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Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Zé Luís, procede à 

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

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

MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), MARCELO GARCIA 

(PTB), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), FERNANDO PETITI (MDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) e DULCE 

RITA (PSDB). 

 

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

FRAGA (PT) – 16h29min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h38min; 

FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h39min; JUVENIL SILVÉRIO (PSD) – 

16h42min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h42min; e MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS) – 16h44min. 

 

 

Às 16h29min, 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 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 ROBERTO DO ELEVEN:- “Informamos a todos os 

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

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns minutos para organização dos 

documentos a serem inseridos na pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 
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Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTO DO ELEVEN. 

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

Passaremos agora ao minuto de Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no 

Pinga-Fogo, vereador Lino Bispo. Vossa Excelência tem o tempo de dez minutos. Com a 

palavra o vereador Lino Bispo.” 

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 Lino Bispo, pelo prazo regimental 

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

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

que nos acompanha pelas redes sociais, funcionários dessa Casa, sempre, todas às 

terças-feiras nós temos a missão de estar aqui, para falar um pouquinho com a nossa 

cidade, com a nossa população. E sempre trazendo assuntos diversos para nossa 

discussão aqui. A tribuna é um local onde o vereador pode expressar – não é? – todo um 

trabalho daquilo que a gente faz na política, tanto da nossa cidade também como coisas 

do Estado e também a nível nacional. Nós estamos, senhor presidente, aí há dois meses, 

dois meses completo, já iniciando aí um terceiro mês, podemos chamar de um... já um... 

um prospecto daquilo que nós veremos, infelizmente, a nível nacional. Um presidente 

eleito, vamos dizer, democraticamente, mas mentindo muito para nossa população. A 

gente já começa a ver um pouco das mídias trazendo um pouco das notícias, dos feitos 

do governo Lula. Pode passar um pequeno vídeo aí, por favor.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Nosso partido, o PL, já através do nosso presidente nacional, 

o ex-deputado Valdemar Costa Neto, tem feito desde o dia 1º de janeiro, uma oposição 

sistemática a esse governo mentiroso do PT. Um governo que realmente fez de tudo, 

prometeu o mundo e os fundos para ganhar a eleição. Eu até estava pensando, o nobre 

vereador José Cláudio deve estar decepcionadíssimo, né? Porque ele achava que o Lula 

pudesse ser um benefício para o país, mas tenho certeza que o Zé já se arrependeu de 

algumas vezes.... Acho que ele não votou no Lula, mas algumas vezes ele falou aqui – 

não é? – do Lula e tal. Mas eu acho que ele estava.... não estava falando a verdade. Zé 

Cláudio é um cara inteligente. Acho que na hora lá, ele não votou 13, não é? Mas veja 

bem: dois meses de governo. Dois meses de governo. Folha de São Paulo: ‘Fevereiro 

registra recorde de desmatamento na Amazônia’. Esse governo, que falou tanto em meio 

ambiente; esse governo que atacou tanto o presidente Bolsonaro, dizendo que o 

presidente Bolsonaro estava acabando com a Amazônia, que o presidente não se 

importava como o meio ambiente. Dois meses de governo e o desmatamento na 

Amazônia cresceu absurdamente. Agenda Política: ‘Governo Lula confirma aumento de 

impostos sobre gasolina e etanol’. Esse governo, que em campanha dizia: ‘Onde é que já 

viu o preço da gasolina? Como que pode você permitir que a gasolina suba tanto assim?’ 

Um governo que trabalhou mentindo para as pessoas, dizendo que ia fazer uma política 

de preços para baixar o preço do petróleo. Está fazendo ao contrário, está mentindo 

novamente dizendo que está fazendo ajuste necessário. E, olha, vamos dizer uma coisa: 

o petróleo, a gasolina subiu sim, mas nós tivemos dois anos de pandemia. Mesmo assim, 
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o governo Bolsonaro trabalhou para que o Brasil pudesse ter uma resposta positiva e não 

permitir que o Brasil pudesse ficar ali, patinando, e o povo brasileiro sofrendo com essa 

situação mundial que aconteceu nesses dois anos passado. Está aí, o governo Lula já 

aumentou o preço do combustível. Está atacando o bolso do povo brasileiro. G1: ‘Ministra 

da Cultura diz que vai ampliar a Lei Rouanet’. Lei Rouanet dá de mão beijada à atriz 

Cláudia Raia, R$ 5 milhões de reais. Cinco milhões de reais! Aqui, senhores vereadores, 

nós vemos porque que os artistas brasileiros, boa parte deles não gostava do presidente 

Bolsonaro. Esses artistas aqui mandavam fazer o ‘L’ porque sabiam que se o L voltasse, 

voltava essas mordomias para esses artistas que já são milionários em nosso país. Mas o 

governo Lula já olhou e com muita atenção para esses, vamos dizer assim, assaltantes do 

dinheiro público aqui do nosso povo. Jovem Pan: ‘Governo Lula terá 14 ministérios a mais 

que Bolsonaro’. Por que será que o governo Lula implantou mais 14 ministérios? Porque 

não cabia todos aqueles que ele prometeu estar com ele no governo. Foi para ajeitar 

diversos partidos para dar sustentação a ele no Congresso Nacional. Então, o presidente 

Lula elegeu dizendo que ia gerar emprego. Está aqui, olha, 14 ministérios. Gerou mesmo. 

Catorze ministérios. Canal Rural: ‘MST invade terras’. Situação lamentável. Terras 

produtivas. O MST, que é um braço do PT. Podemos tirar aqui o MS e o T é do Partido 

dos Trabalhadores. É um... é lamentável esse governo, que ele incentiva a invasão. Ao 

contrário do presidente Bolsonaro, que foi o que mais concedeu terras para as pessoas 

que realmente precisam trabalhar. Foi o que mais entregou títulos de terra para o povo 

que precisa desse auxílio do governo. Poder: ‘Mercado sobre estimativa de inflação de 

2023 para 5.9’, a inflação de 2023. Um governo que diz que iria vir para baixar os preços. 

Está aqui, esses dois meses mostrando a que veio o governo do PT. Somos oposição, 

combatendo e fiscalizando. Essa é a missão do PL nesses quatro anos, que não deve ser 

quatro anos do presidente Lula. Eu acredito que o Geraldo vai cair no colo a presidência 

da República para o vice-presidente porque esse governo que está aí é um governo que 

está condenado. É um governo que está condenado por improbidade administrativa, por 

corrupção. Esse governo com certeza o Congresso Nacional não vai dar muito tempo 

para ele. Mas então nós estamos aqui repercutindo, fazendo ecoar aqui na cidade o que o 

PL vai ser nesses quatro anos de governo. O PL é um partido definido a estar na direita 

do nosso Brasil, conservando os valores, conservando o direito do cidadão à liberdade, 

valorizando a vida, dando realmente força à instituição familiar. Esse é o PL. E nós, nessa 

Casa, estaremos aqui falando para São José dos Campos de que o nosso partido tem 

essa missão de fiscalizar e de fato ser uma oposição a esse governo que está começando 
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a levar o Brasil para um caminho que talvez demore 15, 20 anos para a gente retomar. 

Infelizmente, é isso que nós estamos vendo acontecer. Gostaria que fosse diferente, mas 

infelizmente esse governo está botando para fora aquilo que ele era internamente e que 

escondeu o tempo todo do povo brasileiro. Então, quero aqui deixar claro que o nosso 

partido está definido a defender o povo brasileiro, sendo uma oposição responsável 

contra esse governo irresponsável do PT. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Cláudio, que foi citado aí.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Fui citado pelo nobre vereador.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Por um minuto, vereador.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Então, assim, é que aqui em São José eles tentam 

ecoar coisas que não vai colar na minha pessoa. Esse final de semana fizemos uma ação 

cidadania com a vereadora Juliana, a vereadora Amélia, a vereadora Dulce, e um site, 

uma pessoa, tentou colocar lá e colar que eu virei PT, que eu deixei de ser PSDB e tal. Só 

que assim, pegando a fala do nobre vereador, o prefeito é do PSD. O PSD, do Kassab, 

tem três ministérios no governo Lula. Então, gente, vamos ser sincero. Quem no momento 

é mais Lula aqui é a base, que o prefeito da cidade é do partido do Kassab, que tem três 

ministérios no governo Lula. Então vocês que são da base do prefeito hoje vocês 

compartilham com o governo Lula, porque o partido do prefeito tem três ministérios no 

governo Lula. E falando em Bolsonaro, ele tinha que voltar dos Estados Unidos, que a 

gente não sabe o que que ele... se ele vai ficar morando, se ele não vai, se ele virou 

Trump, o que que ele está fazendo da vida. E outra coisa, meu nobre amigo. O que é pior: 

L de Lula ou J de joias? Que a primeira-dama, ex, deveria devolver. Esse escândalo das 

joias que ela furtou e que até hoje ela não devolveu? Então, não tenta colar em mim, 

porque eu fui contra o Bolsonaro. Eu não sou petista. Não sou petista. Agora, o partido do 

atual prefeito tem três ministérios no governo Lula. E eu sei de um jornal, que já tem o 

Valdemar da Costa Neto lulando também. Então, meu amigo, eu sou o que eu sou. Agora, 

existem pessoas lá em cima que se vendem, que fazem acordos por ministérios. E o ano 

que vem vai estar tudo junto: Valdemar, Kassab, Lula. Tudo juntinho lá fazendo 

churrasco. Com picanha.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo, com tempo de cinco minutos, vereador Marcelo Garcia. Com a 

palavra o vereador Marcelo Garcia.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 
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do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcelo Garcia, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Boa tarde, senhor presidente, senhores 

vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, e todos 

aqueles que estão aqui presente! Dizer de algumas ações que nós fizemos pela cidade, 

pelos bairros. Estivemos ali no postinho de saúde do Jardim Oriente, acompanhando ali o 

posto de saúde aonde é atendido pessoas daquele bairro e bairros adjacentes. Muitas 

pessoas ali atendidas. Mandando aqui um abraço à gerente Ana Paula, que gentilmente 

me recebeu ali. E nós, conversando, entendendo ali o fluxo de pessoas, médicos, 

precisando ali de pediatras também e também de uma reforma.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “O local de atendimento ali apenas duas atendentes. 

Então, nós entendemos e conversamos, que podemos melhorar, ampliar e acomodar 

melhor os munícipes, as pessoas que precisam de ocupar esta unidade de saúde. E 

identificamos ali rapidamente também a necessidade de um agente comunitário logo na 

recepção desta unidade de saúde. O dia que eu estive lá, o agente comunitário estava lá, 

mas apenas por dois dias. Então, a gerente e os munícipes nos pediu para que esse 

agente continuasse naquele local e rapidamente nós fizemos um pedido à Secretaria de 

Governo (senhor Márlian), para que mantivesse esse agente comunitário naquele local. 

Estamos aguardando retorno, resposta, para que esse agente realmente fique fixo 

naquela unidade de saúde. Estive também, diante desse temporal, dessas chuvas, ali no 

córrego Senhorinha, aonde todos conhecem. Estive num lugar bem íngreme. Está 

passando uma foto aí, aonde estive naquele local com munícipes, que estão ali pedindo 

ajuda, que estão realmente, no meu ponto de vista, correndo até um certo perigo. E tem 

um vídeo aí para entendermos melhor a matéria.” 

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

O vereador MARCELO GARCIA:- “Analisando de perto ali, no meu entender, o córrego 

Senhorinha ele perde seu curso natural, o percurso que ele faz, trazendo ali grande 

erosões. Eu puder ver ali árvores caídas, tombadas, ali no córrego, segurando ali muito 

lixo acumulado. Uma situação realmente bem complicada. Estaremos, então, 

encaminhando esse pedido ao governo para que tome as seguintes providências. E pela 

manhã estive na escola municipal lá no Jardim Por do Sol. Fui chamado ali por munícipes 

e principalmente por aquelas pessoas que fazem transporte com van escolar, com ônibus 

escolar.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Além de não ter uma demarcação ali na porta da 
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escola, a diretora e os munícipes – aí está passando algumas fotos – estão pedindo para 

que seja mão única ali. Eu estive hoje por volta de meio-dia, bem no horário de saída dos 

alunos e pude ver realmente ali a situação bem complicada. Um abraço à Mônica com o 

esposo, que me levou nesse lugar. E a escola já tinha feito um pedido à Secretaria da 

Mobilidade e nós estamos, então, reforçando e esperamos que sejamos atendidos. Muito 

obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo, Rogério da Acasem, com o tempo de cinco minutos, vereador.  Com 

a palavra o vereador Rogério da Acasem.” 

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Rogério da Acasem, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROGÉRIO DA ACASEM:- “Boa tarde, senhor presidente, toda a 

Mesa, nobres vereadores e a todos que nos acompanham pela TV Câmara! Queria 

compartilhar com vocês que sábado nós tivemos aqui na Câmara uma homenagem à 

quarta turma do Projeto Social Bombeiros Mirins da Acasem, e eu tenho muito orgulho de 

compartilhar esse momento com vocês através de um vídeo de uma matéria que a TV 

Câmara preparou da homenagem. Pode soltar para nós, Beto.” 

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

O vereador ROGÉRIO DA ACASEM:- “Então, quero aqui parabenizar toda a equipe da 

Acasem, a equipe do projeto social Bombeiros Mirins, e agradecer também a todos os 

funcionários que estiveram presentes aqui, o pessoal da equipe de som, TV Câmara, o 

Flávio, fotógrafo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente! Obrigado, 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Queria... quero parabenizar 

Vossa Excelência pela iniciativa, parabenizar a entidade Acasem por fazer esses jovens, 

ter mais disciplina, aprende ter humanidade, ser mais humano em ajudar o próximo. 

Próximo vereador inscrito para falar no Pinga-Fogo a vereadora Juliana Fraga, a líder do 

PT. Tem o tempo de dez minutos. Com a palavra a vereadora Juliana Fraga.” 

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

do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa tarde, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet! Na verdade, eu vou falar… eu vou passar um vídeo. Hoje nós vamos fazer 

uma atividade aqui, um evento, as vereadoras daqui da Câmara, eu, a vereadora Amélia 

e a vereadora Dulce Rita e todos os outros vereadores que apoiaram e que estão junto 

conosco, que fala exatamente sobre o feminicídio e sobre os órfãos também do 

feminicídio, que a gente não pode esquecer. Infelizmente, aqui no nosso país nós 

estamos em quinto lugar entre 83 nações que mais violentam as mulheres, que mais 

matam mulheres, e com isso 2.300 órfãos… pessoas, crianças ficam órfãs por ano. É 

muito grande! São dados que poderiam mudar, que poderia mudar se tivesse realmente 

políticas públicas e uma cultura, que precisa ser mudada, que é a questão do machismo, 

da misoginia, da violência contra as mulheres. Então, eu peço para passar um clipe que 

fala sobre os órfãos do feminicídio. Ele é meio compridinho, vou usar praticamente todo o 

meu tempo, mas eu achei pertinente. Aumenta um pouquinho o som, por favor!” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu não quis passar o vídeo na hora do evento 

exatamente por causa dos filhos, para não ter que relembrar, para não ter que reviver 

algo que já passaram com as mães. Obrigada! Uma triste realidade. Nós estivemos mês 

passado no julgamento da Priscila, uma moradora aqui de São José, que foi vítima de 

feminicídio. Um aparte, Amélia. Questão de ordem aqui para a Amélia.” 

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

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Vereadora Juliana Fraga, o pai da Priscila e a 

mãe da Priscila já chegaram e a OAB. Então, assim, eu peço aí ao presidente que eles 

venham aqui até à Casa. O processo da Priscila foi julgado faz um mês, né? Eles estão 

vindo aqui. Só está os dois e a OAB. Então peço… porque o nosso evento, como é pela 

TV Câmara, nós trouxemos exatamente quem são as vítimas dessa questão do 

feminicídio, da morte. Então por isso que o nosso evento chama Do Luto à Luta Contra o 

Feminicídio.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “E aí para terminar, para encerrar a minha fala, são três 

mulheres vítimas de feminicídio por dia no nosso país. São 2.300 órfãos por ano, que 

ficam órfãos por ano, vítimas do feminicídio. Uma travesti, uma mulher trans é 

assassinada no país a cada dois dias. Uma menina ou mulher é estuprada a cada dez 

minutos. Vinte e seis mulheres sofrem agressão física por hora. Ou seja, são 620 
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mulheres que sofrem agressão física por dia, a cada dia no nosso país. Trinta e seis por 

cento das mulheres já foram vítimas de violência doméstica, portanto é uma situação que 

a gente precisa mudar. É cultural. E é preciso mudar principalmente com os homens 

juntos. A gente está na luta, a gente está à frente, a gente levanta essa bandeira todos os 

dias. Mas é necessário a sociedade dizer um basta. A sociedade, são os homens 

juntamente com as mulheres, dizer um basta. Um basta à violência, um basta ao 

machismo estrutural, um basta à vítima, deixar vítimas por situação que podem ser 

evitadas. Então, nesse dia da mulher, que a gente costuma receber muitos elogios, 

muitos presentes, são muitas comemorações legais até, é importante, flores, bombons, 

enfim. Tudo isso é muito gostoso. Mas a gente não pode deixar esses dados 

aumentarem. E faz parte de cada um, cada um de nós, fazer com que isso diminua, que 

isso seja uma… esses dados sejam decrescentes e não cresçam mais do que a gente 

tem visto nas estatísticas, as agressões, os estupros, os órfãos. Então, que nós… estou 

encerrando, senhor presidente... que juntos a gente possa ter uma sociedade mais 

equânime, mais igual, mais justa e com menos violência doméstica. Obrigada, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo o vereador Renato Santiago. Com a palavra o vereador Walter 

Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, pedir um minuto de silêncio para a 

dra. Ana Maria, esposa do Toni Florestan. Ana Maria trabalhou aqui, no gabinete do 

Sérgio Camargo. Então as nossas condolências à família. Que Deus a receba com todas 

as honras e que a família seja confortada com a mão de Deus.” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Também pedir um minuto de silêncio ao ex-servidor 

aqui da Câmara Municipal, o Domingos Sávio Siqueira. Faleceu aos 61 anos. Como eu 

falei, um antigo funcionário da Câmara Municipal. Começou a trabalhar aqui na Casa em 

1985, aposentou-se em 1993, na função de assessor jurídico. Ele estava internado há 

uma semana e hoje não resistiu. Deixar aqui um abraço a todos os familiares. Meus 

sentimentos.” 

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

Renato Santiago, por tempo de cinco minutos, vereador.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 
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do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, senhor presidente! Robertinho 

que estava aqui? É você, Juju? Boa tarde, presidente! Boa tarde a todos os colegas 

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

Falar no Pinga-Fogo de hoje, presidente, sobre a volta dos projetos esportivos. Um 

grande projeto, o Projeto VemSer, que é realizado lá no Grêmio Esportivo Jardim das 

Indústrias.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “A gente volta aí com força total nesse projeto de 

futebol que acontece lá no campo do Grêmio. Um projeto que utiliza o esporte como 

ferramenta educacional e implementação de valores para que a gente possa disciplinar 

essas crianças, para que a gente possa evitar que essas crianças tenham contato com as 

drogas, para que a gente possa trazer para essas crianças o verdadeiro formato de ser 

um cidadão de bem. Então, esse projeto é extremamente importante, é um projeto que eu 

tenho muito orgulho de apoiar, de ser um dos padrinhos, e que traz grande esperança da 

formação de um cidadão pleno, que no futuro serão os adultos da nossa cidade e, quem 

sabe, um de nós vereadores aqui. Também, no último final de semana estivemos na Zona 

Norte, onde o prefeito levou a prefeitura, todos os trabalhos da prefeitura, todos os 

secretários, todas as secretarias, diretores, para atender os munícipes lá na EMEF Vera 

Babo, lá no Altos de Santana. Foi um evento muito legal, onde eu pude também encontrar 

vários apoiadores, várias pessoas que estiveram comigo durante todo o processo eleitoral 

e que juntos nós podemos transformar a nossa cidade. É muito bom estar perto das 

pessoas, porque aí a gente sabe especificamente a demanda. Por mais que nós 

estejamos sempre perto da comunidade, sempre atenta às demandas da comunidade, a 

pessoa que está no bairro, que está no dia a dia da região, ela tem mais propriedade para 

trazer as demandas e os problemas do bairro. Então, estivemos lá no último final de 

semana, atendendo, junto com os secretários da prefeitura e o próprio prefeito e alguns 

vereadores que também estiveram lá conosco nesse evento. E também trazer à memória 

uma lei de minha autoria, a Lei 10.271, que é a lei do antifluxo, a lei que coibia as 

aglomerações, aqueles carros de som que perturbavam o sossego das famílias aos finais 

de semana, que fazia aquela aglomeração de pessoas sem o mínimo sentido na frente 

das casas, perturbando o sossego, não deixando com que os trabalhadores dormissem 

para que no dia seguinte tivessem um dia saudável de trabalho. A Lei 10.271, a Lei 

Antifluxo, ela veio para regrar esse problema, principalmente com a proibição de 

estacionamento das 20 horas até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, foi uma lei 
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muito eficaz, que eu desenvolvi aqui no ano de 2021 e que tem trazido um benefício 

gigante para os moradores, principalmente dos bairros mais periféricos da nossa cidade. 

E também gostaria de homenagear, amanhã, Dia Internacional da Mulher. Está aí uma 

foto com a minha esposa, Patrícia, a quem eu homenageio a todas as mulheres, as 

vereadoras, Amélia Naomi, Dulce Rita, Juliana e a todas as mulheres aqui do Plenário. Eu 

antecipadamente parabenizo pelo Dia Internacional da Mulher que acontecerá amanhã e 

a todas as mulheres da nossa cidade. Obrigado, presidente! Ótimo trabalho e ótima 

sessão. Deus abençoe.” 

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

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu queria que colocasse a foto lá da... 

assessoria técnica da Câmara, do nosso servidor público Domingos Sávio Siqueira, de 61 

anos, aposentado desta Casa. Nascido em Itajubá, admitido na Câmara desde janeiro de 

1985. Ele era servente, mas com os cursos que a Câmara promoveu aqui, ele formou em 

Direito em 1993. Ocupou o cargo de assessor jurídico. Infelizmente faleceu no dia de 

hoje. O velório será amanhã, a partir das 8 horas; o sepultamento, às 14 horas. E eu 

quero aqui, então... Esse é o Domingos Sávio. Eu recebi hoje vários amigos dele, entrou 

em contato. Sei que ele era atuante também na igreja. Então, aqui fica nossas 

homenagens dessa Casa a Domingos Sávio, presente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próxima vereadora inscrita 

para falar no Pinga-Fogo, por tempo de cinco minutos, a vereadora Dulce Rita. Com a 

palavra a vereadora Dulce Rita.” 

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:- “Primeiro aqui homenagear os familiares das 

nossas homenageadas, as nossas vítimas de feminicídio, na noite de hoje. Mais tarde a 

gente conversa mais sobre isso. Hoje também vi, como o Zé Cláudio, estampada aí a 

minha fotografia, junto com o PT, que não sei o quê. Eu acho que uma boa política 

mesmo para o resultado positivo em prol de uma população, uma política honesta, tem 

que ter a dignidade de transpor as fronteiras. Estivemos mesmo junto no panfleto, junto 

com a Amélia, junto com a Juliana, em prol da Conferência Municipal de Saúde. Aliás, 

diga-se de passagem, que muitos dos vereadores, inclusive os membros aqui do 

Conselho de Saúde, nem lá compareceram. E nós estivemos, sim, distribuindo panfleto 

para falar dos problemas que aflige a nossa saúde no município, tais como: falta de 

medicamentos; falta de especialista como ginecologista, reumatologista, neurologista 

infantil e muitos outros especialistas; as filas de cirurgia; os problemas de aparelhos 

auditivos; hospital geriátrico; agilidade de atendimento oncológico, que muitas vezes… o 

prefeito não sobra dinheiro, então ele não dá dinheiro lá para o Pio XII para cumprir o que 

reza o Ministério da Saúde, que é o prazo máximo de 60 dias para iniciar o tratamento. E 

São José não está conseguindo cumprir isso, porque a prefeitura, a Secretaria de Saúde, 

não consegue liberar os exames a tempo para que se cumpra essa portaria. Agilidade nos 

exames, como já disse, muitos exames parados aí, mais de dois meses, três meses. Às 

vezes a gente pega a coisa até de anos aqui dentro da saúde de São José dos Campos. 

E nós estamos aí, né? Estivemos nessa conferência com muita raça, muito orgulho, 

transpondo as barreiras políticas em prol de uma sociedade, de uma saúde melhor aqui 

para o município. E também agora – quero falar pouco hoje –, agradecer ao pessoal da 

Fatec, que esteve lá novamente, teve o Baja com 60 universidades de todo o país e que a 

inscrição lá é feita por quilo de alimento. E esse ano, como não poderia deixar de ser, foi 

feito o quilo de alimento que foi lá para a Comunidade dos Aflitos, para a Cooperativa 

Futura e para os Vicentinos. Então parabenizar mais uma vez a Fatec, que muita garra, 

muita garra mesmo, fez mais uma vez esse evento que está repercutindo. No começo era 

só em São Paulo, daí de São Paulo foi para o Brasil e agora esse campeonato aí do Baja 

está repercutindo no país inteiro. Então, parabéns à Baja. Gratidão aí! O pessoal aí que 

recebeu os alimentos agradece muito, porque eles estão precisando e muito. E falar uma 

coisa do dia das mulheres. São José dos Campos, a cidade mais moderna do Brasil, da 

América do Sul, tem uma secretaria... Nós temos 13 secretarias e algumas fundações. 

Sabe quantas mulheres nós temos compondo esse elenco? Uma. Somente a Secretaria 

de Esporte, que é que tem uma mulher. O resto tudo comandada por homens. É difícil 
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dormir com um barulho desse, né, gente?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo, vereador Dr. José Cláudio, no tempo de dez minutos, vereador. Com 

a palavra o vereador Dr. José Cláudio.” 

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 Dr. José Cláudio, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! A Dulce me 

autorizou a lembrar da dra. Margarete, que ela não falou. Então, são duas secretárias. 

Parabéns, vereadora Juliana, pelo evento e pela lembrança do problema do feminicídio, 

do Luto à Luta! Conta com o nosso apoio aí sempre para você, viu? Bom, o meu gabinete 

é o gabinete em defesa da vida e das pessoas.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Nossa formação em medicina, é um gabinete que luta 

pela vida. Próximo! Bom, pode passar. Nós viemos falar aqui um pouquinho dos 

acontecimentos aí do final de semana, de toda semana. Pode passar o próximo! Aí! 

Nesse final de semana, a prefeitura fez o evento Mais Perto de Você, na região Norte. 

Está aí o evento, toda a montagem que a prefeitura fez. Próximo! Parabéns! É um evento 

válido pela iniciativa e que todos nós queremos o Poder Público próximo à população. A 

única coisa que eu contesto aí é ter feito tanto gasto, montar uma coisa tão grande. 

Parece o laboratório da Nasa o gabinete que o prefeito montou. Eu acho que a gente 

poderia usar esse dinheiro aí para coisas mais importantes para cidade. Próximo! 

Contudo, montar uma estrutura cinematográfica tipo Nasa na quadra de uma escola não 

resolve os verdadeiros problemas da nossa população. Próximo! Pode passar. Próximo! 

Aí! Então, na mesma... na mesma avenida da Escola Vera Babo de Oliveira, onde o 

prefeito fez o evento, duas quadras de areias abandonadas e uma quadra no final da 

avenida que já virou ponto de tráfico. Então, bem próximo daquele... daquele baita 

daquele salão que eles montaram tem duas escolas lá no esmo, largada, abandonada, 

com a quadra nesse estado. Próximo! Um playground ao lado da UBS abandonado há 

anos. Crianças brincam na areia misturada com detritos de fezes de animais. Então está 

lá. Próximo! E do lado aqui, comparando todo luxo com lixo largado do outro lado. Bom, 

eu não sou contra a esse trabalho da prefeitura e da gestão ir nos bairros. Porém, em 

2021, eu, a pedido do sétimo andar… até na época o assessor do vice-prefeito, que está 

aqui no salão, pediu que eu fizesse alguns pedidos, que eu tinha direito como vereador. 

Em 2021, está aqui, do lado está o pedido, data lá, do Dr. Zé Cláudio e encaminhado ao 

vice-prefeito da época, 18 de outubro de 2021, revitalização do playground. Está aí. 

Próximo! Revitalização da quadra ao lado da UBS. Isso tudo foi pedido em 2021 e fazia 

parte dos pedidos que eu tinha direito, que na época eu era vereador da base. Próximo! 

Transformação da quadra de areia do início da avenida em quadra society. Está aí o 

pedido, está aqui o meu pedido e a época, 2021. Próximo! Vielas abandonadas, acúmulo 

de lixo e registro de animais peçonhentos. Então a gente pediu também a revitalização 
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dessas vielas. Está aí a data do pedido. O pedido está aqui do lado. Isso é oficial, 

transparente para quem quiser ver, o pedido está aqui, 2021. Próximo! Quadra do final da 

avenida virou ponto de venda de drogas e até ficou perigoso para minha equipe ir lá pelo 

risco de segurança. Próximo! Olha o estado da UBS Dom Pedro que eu estive hoje. Mas 

isso é outro capítulo. Vamos parar aqui. Então, gente, montou-se aquele teatro todo do 

final de semana com a visita do prefeito nos bairros. Porém, eu mostrei aqui vários 

pedidos meus que foram feitos em 2021: melhora de quadra, melhora da quadra de areia, 

melhora das vielas, melhora da UBS local lá da região Norte. E na região Norte nós temos 

um vereador lá atuante, um vereador da base, que trabalha, que bota o pé no chão, que 

anda, que faz o trabalho dele. Então não precisa o prefeito fazer, montar esse teatro, esse 

circo todo que ele montou. Basta ele ir no vereador. É função nossa, a gente é pago para 

isso. Se eu faço inúmeros pedidos em 2021 e nós estamos em 2023 e eu não fui 

atendido, alguma coisa está de errado. Para que montar todo aquele teatro do final de 

semana se estava tudo pedido, registrado, documentado? E ele tem o vereador lá, o 

Roberto Chagas, que faz um trabalho muito bacana na região Norte e aponta os 

problemas para ele. Então, sabe o que que é isso? É tudo balela, é mentira, isso é papo 

furado. Não precisa montar uma baita estrutura dessa. Vai no vereador, o vereador do 

bairro está lá: ‘Óh, está aqui o problema, o problema é esse, é esse, esse’. Ele conhece 

melhor o bairro. O secretário que estava lá com ele mal conhece a região Norte. Bom, 

continuando nas nossas caminhadas por São José dos Campos, hoje eu estive na região 

Sul e a gente se confrontou com esse estado da UBS Dom Pedro. Olha a placa de 

identificação da UBS Dom Pedro. Está bem ruinzinha, entendeu? Está judiado. Próximo! 

Também, isso daqui é uma quadra da academia ao ar livre. É uma foto da Vanguarda, 

que teve reclamação. O morador reclama da academia trancada pela prefeitura. Essa foto 

foi postada. Hoje de manhã, eu estive lá e olha como estava a quadra: podada, limparam, 

fizeram a poda da quadra. Quer dizer, tem que a Vanguarda mostrar toda a sujeira, mato, 

animal peçonhento, risco para as crianças que querem frequentar, a academia ao ar livre 

trancada. Aí ficaram sabendo que o vereador ia lá e a Vanguarda denunciou, aí limparam. 

Quer dizer, isso é tudo balela, é tudo um teatro para ganhar voto e que vocês infelizmente 

caem, entendeu? Próximo! Bom, gente, então é isso. Tem mais algum? Tem mais algum? 

Não. Então, o dever nosso de vereador é mostrar os defeitos da cidade. E aí pega um 

sitezinho e crítica eu e a Dulce por estarmos num evento da saúde pedindo melhorias 

para saúde. Estávamos com a vereadora Juliana e com a vereadora Amélia. E o site 

posta, coloca lá no Instagram tudo, que eu quero o quanto pior, melhor. Quanto pior, 
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melhor, não é eu não. O quanto pior é a atual gestão. É a atual gestão, que faz várias 

obras na cidade, não se preocupa com a macrodrenagem da cidade. Quem é joseense, 

quem mora nessa cidade há bastante tempo nunca viu aquela catástrofe de terça-feira, a 

cidade inteira alagada. Então, não é quanto pior, melhor, não. O pior quem está causando 

é a atual gestão. E o que nós temos aqui na nossa cidade, que a gente tem orgulho de 

falar que morar em São José é bom, porém, muitas das coisas boas dessa cidade foram 

feitas pelo prefeito, ex-prefeito Emanuel e Eduardo Cury. Só um resumo aqui rapidinho. 

Conclusão do Anel Viário, Ação Cidadania, Fundhas, Casa do Idoso, desfavelização, 

Parque Tecnológico, Fábrica de Empregos. Isso tudo foi o PSDB que fez. O Hospital de 

Campanha foi o ex-prefeito Felício, que mudou de lado e virou PSD, virou Kassab. 

Ampliação do Hospital Municipal, Parque Vicentina Aranha. E aí o Petiti me falou, 

conversando com todos os presidentes das Sabs, ouvindo a população. Isso foi o PSDB 

que fez, não foi o PSD, não. O PSD pegou carona, caroneiro. Parque Natural Municipal 

Augusto Ruschi, PEV de Resíduos. Quem bolou esse programa foi tudo Emanuel e Cury. 

Esse povo que está aí é caroneiro, pega carona. E eles tentam colar na minha imagem e 

na Dulce que a gente virou PT. Não, eu respeito a Amélia, respeito a Juliana, estou com 

elas em várias lutas pela cidade, apoiei elas em várias atitudes do ano passado. Porém, 

quem tem três ministérios no atual governo Lula é o Kassab, é o PSD, que é o atual dono 

de São José dos Campos, que o que ele mandar o prefeito fazer, o prefeito faz, que quem 

manda em São José hoje não é o que está sentado na cadeira, não. É o Kassab. O 

Kassab é dono do Senado, três ministérios no governo Lula e manda e desmanda aqui 

em São José dos Campos. Então, quem hoje está ligado ao governo Lula é o prefeito, 

porque o partido dele tem três ministérios no governo. Então não venham dizer que eu 

sou, porque eu não sou, eu não tenho nada, não levo vantagem nenhuma. Esse povo que 

está aí governando São José dos Campos sabe o que é que eles gostam? Eles gostam 

de facilidade. Acende uma vela para Deus e outra para o capeta. E se o capeta estiver no 

poder, eles vão para o lado do capeta. Porque entre Kassab e capeta, o que diferencia é 

que um está no inferno e o outro está na terra. É a única diferença. Muito obrigado, 

senhor prefeito!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Quero parabenizar a iniciativa 

do prefeito Anderson Faria, pela Prefeitura Mais Perto de Você. Tive o prazer de estar na 

Zona Norte. Hoje, o munícipe pode conversar com o secretário, com o prefeito, para 

trazer a demanda, a melhoria do bairro, porque vão... São José dos Campos está quase 

800 mil pessoas. Então São José dos Campos é uma cidade muito grande. E a próxima 
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acho que vai ser na Zona Leste, a Prefeitura Mais Perto de Você. Deixo aqui meus 

parabéns para o prefeito Anderson Faria. Com a palavra o vereador Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a todos! 

Primeiro, eu gostaria de agradecer o doutor, vereador José Cláudio, pelo reconhecimento 

do nosso trabalho na região Norte e pontuar aqui algumas questões, que você apresentou 

sobre aquela avenida. A primeira quadra que foi apresentada, é uma quadra próximo ao 

Telespark. Fica ali entre o Altos de Santana e o Telespark. Já está para começar na 

verdade. Vai ser feita a troca da areia pela grama sintética. Um pouco mais à frente, essa 

eu cheguei um pouco atrasado e quero aqui agradecer o vereador Milton Vieira, que já 

tem uma emenda também aprovada e também será feito um trabalho na quadra. Só não 

sei dizer se vai ser sintética, o que que vai ser feito. Mais a frente, aonde foi citado a falta 

de segurança, recentemente foi implantada uma câmera de segurança, a qual já está 

inibindo e bastante. Lógico, muito mais precisa ser feito. Eu não poderia deixar de citar 

essas melhorias porque são melhorias que eu acompanho de perto. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Parabéns, vereador, pelo belo 

trabalho que faz na região Norte. É assim que constrói uma cidade. O senhor esclareceu 

aí que a quadra já está... vai começar a ser reconstruída, a câmera de segurança. Quero 

agradecer ao secretário Bruno que faz um bom trabalho na segurança por São José dos 

Campos. Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

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

vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, público presente aqui! Senhor 

presidente, também falar aqui, eu quero acompanhar... sempre é bom quando o vereador 

José Cláudio vai na tribuna, traz bastante coisas que precisam ser arrumadas na cidade, 

e nós, vereadores, que junto com o prefeito Anderson, levamos a demanda até ele e é 

resolvida. Assim está aqui como ele falou sobre a questão do Cras Dom Pedro, da 

academia ao ar livre que estava lá. A gente foi acionado ontem. Quando acionaram a 

gente, já acionamos a secretaria, a secretaria já arrumou. O próprio vereador apresentou 

que arrumou – né? – ali o local. Amanhã tem um evento em homenagem às mulheres, ao 

dia das mulheres lá. Até convido os vereadores. Vereador José Cláudio pode ir lá para 

ver. Um evento superbacana, superlegal, estando dentro da academia ao ar livre, com 

profissional de educação física, fazendo um ótimo trabalho. Já acionei também a 

secretária Margarete, da Saúde. Vai arrumar já aquele toldo. Então, é importante quando 

traz isso aqui também para a gente porque de repente a própria população não consegue 
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trazer. O vereador na função dele, traz para a gente como fiscalização, e a gente leva 

aqui para o prefeito, a gente do governo, aqui da base do governo, para resolver. E a 

cidade tem sido resolvida. Está aqui o vereador Roberto Chagas, que acabou de falar o 

quanto que tem sido feito na região Norte, né? Lá, o evento lá do Olho no Olho, 

impressionante o quanto o prefeito ficou, de manhã até às 7 horas da noite, escutando a 

população, vendo. E estou vendo já acontecer as coisas na região Norte. Isso é muito 

importante, um programa muito importante. E para finalizar, é o prefeito do PSD. O PSD, 

de São José, o PSD do vice-governador, que está revolucionando o Estado de São Paulo, 

revoluciona São José e nós somos exemplo para o Brasil. E nós aqui, estaremos 

trabalhando firme e forte para transformar ainda mais São José na cidade melhor para se 

viver, do Brasil.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereadores, lembrando vocês 

que nós estamos no horário de Pinga-Fogo. Vou deixar os dois vereadores, nobres 

vereadores falar por tempo de um minuto, senão vamos deixar lá o Zé Luís Nunes que se 

inscreveu a hora que chegou, sem falar. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, bem rapidinho. Parabenizar o 

vereador Chagas pelo trabalho que foi feito sábado. Eu estive lá na Zona Norte, no Altos 

de Santana, bairro maravilhoso. Muita coisa boa acontecendo. Prefeito Anderson Farias, 

juntamente com sua secretaria, todas elas, estiveram no local. Um trabalho belíssimo e a 

cidade, presidente – Vossa Excelência também estava lá comigo –, muito bem cuidada. 

Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Sempre que tiver uma demanda, levar para o 

governo, trazer aqui para a Casa e resolver os problemas. E é isso que o prefeito 

Anderson Farias, juntamente com seus secretários, estão fazendo. Parabéns ao prefeito 

Anderson, aos secretários e ao Chagas, o vereador daquela região, que trabalha muito e 

foi muito bem elogiado naquele local por várias pessoas que conversei naquele 

ambiente.” 

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

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Faço ideia do prefeito ficar das 7 da manhã até às 7 horas da 

noite atendendo a população. Então, é porque a coisa está muito, muito, muito problema 

lá, porque eu acho que é muito tempo. Então foi muito problema reprimido por lá. Tem 

que voltar, acho que a semana que vem ele tem que voltar para fazer mais 12 horas, para 

botar a casa em ordem, né? Porque pelo jeito a coisa não está esse paraíso conforme 

estão dizendo aqui, não. Eu queria pedir um minuto de silêncio para o meu querido amigo 
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o palhaço Yoyo, o Marino Aparecido dos Santos, que infelizmente faleceu aí no sábado e 

que era uma pessoa muito querida. Participava de todos os eventos na prefeitura, 

enquanto a prefeitura contratava os artistas da terra. Trabalhou com o Las Vegas, Beto 

Carrero, Moça Fiesta, Orlando Orfei, entre outros. Deixou o filho, Lilipu, que atualmente 

viaja com a esposa, palhaça Lilica. Estão aí pelo Brasil com o Circo Tirulipa. E a sua filha 

Babalu, que também representa o circo. Então, quero deixar aqui meus pêsames para a 

família e mais uma vez deixar aqui minha admiração pelo circo porque esse pessoal tem 

que fazer ao vivo e a cores, sem tempo de improvisar. Não tem o segundo turno para eles 

não. Também queria deixar aqui...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Conclua, vereadora.” 

A vereadora DULCE RITA:- “... um minuto... Olha, aqui eu estou só um minuto de silêncio. 

O senhor respeita as suas regras quando se fizer necessárias.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Mas a minha função aqui, 

vereadora, é alertar a senhora a hora que deu o minuto...” 

A vereadora DULCE RITA:- “Só isso que você sabe fazer aqui então?” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Tem muita coisa para fazer aqui na Câmara do que além de 

você ficar olhando no cronômetro.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Ôh, vereadora, ...” 

A vereadora DULCE RITA:- “Por favor, eu queria...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “... mas aqui não é só o 

presidente que faz. Os vereadores também faz parte desta Casa. Tem como pedir para o 

presidente se tem como ajudar o presidente a tocar a Casa. Então, a senhora vai pedir 

um minuto de silêncio, por favor.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Depois a gente conversa, então. Por favor, eu queria pedir 

um minuto de silêncio para a senhora Olga Inagaki, uma pessoa que morou muito tempo 

em São José, lá em Eugênio de Melo. Trabalhou na parte de agricultura, pessoa muito 

querida por todos. A família imensa, maravilhosa, muito amiga do Walter Hayashi. Então, 

queria deixar aqui meu minuto de silêncio, minhas condolências para a família.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Queria pedir desculpas para os 

convidados, mas o presidente está aqui para olhar cronômetro sim. Senão, gente, vira 

bagunça essa Casa de Lei. Então, eu estou aqui para olhar cronômetro, estou aqui para 

ler projeto de lei, estou aqui para aprovar projeto de lei, senão vocês podem ver a 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380034003200370037003A00540052004100, 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)                                            23 

CMSJC-001 – 9ª Sessão Ordinária – 07.3.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.3.2023 

vereadora falar e achar que o presidente não tem que olhar o cronômetro. Presidente tem 

que olhar o cronômetro sim. Com a palavra.... Ah, foi citado o vereador José Cláudio, com 

o tempo de um minuto. Por favor, José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Eu queria só corrigir três 

vereadores que me antecederam. Vou emprestar um óculos de alguém aí que eu devo 

estar ruim da vista. Porque os pedidos meu, a população está aqui vendo, tem bastante 

gente, o meu pedido é de 2021, gente. É de 2021! Aí ele arma aquele circo lá na Zona 

Norte, para atender em 2023, parcialmente. E aquela quadra que eu mostrei na Zona Sul 

eu duvido e desafio a secretária de Saúde ir lá amanhã, que ela vai tomar uma picada de 

cobra lá. Porque roçaram, e eu sou da roça, eu sei roçar, roçaram que nem o nariz, 

Fabiana, aquilo lá, viu, Fabiana? Minha amiga, esposa do ex-prefeito Loureiro, de 

Paraibuna. Então, duvido que ela vá lá. Se for é perigoso uma jararaca, né? Jararaca, né? 

Deixa para lá. Mas, então, a gente desafia ver se ela vai lá mesmo, porque aquilo lá 

estava um lixo. Aí a Vanguarda mostrou a foto e aí a prefeitura foi lá e roçou, porque 

sabia que eu ia lá hoje. Mas roçaram, gente, que nem o nariz. Quem quiser ir lá comigo, 

vai amanhã. Se a secretária estiver lá amanhã, eu vou com um pedaço de pau para matar 

a cobra. Porque vai morder a nossa secretária eu tenho certeza. Obrigado, presidente!” 

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

Luís Nunes, com o tempo de dez minutos, vereador.” 

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 Zé Luís, pelo prazo regimental de 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde – quase boa noite já –, 

todos os convidados que estão aqui, senhores vereadores, público que nos acompanha 

pela TV Câmara e também pelas redes sociais! Senhor presidente, antes de iniciar 

mostrando o que eu tenho para falar, acho que uma das coisas que a gente precisa 

sempre tomar cuidado, quando você vai falar de partido e de lideranças partidárias. Eu 

creio que se a gente for entrar por esse caminho, é complexo demais, né? O presidente 

do meu partido foi citado nominalmente aqui injustamente. Ele não está nem presente 

aqui na sessão de Câmara. E se for na mesma moeda, se eu começar aqui falar do Aécio 

Neves, por exemplo, ou do João Dória ou de outros, fica uma situação bem, assim, difícil. 

Mas eu não quero entrar nesse debate, porque o debate não é esse. O debate é São 

José dos Campos, é respeito pelas lideranças, é respeito pelas pessoas, é respeito pelos 

parlamentares. É dessa forma que a gente começa a perder totalmente o respeito com as 

pessoas. Quando a gente não respeita o líder, a gente está desrespeitando as pessoas. 

Então, é algo, assim, que deixa eu profundamente magoado quando se atacam lideranças 

injustamente ou pessoas de um partido que ajudaram a construir um partido. Eu, por 

exemplo, nunca ataquei o Emanuel Fernandes, nunca ataquei o Eduardo Cury aqui na 

tribuna. Por que que tem que se atacar então líderes do PSD? Uma coisa eu sei, quem 

toma um caminho de moderação nesse país apanha dos dois lados. O PSD nasceu para 

ser moderado. E se o nosso líder tem a capacidade de discutir com o governo federal, 

com o governo estadual e com o municipal, tem que dar os parabéns para ele, né? E aqui 

também não tem pessoas que estão se usufruindo do poder. O PSD foi construído a 

muitas mãos em São José dos Campos e atravessou um momento muito bom, e hoje tem 

outros parceiros. Então, basicamente é isso. Eu acho muito indelicado de qualquer 

parlamentar falar de algumas lideranças que não estão presentes na sessão. Mas, senhor 

presidente, eu queria dizer que nesse final de semana eu também estive lá na Zona Norte 

com o prefeito Anderson Farias, participando junto com a comunidade de um momento 

público, de um ato público com todos os secretários.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador ZÉ LUÍS:- “As pessoas reclamam muitas vezes que não encontram com o 

prefeito, que não encontra com o secretário. Foi todo mundo junto lá. Então eu gostaria 

muito de agradecer àqueles moradores que estiveram lá. Não foi um, não foi dois, foram 

centenas de moradores que foram lá na esperança, conversaram, levaram seu problema, 

alertaram os vereadores que lá estiveram do problema que tem na região Norte, que é 

uma região grande. Uma região que merece totalmente os nossos respeitos. Então, nós 
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temos que fazer esse trabalho. E o prefeito fez esse trabalho, os secretários foram lá. Eu, 

quando eu cheguei lá, eu conversei com muita gente. Muitos serviços, inclusive, estavam 

lá à disposição. E creio que outros prefeitos também fizeram essa participação pública 

junto com os eleitores. Aliás, eleitores não, não só eleitores, com o cidadão. Então isso é 

muito importante. Então, parabéns ao prefeito Anderson Farias, que esteve na região 

Norte e, em respeito aos moradores, apresentou lá o melhor! Pode passar, por favor! 

Queria dizer também que nós estivemos junto com a comunidade lá do Jardim Satélite, 

mais precisamente da Paróquia Espírito Santo, fizeram um torneio lá na região, um 

torneio muito bacana que teve o nome, para quem é católico, os nomes dos times eram 

todos nomes de santos: Nossa Senhora de Todos os Povos, Nossa Senhora de Lourdes, 

Nossa Senhora do Carmo. Então, queria mandar um abraço para o Juninho, para o 

Mumu, para o Cris do futebol, e para o padre Rogério Félix que presenciaram lá um bom 

torneio, um torneio bacana e agradecer também a participação da Secretaria de Esportes. 

Pode passar, por favor! Lembrar que nesse final de semana nós temos a nossa coleta de 

alimentos, que é clássico já na nossa comunidade. Um trabalho que surgiu durante a 

pandemia, de ajudar as famílias, com o padre Rogério Félix. E esse trabalho já vai 

completar três anos e a comunidade está muito empenhada em continuar esse trabalho. 

Então, queria convidar as pessoas que pudessem lá nos ajudar, participar, ver como é 

que a comunidade se mobiliza em torno também deste tema de superação da fome e da 

miséria. Pode passar, por favor! Lembrar que o prefeito também tem feito reuniões com 

grupos que solicitam. Então nós estivemos a semana passada também com o prefeito 

Anderson no chamado Olho no Olho, lá no Jardim Satélite, um grupo de 40 moradores lá 

do Jardim Satélite, mais próximo ali daquela região, ali da rua Cefeu, rua Lira, ali. 

Próximo! Uma região muito boa, onde o prefeito pode apresentar várias ideias, vários 

projetos que estão sendo tocados e também esclarecer dúvidas. É parte também do 

governo municipal o chamado item da publicidade, ou seja, dar publicidade no que está 

fazendo. E o prefeito tem feito isso corpo a corpo com as pessoas também. Pode passar! 

Apenas para registrar todo o trabalho que foi feito aqui na nossa cidade. Além de ser uma 

cidade tecnológica, nossa cidade sim é uma cidade solidária, nossa cidade ajudou muitas 

outras comunidades. Então, parabéns aí ao Fundo Social, que vem fazendo um trabalho 

belíssimo também em relação à ajuda e à solidariedade, tanto em São José dos Campos, 

mas também em outras cidades. E por último – pode passar –, eu gostaria de dizer da 

minha satisfação dos primeiros movimentos aí do governador Tarcísio, tem feito um 

trabalho, assim, muito exemplar na relação institucional, na relação com o orçamento. 
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Agora ele vem implementando uma série de ações do que ele chama de soltar as 

alavancas do desenvolvimento. Creio que nós teremos um grande governo aqui no 

Estado de São Paulo e juntamente com o nosso ex-prefeito Felício Ramuth, que é o vice-

governador hoje. Então, apenas para registrar da minha satisfação, e entendendo que nós 

teremos, como eu falei, um governo de muitas mudanças, principalmente numa coisa que 

é importante para nós hoje, que é a geração de postos de trabalho. Uma série de coisas 

que eu creio que com o investimento que será feito em infraestrutura, principalmente, nós 

poderemos ajudar muitas pessoas com o tão sonhado emprego. Então, acredito que o 

governo Tarcísio tem ido muito bem nesses primeiros dias, e eu espero que cada vez 

mais possa trazer investimentos e mudanças para o nosso Estado. Senhor presidente, 

ainda tinha um tempinho, mas estou à disposição, acabando por aqui.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereador José Luís 

Nunes, por cumprir o Regimento aí à risca. Com a palavra o vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, também um minuto de silêncio para 

o senhor Hideshi Ueda, pai da Natália. Veio de Hokaido com sete anos de idade e faleceu 

no dia 4, com 91 anos de idade. À família as nossas condolências. Que Deus o receba no 

céu com todas as honras.” 

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

Rogério da Acasem.” 

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

de silêncio. E pedir para o Beto, por gentileza, colocasse uma foto aqui no telão. No dia 4 

agora, de março, faleceu o senhor Marino Aparecido dos Santos, conhecido como 

palhaço Yoyo. Ele faleceu aos 63 anos de idade após dedicar-se mais de 40 anos de sua 

vida ao mundo circense. Ele deixa como legado sua arte e um legado familiar, com filhos 

e netos que seguiram seus passos como artistas circenses. Marino iniciou sua carreira na 

adolescência e trabalhou em diversos circos do Brasil, como Las Vegas, Beto Carrero, 

Moça Fiesta e Orlando Orfei, entre outros. Atuava nas ruas, em espetáculos na cidade de 

São José dos Campos. Seu trabalho consistia em divertir ao público com habilidades 

como malabarismo, acrobacias e palhaçadas, deixando sempre uma mensagem de 

alegria e positividade. Lembrando também que o Seu Marino, como o palhaço Yoyo, já 

esteve várias vezes lá no Residencial Galo Branco, em Eugênio de Melo, através de 

parceria com a Acasem fazendo um trabalho voluntário. E eu deixo aqui os meus 

sentimentos a todos os familiares. Obrigado, senhor presidente!” 

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

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Obrigado, senhor presidente! Venho rapidamente para 

pedir um minuto de silêncio para o dr. Domingos Sávio Siqueira. Faleceu na data de hoje, 

ele com 61 anos de idade. À sua família, Dona Sebastiana, nossos sentimentos. O dr. 

Domingos, que é lá do Jardim Morumbi, tenho certeza que o nosso presidente da OAB 

aqui de São José, o dr. Kajiura também conhece. Registrar... aproveitar também para 

registrar a presença aí do dr. Kajiura e do dr. Thiago também. Dr. Thiago um grande 

advogado criminalista. Acabei de ver ele passando por ali, cumprimentei, está entrando ali 

o dr. Thiago. Tive o privilégio de trabalhar na prefeitura junto com o dr. Thiago, que hoje é 

um dos grandes criminalistas aqui de São José dos Campos. Registrar a presença dele 

também, um grande amigo que está aqui hoje. E o dr. Kajiura também. Para mim, que sou 

advogado também, é um prazer estar aqui nessa Casa, como único advogado hoje aqui e 

receber os senhores aqui nessa Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Fernando Petiti, com o tempo de dez minutos.” 

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

do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo 

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

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

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

telespectadores da TV Câmara e também a todos os presentes aqui na Casa! E deixar 

um boa noite especial aqui para os pais da Priscila. Sejam bem-vindo aqui na Câmara 

Municipal! Também ao presidente da OAB, parabenizar a presença da OAB aqui para 

acompanhar esse grande evento. Parabéns, Juliana Fraga pelo evento! Importantíssimo 

debater esse assunto. Ao presidente Kajiura! Também à Michele Alves, presidente da 

Comissão da Mulher Advogada! Sejam bem-vindos sempre aqui na Câmara Municipal! 

Violência doméstica é de suma importância a gente tratar. No mês passado, recebi a 

psicóloga Artenira Silva em meu gabinete. A Artenira faz um trabalho, em conjunto com 

grandes profissionais aqui do Brasil, tanto psicólogos, como advogados. Ela discute em 

nível nacional uma mudança, uma mudança de implantar ações em nível nacional, com o 

objetivo de facilitar as denúncias em casos de violência doméstica. Facilitar as denúncias 

e que os processos sejam agilizados. Com isso, a grande… o Brasil, que foi dito aqui que 

é o quinto país em termos de feminicídio. Isso dói quando se fala. A gente precisa unir 

todas as forças, todas as entidades de classe, os políticos, para que a gente possa 

amenizar isso. E eu tive o privilégio de receber a Artenira em meu gabinete, já 

trabalhando algumas ações para que a gente possa agilizar todos os processos para que 

a gente possa ver os covardes, a gente não tem outro nome com as pessoas que comete 

esses tipos de crime, que eles possam pagar, sejam punidos. Daqui a pouco, alguns dias, 

a Artenira também nos prometeu passar essas ideias que ela vai… que o grupo dela vai 

passar em nível nacional para que a gente possa implantar em São José dos Campos, 

servir de exemplo a outros municípios. Já convido aqui as três mulheres aqui da Câmara 

Municipal, vereadora Dulce Rita, vereadora Juliana Fraga, vereadora Amélia Naomi, para 

assinar esse projeto de lei para que a gente possa mudar e acelerar também os 

processos aqui em nosso município, e seguir e virar exemplo para outros municípios 

vizinhos e municípios do Estado de São Paulo. Aproveitando, falando um pouco de tema 

de violência doméstica, queria parabenizar a prefeitura, que no próximo sábado, dia 11 de 

março, a prefeitura vai realizar mais uma aula de defesa pessoal para as mulheres. Já é 

uma ação realizada na prefeitura em conjunto com a Secretaria de Defesa do Cidadão. 

Algo que a gente tinha solicitado no início do governo do então prefeito Felício Ramuth, 

atual vice-governador do Estado, e a gente fica muito feliz que foi colocado em prática 

essa aula, que tem capacidade para 50… receber 50 mulheres, a partir das 8 horas da 

manhã, no Parque da Cidade. Eu, quando vi a matéria da primeira aula de defesa pessoal 
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que aconteceu no Parque da Cidade, fiquei muito feliz, que algumas mulheres que foram 

até a aula foram levadas pelos próprios maridos. Os maridos levando as mulheres para 

aprender, para aprender defesa pessoal para se proteger. Isso mostra respeito dos 

maridos que mostram… criar uma autoestima nas mulheres. Assim que se cria um 

relacionamento. Aqui parabenizar os instrutores do curso, o Maurício Hiroshi, professor de 

artes marciais e defesa pessoal, e o investigador da Polícia Civil José Renato Rodrigues 

Júnior. Parabéns a vocês, parabéns por essa ideia! E que possam vir mais aulas dessa 

de defesa pessoal atendendo mais mulheres de São José dos Campos. Amanhã, dia 8 de 

março, queria parabenizar todas as mulheres. Dia Internacional das Mulheres. E aqui, em 

nome da minha esposa, Nara Moreira, que sempre me acompanha, me ajuda muito. Aqui 

a maioria da Casa conhece. Agradecer toda essa parceria pessoal, profissional. Em nome 

da Nara, agradecer a todas as mulheres, às funcionárias do meu gabinete, parabenizar as 

funcionárias aqui da Câmara Municipal e todas as mulheres no Dia Internacional da 

Mulher, que será comemorado amanhã, dia 8 de março. E para encerrar a nossa fala, 

ontem a gente teve a oportunidade de estar junto com a vereadora Dulce Rita e o 

vereador Marcão da Academia. No ano de 2017, juntamente eu, vereadora Dulce Rita, 

vereador Marcão da Academia, criamos a frente parlamentar em defesa da pessoa com 

autismo. E desde então, São José dos Campos virou referência, virou uma cidade 

inclusiva para os autistas e seus familiares, graças a muitas conquistas que a frente 

parlamentar trouxe para o município. E é lógico que a gente tem muito a se fazer ainda, 

sempre eu falo isso, mas que a gente possa conquistar cada vez mais. E ontem a gente 

sentou para analisar o Projeto 10/2022, que pede para que o laudo do diagnóstico que 

identifica o Transtorno do Espectro Autista tenha validade indeterminada em São José 

dos Campos. É algo que está sendo discutido pelo governador do Estado, Tarcísio de 

Freitas. Ele tinha vetado no primeiro instante, recuou, pediu desculpa. Ele começou a 

entender que esse laudo tem que ser permanente. O laudo não muda. A gente sabe que 

a criança, o jovem evolui desde que ele seja acompanhado desde o início, com 

especialistas, a família acompanhe tanto a mulher, tanto como a mãe, como o pai 

acompanhe para que essa criança cresça e possa se desenvolver. Mas o laudo, Dr. Zé 

Cláudio, o laudo não muda. E a gente sabe de muitas pessoas que vão atrás desse laudo. 

Infelizmente não estou falando de São José, estou falando no aspecto nacional. Muitas 

vezes o município não é preparado com profissionais, então esse laudo demora demais. 

E depois, passar um ano, ter que fazer tudo de novo? Eu acho que é uma conquista que a 

gente mostra, uma conquista importante para todas as famílias que têm essa realidade e 
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que a gente espera... está colocado para ser votado quinta-feira agora, está na pauta da 

sessão de quinta-feira. A gente espera que São José dos Campos novamente possa sair 

na frente e trazer essa nova realidade para as mães aqui de São José dos Campos. 

Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo, pelo tempo de dez minutos, Thomaz Henrique. Com a palavra o 

vereador Thomaz Henrique.” 

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:- “Obrigado, presidente! Ótima tarde a 

todos! Sejam bem-vindos, aos convidados, à Câmara Municipal! Vereadores, senhores da 

Mesa, público que nos assiste aí nas redes sociais, que acompanham o nosso trabalho. 

Comentar sobre dois fatos recentes entre hoje e ontem e posteriormente pedir o voto dos 

senhores para duas moções minhas. Primeiro, ontem nós estivemos na Associação das 

Construtoras do Vale do Paraíba (Aconvap), fomos muito bem recebidos pela diretoria, 

para debater o projeto proposto pelo Poder Executivo, que está em tramitação aqui nesta 

Casa, que quer isentar em 30% o valor da outorga onerosa do direito de construir, 

estabelecida a partir de 2018 pela administração municipal. É um tema muito complexo, 

mas que, portanto, exige uma dedicação muito grande nossa. Afinal, estamos aqui para 

equilibrar o interesse público da administração municipal com o setor produtivo, aquele 

que gera emprego, renda e que precisa ter o apoio, a parceria e a amizade do poder 

público. Afinal, são eles, e quando eu falo eles, o setor produtivo como um todo, que 

move a economia. Agora, qualquer projeto que venha nesta Casa, que seja iniciativa do 

prefeito e que tenha o apoio de entidades, sejam elas entidades como a Aconvap, uma 

entidade séria, respeitada, tradicional da cidade, ainda assim, a gente precisa fazer a 

ponderação se beneficia o joseense na ponta, se isso vai de fato beneficiar a cidade. 

Essa isenção vai baratear o imóvel? Essa isenção vai garantir maior geração de 

emprego? E não dar essa isenção, vai encarecer o imóvel? Vai diminuir a geração de 

emprego? Essa relação ainda não foi provada. Então, eu, particularmente, não fico à 

vontade de votar e aprovar um projeto dessa natureza com uma renúncia de receita para 

o município, receita esta que poderia ser aplicado em melhorias, em equipamentos 

públicos etc., que é a nossa cobrança. Quando a gente sempre fala e lembra outros 

bairros de São José dos Campos que estão com este problema, que precisam de uma 

fatia do orçamento para fazer adequações na infraestrutura destes bairros e a 

contrapartida não foi cobrada na época adequadamente. Inclusive acho que tem casos 

dos anos 90, 2000 que ainda estão nos legando despesas para o município, porque não 

foi cobrada a contrapartida adequadamente. Então, vamos, com muita atenção, com 

muito zelo sempre, mais uma vez equilibrando o interesse público com o apoio ao setor 

produtivo, é que nós vamos analisar esses projetos que chegam. E faço mais uma vez um 

apelo ao prefeito. Eu acho isso muito importante. Fiquei muito honrado, muito feliz com o 

convite da Aconvap, com esclarecimentos prestados. A gente pode divergir nesse projeto, 

mas pode concordar e tenho certeza que concordaremos em outros. Agora, eu acho 

muito importante que um projeto proposto pelo Poder Executivo tenha a defesa do 
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prefeito. Eu ainda não vi a manifestação do prefeito defendendo o projeto proposto por 

ele. Qual o benefício que traz para a cidade? Por quê? Isso tem que mudar. A gente não 

pode fugir de temas polêmicos, de pautas polêmicas, de temas difíceis, espinhosos 

quando a gente tem convicção. E é isso que eu procuro fazer, é isso que eu cobro das 

autoridades. Trocando de tema. Hoje de manhã eu estive, junto com o responsável pela 

fiscalização no Estado de São Paulo da Cremesp, órgão de fiscalização. Nós temos um 

médico aqui, né, doutor? Órgão de fiscalização da atividade médica no Estado de São 

Paulo. Encaminhei um ofício à Cremesp pedindo o apoio deles para iniciar uma 

fiscalização séria, responsável nas unidades de saúde do Município de São José dos 

Campos, até para que o órgão, para que a Cremesp possa me auxiliar nessa fiscalização, 

me orientando o que pode e o que não pode, quais são as regras, para que a gente possa 

visualizar ali os problemas encontrados, diagnosticar os problemas encontrados nessas 

unidades e poder fazer o encaminhamento da melhor maneira possível, seja para 

Secretaria da Saúde ou para os órgãos de controle. Afinal, nós somos vereadores, 

estamos em primeiro mandato, temos aprendido muito aqui, mas ainda temos muito a 

aprender. Então é bom contar com o apoio dos órgãos e das pessoas que têm 

experiência e demonstram experiência nisso. Então, nós tivemos hoje na unidade da UBS 

da Vila Maria, aqui na região Central de São José dos Campos, diagnosticamos alguns 

problemas corriqueiros, infelizmente, no nosso município. Falta de especialistas, 

dificuldade para conseguir, agendar exames, até a falta de alguns medicamentos. E é 

claro, a gente enquanto vereador precisa fiscalizar e cobrar, mas a gente sabe das 

dificuldades de equilibrar o interesse público, o orçamento, as necessidades da ponta, 

com toda a necessidade do município. Mas para isso a gente precisa fazer uma análise, 

fazer o diagnóstico para poder fazer a cobrança adequada. Então a gente vai continuar 

insistindo. Eu sou um defensor das concessões. Acho que a terceirização bem feita é 

muito bem-vinda. Mas há más terceirizações também. A gente não pode viver no mundo 

do liberalismo utópico – eu, como liberal, digo isso –, e achar que sempre que há uma 

concessão, uma terceirização, ela é positiva. Se não for fiscalizada, ela pode ser negativa. 

Então a gente precisa cobrar para que tanto as terceirizadas quanto as que estão em 

posse do poder público façam o melhor serviço possível para o joseense. E por fim, 

aproveitando os três minutos que me restam, tem duas moções minhas na pauta que eu 

gostaria de pedir apoio dos senhores. A primeira é referente ao MST, o Movimento Sem 

Terra. Como o vereador que me antecedeu aqui, vereador Lino Bispo, muito bem 

pontuou, tem atuado inclusive em invasões de terras produtivas, sob a negligência do 
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governo federal, que a gente sabe, Lula, o PT, apoiam o MST, tem uma relação estreita, 

histórica. Isso é um absurdo. É um ataque ao direito de propriedade, um ataque ao 

agronegócio, o setor produtivo que move a economia do nosso país. Até uma figura que 

estava agora há pouco na cadeia, senhor José Rainha, surgiu novamente com outro 

movimento, mais uma vez preso. É a bandidagem solta novamente, atormentando o país, 

achando que o país é deles, invadindo propriedades privadas. Eu peço respeito. Os 

senhores estão como convidados aqui, peço respeito para que o vereador que está 

fazendo a exposição possa terminá-la. Essa quadrilha chamada MST, de terroristas que 

atuam no nosso país precisam ser combatidos, assim como esse senhor José Rainha, 

que foi preso. E em segundo lugar, para delírio da claque que está nos assistindo, uma 

outra moção referente ao papelão do presidente Lula em se negar a assinar o documento 

da ONU que repudia, de mais de 55 países, que repudia o regime de Nicarágua, do 

senhor ditador Daniel Ortega, que, inclusive, está prendendo o padre opositor político 

numa ditadura socialista de esquerda que tem o apoio do nosso governo federal, 

vergonhosamente tem o apoio do nosso presidente Lula, que age como um pária na 

comunidade internacional, na política internacional, ao se negar a repudiar um governo, 

um regime ditatorial de exceção, envergonhando a todos os brasileiros, para apoiar um 

colega de movimento socialista na América Latina. Uma vergonha. Até mesmo o 

presidente do Chile, que é um presidente de esquerda, já se manifestou contrário à 

ditadura de Nicarágua. E Lula e o PT aqui no Brasil continuam passando pano, como 

também fizeram com a Venezuela, que se tornou o que se tornou porque a esquerda 

brasileira e o PT fizeram vista grossa a seus aliados políticos na América Latina. Mas aqui 

no Brasil nós não vamos admitir nenhum traço de regime ditatorial socialista. Nós vamos 

resistir seja um mês, dois meses ou quatro anos, qualquer tentativa de trazer algum 

modelo semelhante ao nosso país, que ainda é uma democracia e continuará sendo, por 

isso eu peço o voto dos senhores para aprovar nossa moção.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Quero cumprimentar aí o amigo 

Giba, veio prestigiar a sessão, assistir a sessão. Giba, seja bem-vindo nessa Casa do 

Povo! Com a palavra o vereador... Com a palavra a vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, então, gostaria que votasse em 

separado as moções que o vereador citou porque ele fala muito do presidente atual, mas 

passou pano e ficou quieto das atrocidades que o fascista, o presidente dele fez. Do 

roubo, das joias, das carpas, das moedas, isso ele não falou em nenhum momento. 

Então, eu peço, senhor presidente, que vote separado os requerimentos, por favor."  
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O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o pedido verbal da 

vereadora Juliana Fraga. 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, o 

pedido verbal da vereadora Juliana está aprovado por unanimidade. Com a palavra o 

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes 

pedidos: votação.... Só um minuto!” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Vamos lá, senhor presidente! Votação em bloco. 

Inclusão de diversos documentos: Indicações 989, Moções 58 a 61, Requerimento 464. E 

peço que vote separada a Moção 58 e 59. E também destaques aos seguintes 

requerimentos: Requerimento 433 e 438. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Marcão da Academia. 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.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Marcão da Academia, 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 da Indicação nº  

989/2023 constante do Processo nº 2628/2023, de autoria do vereador Rogério da 

Acasem, que solicita à Sabesp a tomada de providências em relação ao vazamento de 

água na rua Clementino Rodrigues Simões, próximo ao nº 1106, no bairro Residencial 

Galo Branco; das Moções de nos 58/2023 constante do Processo nº 2636/2023, de autoria 

do vereador Thomaz Henrique, que manifesta repúdio ao posicionamento do Brasil de 

não assinar declaração da ONU contra Daniel Ortega, presidente do Nicarágua; 59/2023 

constante do Processo nº 2637/2023, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que 

manifesta repúdio às invasões promovidas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra) e a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) nos primeiros 

meses deste ano; 60/2023 constante do Processo nº 2638/2023, de autoria da vereadora 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380034003200370037003A00540052004100, 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)                                            35 

CMSJC-001 – 9ª Sessão Ordinária – 07.3.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.3.2023 

Amélia Naomi, que manifesta repúdio ao aumento da violência contra a mulher, que se 

deu em consequência do abandono, pelo Governo Federal nos últimos quatro anos, das 

políticas públicas de combate a este tipo de violência, encaminhando para o Ministério 

das Mulheres, na pessoa da Ministra da Mulher, Excelentíssima Senhora Aparecida 

Gonçalves; e 61/2023 constante do Processo nº 2639/2023, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que manifesta protestos de repúdio pela crescente alta de vítimas de 

feminicídio durante os últimos anos; do Requerimento nº 464/2023 constante do Processo 

nº 2635/2023, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que solicita à EDP São Paulo 

Distribuidora de Energia S.A. a realização de poda de árvores localizadas à rua das 

Sardinhas, no bairro Jardim Aquarius; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos 

Requerimentos de nos 433/2023 constante do Processo nº 2539/2023, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, do vereador Dr. José Cláudio, da vereadora Dulce Rita, da 

vereadora Juliana Fraga e do vereador Walter Hayashi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos cópia dos estudos de drenagem quanto à região da avenida Dr. 

Nélson D'Ávila e ruas adjacentes (Jordânia, Holanda e Bélgica), além da faixa de servidão 

entre as ruas República do Iraque e av. Dr. Nelson D'Ávila; e 438/2023 constante do 

Processo nº 2566/2023, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que requer a 

convocação a esta Edilidade, do Secretário Municipal de Gestão Habitacional e Obras, 

para prestar esclarecimentos sobre a ineficácia do Plano Diretor de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais, frente aos recentes alagamentos no Município. 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, obrigado! Gostaria de pedir aqui um 

minuto de silêncio pelo falecimento do nosso querido senhor Orlando Coelho, torcedor 

fanático do São José, pai do André, companheiro nosso do Master do São José, que 

sempre está junto com a gente, jogando. Seu Orlando sempre nos acompanhava em 

todas as viagens, em todos os jogos. Era um entusiasta do São José e da nossa equipe 

de Master do São José. Então, fica aí a nossa homenagem para o Seu Orlando. Meus 

sentimentos a toda a família e aos amigos e que Deus abençoe o Seu Orlando e a todos 

os amigos. Obrigado, presidente!” 

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

de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.”  

Passou-se ao processo de votação.  

O senhor presidente, vereador ROBERTO DE ELEVEN:- “Em votação as atas das 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380034003200370037003A00540052004100, 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)                                            36 

CMSJC-001 – 9ª Sessão Ordinária – 07.3.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.3.2023 

sessões realizadas nos dias: 24 de fevereiro de 2023 – 1ª Sessão Solene; 28 de fevereiro 

de 2023 – 6ª Sessão Ordinária; 28 de fevereiro de 2023 – a 7ª Sessão Ordinária. 

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 18h18min 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 24 e 28 de fevereiro de 2023. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação os requerimentos 

que sofreram destaque pelo vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis ao 

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

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Oito votos favoráveis, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com 8 (oito) votos favoráveis, 

estão rejeitados os documentos.”          

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 433/2023 constante do Processo nº 

2539/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, do vereador Dr. José Cláudio, da 

vereadora Dulce Rita, da vereadora Juliana Fraga e do vereador Walter Hayashi; e 

438/2023 constante do Processo nº 2566/2023, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, 

já citados. Rejeitados com 8 (oito) votos favoráveis. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de voto o vereador 

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, J.V.:- “Presidente, um dos requerimentos que foi 

rejeitado é o meu, que requer a convocação a esta Edilidade, do secretário municipal de 

Gestão Habitacional e Obras, para prestar esclarecimentos sobre a ineficácia do Plano 

Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. Bom, nós pedimos esse requerimento 

para que o secretário viesse explicar para nós todo aquele alagamento que aconteceu em 

São José dos Campos na terça-feira passada e em locais de obras ditas emergenciais 

(Sebastião Gualberto, Centro, CTA). E aí o nosso requerimento foi reprovado. Não tem 

nenhum problema. A gente vai ver com a minha assessoria a questão de judicializar isso 

daqui, porque tem que vir alguém dar uma explicação. São José dos Campos fica 

embaixo da água... debaixo d’água e depois o pessoal ainda quer comparar o Emanuel e 

o Cury com – né? – o dono do Senado. Não dá, né?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Peço ao senhor secretário Zé 
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Luís que leia a ementa da Moção 58, de autoria do vereador Thomaz Henrique.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Moção nº 58/2023, manifesta repúdio ao 

posicionamento do Brasil de não assinar declaração da ONU contra Daniel Ortega, 

presidente da Nicarágua.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a Moção nº 58. 

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, o 

documento... Vereadores, vou fazer a leitura novamente. Em votação a moção do 

vereador... A moção o secretário já leu. Vocês querem que leia de novo? Por favor, 

senhor secretário.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Moção nº 58/2023, manifesta repúdio ao 

posicionamento do Brasil de não assinar declaração da ONU contra Daniel Ortega, 

presidente de Nicarágua.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a Moção nº 58. 

Vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Dois votos contrários, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com 2 votos....” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Desculpa! Dois votos favoráveis, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Por favor, só retificando aqui.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, são 18 votos favoráveis, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Então, com 18 (dezoito) votos 

favoráveis o documento está aprovado.” 

Em votação em separado, a Moção nº 58/2022 constante do Processo nº 2636/2023, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, inclusa na pauta, já citada. Aprovada com 18 

(dezoito) votos favoráveis. 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, vou fazer uma sugestão, que eu já fiz no 

ano passado e vou fazer novamente. Para a gente implementar nessa Casa o voto 

eletrônico. Essas questões seriam facilmente resolvidas se em cada mesa tivesse um 
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botão para que a gente apertasse sim ou não, favorável ou não. A gente não teria mais 

esse problema de contagem de votos. Obrigado, presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Peço ao senhor secretário que 

leia a ementa da Moção nº 59, de autoria do vereador Thomaz Henrique.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Moção de nº 59/2023, manifesta repúdio às 

invasões promovidas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e a 

Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) nos primeiros meses deste ano.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a Moção nº 59. 

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

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Dezoito votos favoráveis, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com 18 (dezoito) votos 

favoráveis o documento está aprovado.” 

Em votação em separado, a Moção nº 59/2022 constante do Processo nº 2637/2023, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, inclusa na pauta, já citada. Aprovada com 18 

(dezoito) votos favoráveis. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de voto o vereador 

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, J.V.:- “Presidente, eu sou contra a invasão de terra, 

principalmente terra produtiva. Pena que o ano passado, que tiveram 23 invasões 

também no governo Bolsonaro, ninguém veio aqui fazer nenhuma moção. Então, pô, a 

moção só vale para um lado? Então, semana que vem vou fazer uma moção contra as 

invasões de terra no governo Bolsonaro, que também não tomou atitude e vou querer 

aprovar a minha moção.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação os requerimentos e 

as moções constantes na pauta da sessão de hoje, dia 7 de março de 2023, bem como os 

documentos inseridos nesta data. 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 com unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da 

pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Os Requerimentos de nos 419/2023, 420/2023 e 425/2023, de autoria do vereador Júnior 

da Farmácia, foram retirados pelo autor. 
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Às 18h25min encerrou-se o processo de votação. 

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

minuto de silêncio, a pedido dos vereadores, pelo passamento de... pelo pedido dos 

vereadores Fernando Petiti, Amélia Naomi, Walter Hayashi, Dulce Rita, Rogério da 

Acasem, Rafael Pascucci e Renato Santiago, pelo passamento de Domingos Sávio 

Siqueira, Ana Maria Jesus de Souza, Marino Aparecido dos Santos, Olga Inagaki, Orlando 

Coelho, Hideshi Ueda.” 

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

póstuma à memória das senhoras Ana Maria Jesus de Souza e Olga Inagaki, e dos 

senhores Domingos Sávio Siqueira, Marino Aparecido dos Santos, Orlando Coelho e 

Hideshi Ueda.  

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 18h27min.-.-.-

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