaz Henrique, por tempo de um minuto, vereador.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Perfeitamente, serei sucinto. Presidente, estava 

escutando atentamente aqui a fala da vereadora Dulce Rita, conversei com o vereador 

Fabião, com a vereadora Juliana, junto com eles sou membro da Comissão de Educação, 

também temos os suplentes. Vamos dar atenção aí ao pedido dela, já enviar um ofício – 

né, Fabião? – para a Secretaria de Educação, para que a gente possa acompanhar ali o 

desenvolvimento dessas creches, para que as melhorias sejam feitas.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereador, pode ter certeza que 

o secretário adjunto do governo, que está aqui, o Leandro Ray, deve estar ouvindo as 

reivindicações da vereadora. Com a palavra, o vereador Fernando Petiti com tempo de 

um minuto, vereador.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Rapidamente aqui agradecer o convite que o Dr. José 

Cláudio fez para o Título de Cidadão amanhã. Estarei aqui presente prestigiando. 

Parabéns pela iniciativa! E também aproveitar aqui, agradecer a presença da Ester, da 

EDP aqui. Como falei lá na reunião, a Ester ela não deixa nada a dever à Yun, que era 

antes dela no atendimento a essa Casa, também ao Marcos Scarpa, famoso Marcos 

Scarpa, que nos atendia muito bem. Parabéns pelo profissionalismo! E que a gente possa 

manter essa parceria por muito tempo. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra a vereadora 

Amélia Naomi, por tempo de um minuto, vereadora.” 

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

Jadza Emanuelle dos Santos, filha da Tanice, lá do Pinheirinho. A avó dela também é 

uma companheira aqui do Sindicato dos Servidores, merendeira. Então nós... ela teve 

internada no leito aí do Hospital Municipal por vários dias. Infelizmente, no dia de hoje nós 

perdemos uma mulher, que é filha de uma lutadora e vó de uma sindicalista. Então, que a 

gente diga que essa cidade tem o maior respeito por esse momento triste da família.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra, com tempo de 

um minuto, o vereador Fabião Zagueiro.” 

O vereador FABIÃO ZAGUEIRO:- “Presidente, gostaria também de pedir um minuto de 

silêncio a um grande amigo, esportista aqui de São José, Geraldo Salomão Pinto, mais 
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conhecido como Sabiá, que foi um guerreiro, passou por momentos difíceis aí, mas hoje 

ele descansou. Então, forte abraço para toda a família! Que Deus conforte eles todos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Passaremos agora a um 

minuto de silêncio pelo passamento do professor Jorge Demétrius, Ruy Brasiliense, Jadza 

Emanuelle dos Santos, Geraldo Salomão Pinto (o Sabiá), a pedido dos vereadores 

Renato Santiago, Lino Bispo, Fernando Petiti, Amélia Naomi e Fabião Zagueiro.” 

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

póstuma à memória de Jadza Emanuelle dos Santos, do professor Jorge Demétrius, e 

dos senhores Ruy Brasiliense e Geraldo Salomão Pinto (o Sabiá).  

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Nada mais havendo a tratar, 

está encerrada a presente sessão.”  

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTO DO 

ELEVEN, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h04min.-.-.-

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