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Aberta a sessão, às 16h30min, o senhor secretário, vereador Zé Luís, procede à 

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

DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), 

LINO BISPO (PL), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), RENATO SANTIAGO (PSDB), 

JULIANA FRAGA (PT), ZÉ LUÍS (PSD), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), 

RAFAEL PASCUCCI (PTB), ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), FERNANDO PETITI (MDB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) e DULCE RITA 

(PSDB). 

 

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

GARCIA (PTB) – 16h33min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h58min; 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 16h58min; e THOMAZ HENRIQUE (NOVO) – 17h06min. 

 

 

Às 16h30min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTO DO 

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

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

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

rubricada pelos membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Suspenderemos a sessão para reorganização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Reaberta a presente sessão. 
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Solicito ao nobre Zé Luís que faça a leitura dos processos novos para ciência dos 

vereadores.”  

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

pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões Permanentes – 

fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas: Rito Ordinário – 23 de 

março de 2023. 

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

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “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, página do Facebook! Senhor 

presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de 

conhecimento de todos os vereadores. Solicito adiamento, por uma sessão, dos seguintes 

processos: Processo nº 6132/2014, Processo nº 4836/2020, Processo nº 970/2022, 

Processo nº 1593/2022, Processo 4782/2022, Processo nº 5644/2022 e Processo 

11860/2022. E solicito inclusão para leitura dos processos: 2670/2023, de autoria do 

vereador Thomaz Henrique; Processo 2671/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita; 

Processo nº 2698/2023, de autoria do vereador Roberto do Eleven; e Processo 

2718/2023, de autoria dos vereadores Walter Hayashi e Dr. José Cláudio. 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 supressão da leitura do inteiro teor 

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

uma sessão, do Projeto de Lei nº 134/2014 constante do Processo nº 6132/2014, de 

autoria do vereador Roberto do Eleven e do vereador Renato Santiago, que autoriza o 

Poder Executivo a implantar faixa de retenção exclusiva para motos no Município de São 

José dos Campos; do Projeto de Lei nº 177/2020 constante do Processo nº 4836/2020, de 
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autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza a concessão de auxílio-aluguel às mulheres 

vítimas de violência doméstica, no Município de São José dos Campos, e dá outras 

providências; do Projeto de Lei nº 10/2022 constante do Processo nº 970/2022, de autoria 

do vereador Fernando Petiti, da vereadora Dulce Rita e do vereador Marcão da 

Academia, que dispõe sobre o prazo de validade do Laudo Médico que atesta o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 

35/2022 constante do Processo nº 1593/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, 

do vereador Fernando Petiti, do vereador Júnior da Farmácia, do vereador Lino Bispo e 

do vereador Rogério da Acasem, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o 

Fundo Municipal de Combate à Fome, no âmbito do Município de São José dos Campos 

e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 162/2022 constante do Processo nº 

4782/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a 

prestar assistência jurídica gratuita para membros da Guarda Civil Municipal de São José 

dos Campos, que sofrem processo judicial por conta do desempenho de suas funções; do 

Projeto de Lei nº 196/2022 constante do Processo nº 5644/2022, de autoria do vereador 

Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Atividade Física a 

ser executado pela Secretaria de Saúde, com a finalidade de promover ações e serviços 

de educação para a saúde, prevenindo, ao longo da vida, os agravos à saúde pública que 

decorrem da falta de atividades físicas; e do Projeto de Lei nº 376/2022 constante do 

Processo nº 11860/2022, de autoria do vereador Rogério da Acasem, que institui o 

Programa Brigada Escolar de Defesa Civil na Rede Pública Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e II, no âmbito do Município de São José dos Campos, dá 

outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 

82/2023 constante do Processo nº 2670/2023, de autoria do vereador Thomaz Henrique, 

que dispõe acerca da revogação expressa das Leis Municipais que especifica e dá outras 

providências; do Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2023 constante do Processo nº 

2671/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, que concede a Medalha Cassiano 

Ricardo ao Maestro Bartolomeu Vaz Mendes; do Projeto de Lei nº 83/2023 constante do 

Processo nº 2698/2023, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a viela 

que liga a rua Maria Alves Bonfim, ao lado do nº 103, à rua Irmã Emerência Balestieri, 

entre o nº 184 e o 217, no loteamento Campos de São José, de Viela Joaquim Donizete 

de Miranda; e do Projeto de Lei nº 84/2023 constante do Processo nº 2718/2023, de 

autoria do vereador Walter Hayashi e do vereador Dr. José Cláudio, que denomina a Via 

Jaguari, acesso viário que interliga a região Norte e a região Central, de Via Monsenhor 
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Jonas Abib. 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos trabalhos.... 

Esperar o quê? Ah, obrigado! Obrigado, Marcão! Quero saudar a você, que nos assiste 

pela TV Câmara, você que nos assiste pelas redes sociais! E quero cumprimentar 

especialmente alguns permissionários do Mercadão, do Mercado Municipal. Está aqui 

presente o Marcão, o Adriano, o Cléber, o Stellet, o Barbosa, o Alemão. Sejam bem-

vindos à nossa Casa! Senhor presidente, tem uma solenidade no sábado, que é a 

comemoração do Centenário do Mercado. Na verdade, são 102 anos, né? Até na... no 

convite veio errado porque está lá 1921 e está falando que são 100 anos. Cem anos foi 

em 21, foi em 2021, né? Então, mas eles querem conversar conosco sobre essa alteração 

que vai ter no Mercado. E solicitar à Vossa Excelência se poderíamos recebê-lo, fazer 

uma pausa na sessão para recebê-los, para eles contarem a nós qual é o problema que 

eles estão sentindo que possam ter.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Nobre vereador, o Zé Cláudio 

havia me falado, mas vamos receber sim, mas vamos dar uma adiantada, que a pauta 

hoje está grande. É bom, que vocês estão aqui nessa Casa do Povo, ver como é que 

funciona as votações e um prazer receber vocês aqui. Com a palavra o vereador Walter 

Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Presidente, exatamente isso, porque eles estão aqui 

desde as 4 horas, que poderia ser depois da sessão, inclusive, tá? Mas como são duas 

horas que eles estão aqui, não custa recebê-los. O senhor faça uma breve pausa, uma 

solicitação, que tenho certeza, eles têm muitas informações que estão trazendo e 

preocupação principalmente. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Isso. Senhor presidente, quero fazer só um 

momento. Parabenizar uma atleta: Josy Nowacki, que ela é da... Participou da 1ª Copa 

Brasil de Paraciclismo, que aconteceu no último final de semana, agora em março, em 

Ribeirão Preto. A competição é organizada e realizada pela Confederação Brasileira de 

Ciclismo e Federação Paulista de Ciclismo, com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro e 

a Prefeitura Municipal, em parceira com a S2 – Sense Bike, e Sodbike Cycling. A primeira 

etapa da Copa Brasil de Paraciclismo ocorreu no entorno do Parque Olhos d’Água, na 
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Zona Sul e aberta ao público, Zona Sul lá de Ribeirão Preto. Então, queria só mandar um 

abraço para a Josy porque ela tem feito um trabalho espetacular. A equipe tem ido muito 

bem, Instituto Athlon. E não podia passar hoje aqui sem mandar um abraço, parabenizar e 

agradecer à Josy por todo trabalho e representatividade de São José. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Peço ao secretário José Luís 

Nunes que faça a leitura dos novos projetos que foram incluídos na pauta do dia de hoje.”  

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “‘Processo nº 2670/2023 – Projeto de Lei nº 

82/2023, autoria: vereador Thomaz Henrique, dispõe acerca da revogação expressa das 

leis municipais que especifica e dá outras providências. Rito Ordinário – Comissão de 

Justiça. Processo nº 2671/2023 – Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2023, autoria: 

vereadora Dulce Rita, concede a Medalha Cassiano Ricardo ao Maestro Bartolomeu Vaz 

Mendes. Rito Ordinário – Comissão de Justiça. Processo nº 2698/2023 – Projeto de Lei nº 

83/2023, autoria: vereador Roberto do Eleven, denomina a viela que liga a rua Maria 

Alves Bonfim, ao lado do nº 103, à rua Irmã Emerência Balestieri, entre o nº 184 e o 217, 

no Loteamento Campos de São José, de Viela Joaquim Donizete de Miranda. Rito 

Ordinário – Comissão de Justiça. Processo nº 2718/2023 – Projeto de Lei nº 84/2023, 

autoria: vereadores Walter Hayashi e Dr. José Cláudio, denomina a Via Jaguari, acesso 

viário que interliga a região Norte e a região Central, de Via Monsenhor Jonas Abib. Rito 

Ordinário – Comissão de Justiça’. São esses os processos, senhor presidente.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

votação.” 

Deliberação da tramitação de proposituras protocoladas fora do prazo – Rito 

Ordinário 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo 1940/2019 – 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2019, autoria do vereador Roberto do Eleven. 

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, a 

tramitação está aprovada por unanimidade.” 

Às 18h05min iniciou-se o processo de votação.  

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
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Emenda nº 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei Complementar 

nº 2/2019 constante do Processo nº 1940/2019, de autoria do vereador Roberto do 

Eleven, que altera a ementa do Projeto de Lei Complementar nº 2/2019. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a tramitação da 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo nº 1940/2019 – 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2019, autoria do vereador Roberto do Eleven. 

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 está aprovado... a tramitação está aprovada por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei Complementar 

nº 2/2019 constante do Processo nº 1940/2019, de autoria do vereador Roberto do 

Eleven, que altera o art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 2/2019. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Processo nº 7608/2020 – Projeto 

de Lei Complementar nº 22/2020, autoria de Juvenil Silvério. 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, a 

tramitação da emenda está aprovada por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Projeto de Lei Complementar nº 

22/2020 constante do Processo nº 7608/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que 

altera o art. 1º do PLC nº 22/2020. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a tramitação da 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Processo nº 9643/2021 – Projeto 

de Lei nº 456/2021, autoria do vereador Fernando Petiti. 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, a 

tramitação está aprovada por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Projeto de Lei nº 456/2021 
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constante do Processo nº 9643/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti, que altera o 

art. 2º do PL 456/2021. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a tramitação do 

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao Processo nº 4064/2022 – 

Projeto de Lei nº 111/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Vereadores 

favoráveis à emenda... ao substitutivo 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:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao Projeto de Lei nº 

111/2022 constante do Processo nº 4064/2022, de autoria do vereador Júnior da 

Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a instituir um calendário de castração de 

animais e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Processo nº 501/2023 – Projeto 

de Lei nº 19/2023, autoria do vereador Fernando Petiti. 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, a 

tramitação está aprovada por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Projeto de Lei nº 19/2023 

constante do Processo nº 501/2023, de autoria do vereador Fernando Petiti, que suprime 

os arts. 7º e 10 e altera o inciso III, §2º, do art. 1º do Projeto de Lei nº 19/2023.  

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Solicito ao primeiro secretário 

que faça a leitura das emendas e substitutivo que tiveram suas tramitações aprovadas.”  

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Emenda nº 1, autoria: vereador Roberto do 

Eleven, ao Processo 1940/2019 – Projeto de Lei Complementar nº 2/2019, autoria: 

vereador Roberto do Eleven, altera a ementa do Projeto de Lei Complementar nº 2/2019. 

Rito Ordinário – Comissões: de Justiça e Economia. Emenda nº 2, de autoria do vereador 

Roberto do Eleven, ao Processo nº 1940/2019 – Projeto de Lei Complementar nº 2/2019, 

autoria: vereador Roberto do Eleven, altera o art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 
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2/2019. Rito Ordinário – Comissões: de Justiça e Economia. Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Fernando Petiti, ao Processo nº 7608/2020 – Projeto de Lei Complementar nº 

22/2020, autoria: vereador Juvenil Silvério, altera o art. 1º do PLC nº 22/2020. Rito 

Ordinário – Comissões: de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Emenda nº 2, de 

autoria do vereador Fernando Petiti, ao Processo nº 9643/2021 – Projeto de Lei nº 

456/2021, autoria: vereador Fernando Petiti, altera o art. 2º do PL 456/2021. Rito 

Ordinário – Comissões: de Justiça, Economia e Saúde. Substitutivo nº 1, de autoria do 

vereador Júnior da Farmácia, ao Processo nº 4064/2022 – Projeto de Lei nº 111/2022, 

autoria: vereador Júnior da Farmácia, autoriza o Poder Executivo a instituir um calendário 

de castração de animais e dá outras providências. Rito Ordinário – Comissões: de Justiça 

e Saúde. Emenda nº 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao Processo nº 501/2023 

– Projeto de Lei nº 19/2023, autoria: vereador Fernando Petiti, suprime os arts. 7º e 10 e 

altera o inciso III, do §2º, do art. 1º do Projeto de Lei nº 19/2023. Rito Ordinário – 

Comissões: de Justiça, Meio Ambiente e Saúde’. São esses os processos, senhor 

presidente.” 

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

Amélia Naomi, com o tempo de um minuto, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, no dia 7, e ontem foi 8 de março, nós 

fizemos aqui o debate Do Luto à Luta, com a vereadora Juliana Fraga, Dulce Rita. 

Fizemos um encontro importante, que falou sobre o feminicídio, como o feminicídio 

impacta a vida das mulheres, da família e dos filhos. Os familiares das vítimas do 

feminicídio, da Daiane e da Priscila, participaram e nos comoveram muito ao contar como 

lidam com a perda e as dificuldades do dia a dia. A dor da família não acaba com a prisão 

do assassino e na maioria dos casos são os próprios companheiros ou ex-companheiros 

da vítima. No encontro defendemos que é urgente a criação de uma rede de proteção 

permanente aos filhos e aos familiares. Hoje, por isso é com muita alegria, que hoje 

tivemos a aprovação da proposta que garante a pensão especial aos filhos e outros 

dependentes menores de 18 anos, de mulheres vítimas de feminicídio. Então, esse 

projeto de lei é da deputada Maria do Rosário em conjunto com outras parlamentares do 

PT (Rejane e outras). E queria dizer que essa questão da pensão especial, no total do 

salário mínimo de 1.320 hoje, será destinada aos filhos biológicos ou adotivos e 

dependentes, cuja renda familiar per capita seja igual ou menor a 25% do salário mínimo. 

Agora a nossa luta é que a proposta seja aprovada no Senado. Basta de violência, basta 

de feminicídio. Este é o caso da Cristina, a mãe da Daiane, que hoje vive com R$ 400. A 
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avó mora ali no Rio Comprido, cuidando das três crianças. Então, nós discutimos isso na 

terça, já tem uma decisão das deputadas e esperamos continuar com essa luta contra o 

feminicídio.” 

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

José Cláudio, com o tempo de um minuto, vereador.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente, o pessoal do Mercado vão ter que ir 

embora, que eles começam 4, 5 horas da manhã, então não vão poder esperar, a sessão 

vai ser longa. Semana que vem eles voltam por aqui e... Obrigado a presença de vocês! 

Eles estão convidando a todos os vereadores que puderem, sábado, às dez e meia da 

manhã, ir no Mercado Municipal, dar um abraço no Mercado Municipal contra essa 

atrocidade de acabar com mais uma história de São José dos Campos, que eu vou 

mostrar aqui nos 25 minutos meu, do meu Grande Expediente, toda a história do 

Mercado, a história de vocês e do trabalho de vocês. Então, sábado nós estaremos lá 

para defender a história de São José dos Campos, de todos os comerciantes, 

trabalhadores do Mercado Municipal. Conte comigo, com o Walter, com a Dulce. 

Estaremos lá. A Amélia, a Juliana. Conta com a gente aí e fiquem com Deus. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Bom, vereador.... Você quer 

falar, Walter? É que a sessão vai acho que acaba mais uns 15 minutos? E tem o Grande 

Expediente, que os vereadores estão inscritos, né? Podemos receber vocês lá na sessão. 

Só que agora estou no processo de votação e só falta cinco projetos para ser votado. Eu 

agradeço a compreensão. Tudo bem, vereador? Com a palavra o vereador Walter 

Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, na verdade a sessão começa às 4 

horas. E nós atrasamos em duas horas por reuniões internas e por isso que a sessão 

prolongou. Então, esse pessoal que está aqui, amanhã, às 4 horas, tem gente que às 3 

horas tem que ir para o Ceasa, em São Paulo. Então, por isso que eu pedi para que 

interrompesse a sessão. O papo deles é bem rápido, eles só querem colocar para nós o 

que está acontecendo e a preocupação por essa história de São José dos Campos, que é 

representada pelo Mercado Municipal e pelas pessoas que têm a permissão de uso. 

Então, seria uma gentileza da nossa Casa, como tantas vezes nós já fizemos aqui, para 

liberá-las. São trabalhadores – não estou dizendo que os outros não são –, mas são 

trabalhadores dessa área, porque eu sei, meu pai foi do Mercado. Então, quem faz.... 

porque tem algumas pessoas que vão para São Paulo, no Ceasa, agora a noite já. 

Retorna às 3, 4 horas da manhã, para colocar a mercadoria no Mercado. Então, por isso 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380036003100310035003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP-Brasil.



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                              (ANAIS)                                             10 

CMSJC-001 – 10ª Sessão Ordinária – 09.2.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.3.2023 

que eu estou pedindo em nome deles se pudesse fazer isso.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Entendo, vereador. O vereador 

falou dois minutos, o Lino vai falar dois minutos. Eu acabo o processo em 15 minutos. Se 

ninguém mais falar, quinze minutos vocês já estão aqui na sala para atender vocês. O 

Lino.... Tá bom?” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 227/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7269/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que institui a Semana de 

Prevenção à Endometriose e a Infertilidade e dá outras providências. 

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

7269/2022 – Projeto de Lei nº 227/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Em 

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

se manifestem.” 

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

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

projeto está aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

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

Amélia Naomi. Justificativa de voto, por tempo de um minuto, vereadora. Que a minha 

promessa lá e eu vou cumprir. Em quinze minutos eu vou encerrar a sessão.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J.V.: “Que bom! Votei a favor do projeto do Júnior porque é 

um projeto importante. É um projeto.... E o Júnior é um vereador que tem compromisso 

com os servidores públicos também. Quero aproveitar nesse um minuto de silêncio, eu ia 

fazer uma questão de ordem para o presidente, mas avisar a todos que estão atento, nos 

mandando por mensagem aqui para a Dulce, que a gente não aguenta mais responder. 

Porque nós já soltamos na rede que existia um boato da possibilidade de votar o Pelom. 

Como parece que não vai ser votado, quero avisar quem está assistindo, que o Pelom 

não vai ser entrado porque a pressão de todos foi bastante importante.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 292/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

8419/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a implantação de 

Política de Gestão de Impactos e Situações Correlatas a Eventos Climáticos Extremos no 

Município. 

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

8419/2022 – Projeto de Lei nº 292/2022, autoria do vereador José Cláudio, inscrito para 
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falar... Vai falar? Com a palavra o vereador, autor do projeto, José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Um minuto, presidente. É um projeto importante, que 

é sobre a implantação de uma política nessa cidade de gestão de impacto e situações 

correlatas de eventos climáticos extremos. Hoje mesmo nós tivemos uma baita de uma 

chuva de novo aqui em São José dos Campos. E esse é um projeto que eu peço o voto 

de todos os vereadores para ter uma integração de todos os envolvidos, quando nós 

tivermos eventos climáticos importantes, como a chuva de terça-feira passada. Então, é 

uma organização. Agradeço aí, o meu projeto está na pauta, e eu acho um projeto muito 

importante para a gente combater não só a chuva, mas o calor extremo, frio extremo. 

Então é isso. E tenho certeza que vai... Deus abençoar, vai passar, o senhor prefeito vai 

sancionar e nós vamos poder trabalhar. Petiti. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o processo. 

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

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Treze votos contrários, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com 13 (treze) votos contrário 

o projeto está rejeitado.” 

Em votação o Projeto. Rejeitado com 13 (treze) votos contrários. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação, por 

tempo de um minuto, o vereador Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI, J.V.:- “Obrigado, presidente! Dr. José Cláudio, o 

vereador Dr. José Cláudio, muito inteligente essa questão. Eu vi que tem um erro jurídico. 

Acho que vale você recolocar. Tem um parecer jurídico contrário, Dulce. Não adianta ficar 

brava. Eu votei favorável, eu vim aqui falar com o Zé, votei favorável. Ainda mais que 

essa semana saiu uma matéria, um apontamento do Cemaden, apontando 55 setores 

classificados como risco muito alto em São José dos Campos. Então, quando a gente une 

forças, vai melhorar toda essa fiscalização de setores perigosos em São José dos 

Campos, a gente pode evitar acidentes futuros, como a gente acabou de ver aqui no 

Litoral Norte, vimos já muitos no Brasil, então a ideia é muito boa. Tomara, Zé, retome 

esse projeto, faça essa correção jurídica, que realmente vem e passa e fortalece toda 

essa realidade de São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação, o 

vereador Marcão da Academia, com o tempo de um minuto, vereador.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, J.V.:- “Perfeito, senhor presidente. Também falar 

aqui que superimportante, Zé, essa colocação desse projeto. Infelizmente com esse 
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apontamento jurídico, mas também falando que São José já tem esse plano, né? É o 

Plancon, que foi colocado agora em 2022. Então, para os vereadores, acho que o pessoal 

aqui da base já está sabendo desse plano, é um trabalho, é um plano de contingência do 

município. Foi elaborado para atendimentos das ocorrências de processos geológicos e 

hidrológicos, adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente. Então, ele faz um 

trabalho espetacular, tem atendido muito bem a nossa cidade, já tem mapeado todas as 

áreas de risco, estão fazendo um trabalho muito focado nessas áreas, e eu tenho certeza, 

se vocês quiserem também conhecer, ir lá na Defesa Civil, vai poder apresentar todo esse 

plano para vocês. Então, o programa é bom, mas já existe em São José dos Campos. 

Então, é importante a gente saber para a gente poder trabalhar. E assim, Zé, também, de 

repente tem algumas coisas a arrumar, algum projeto e arrumar dentro desse plano, que 

você ajude a prefeitura, traga essas ideias para poder ajudar cada vez mais ser um 

melhor plano para todos aí, principalmente das áreas de risco.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação, 

vereador José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, J.V.:- “Nobre vereador, a gente tem que ajudar quem 

quer ser ajudado. Quem faz a gente passar vergonha aqui, não quer ser ajudado. E se 

tivesse um plano, não passaria o mico que São José dos Campos passou a semana 

passada de ficar debaixo d'água. Porque esse prefeitinho de mentira aí nem para fazer 

uma macrodrenagem de verdade na cidade ele faz. Então, quando a gente faz um projeto 

sério, que, como falou o Petiti com educação, pode ter erro jurídico sim, porque eu não 

sou especialista, eu estou aprendendo. Mas para vim falar aqui que quem quer ajuda, o 

caramba. Se quisesse ajuda, me chamava para conversar. Eu ajudo quem quer ser 

ajudado. Então, não deixasse a cidade debaixo d'água com essa macrodrenagem, desse 

lixo. Vai ver os canos ali do Centro, não comportam a drenagem. Vai ver lá do CTA. E 

isso nós vamos bater até o fim. Não vou ajudar porque ele não quer ser ajudado. Se ele 

quisesse ser ajudado, ele chamava a gente para conversar com educação, que é o que 

ele não tem.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação, por 

tempo de um minuto, a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, J.V.:- “Votei a favor do projeto do Zé Cláudio por achar de 

suma importância, que é uma ferramenta a mais. Como disse Zé Cláudio aí: se quisesse 

ser ajudado, teria feito um projeto bom lá perto do CTA para não acontecer o que 

aconteceu. Gastaram milhões, na primeira chuva, a mesma enchente, repetindo o outro 
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ano. Então, vamos trabalhar com seriedade, porque teve muitas e muitas enchentes 

nesse município, o plano de áreas de risco não está sendo respeitado. Então está sendo 

feito, tem várias ferramentas que não está sendo utilizada, e a enchente vem, a enchente 

pega e vai pegar o pobre lá, que é o pobre que vai perder a geladeira, o colchão e tudo. É 

o pobre, é o pobre e ninguém está prestando atenção. Temos a Cemaden, temos o INPE, 

temos muito... temos o ITA, todo mundo quer ajudar São José dos Campos, só que São 

José dos Campos, o prefeito acha que é acima da técnica, é acima da pesquisa, é acima 

da tecnologia, e não está usando essas ferramentas, não está usando esse elenco 

fabuloso que nós temos na cidade.” 

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

A vereadora DULCE RITA, J.V.:- “Então está na hora de prestar atenção, está na hora de 

ter humildade, chamar as pessoas que entende, as pessoas competentes para vir ajudar 

a gente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação, com o 

tempo de um minuto, a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J.V.:- “Senhor presidente, votei a favor desse projeto 

porque ele é bastante importante. Como disse a vereadora Dulce Rita, nós temos aqui em 

São José o Cemaden e o Inpe, era importante fazer uma articulação. Agora, hoje, ontem 

eu estive na rodoviária, juntamente com o vereador José Cláudio, vereadora Dulce Rita, 

vereadora Juliana Fraga, e nós encontramos lá na rodoviária muitos moradores que 

tiveram sua casa com enchente lá da região do Capuava. O ônibus estava lotado e aí nós 

explicamos, inclusive lá na rodoviária, que nós estivemos lá, que infelizmente esta obra da 

Linha Verde – e os ônibus estavam lotados, e a Linha Verde vazia – e as obras da Linha 

Verde estão com enchente, como é o caso aqui do CTA, como é o caso lá... aqui do 

Centro. Aqui teve obra no Centro e encheu. Então acho que precisa, sim, um alerta à 

justiça, porque infelizmente nós estamos vendo que tem obra e tem enchente nos 

mesmos lugares. O total do investimento da Linha Verde é mais de 77 milhões. Então, 

tem que rever essa questão.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Conclua, vereadora, por favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J.V.:- “Estou concluindo. É uma pena que essa Casa seja 

submissa e a favor do prefeito, que tem uma equipe, que infelizmente nós não sabemos 

por que e nem como com obra, com dinheiro, obra sem planejamento, porque a Linha 

Verde não teve projeto.”  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 302/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
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8799/2022, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que institui o uso de câmera de 

monitoramento como ferramenta auxiliar de fiscalização em áreas de descarte irregular de 

resíduos sólidos, no Município de São José dos Campos, e dá outras providências. 

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

8799/2022 – Projeto de Lei nº 302/2022, autoria do vereador Milton Vieira Filho. Com a 

palavra o vereador Milton.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Obrigado, senhor presidente! Eu queria pedir 

aprovação desse projeto pelos pares, pelos vereadores, que institui o uso de câmera de 

monitoramento como ferramenta auxiliar de fiscalização em áreas de descarte irregular e 

resíduos sólidos no município. Esse é um projeto, presidente, que elaborei ainda no ano 

passado, quando ainda fazia parte da Comissão de Meio Ambiente, na qual a gente fez 

um bom trabalho na Comissão. Então, eu acho de suma importância que a prefeitura, ela 

tendo as informações de áreas de descarte já catalogadas, a gente sabe que não vai 

conseguir abranger a todas as áreas da nossa cidade, mas o máximo de monitoramento 

que a gente tiver para poder fiscalizar, para poder estar autuando essas pessoas que 

cometem essa infração contra o meio ambiente, contra a vida, contra as pessoas, contra 

a cidade de São José dos Campos, eu acho que é um grande avanço, um grande passo 

para a gente poder estar trazendo políticas públicas, podendo trazer um avanço grande 

para essa questão na nossa cidade, tendo em vista que São José dos Campos é 

referência até pelo CSI, que existe um monitoramento hoje muito fantástico, referência 

para o Estado e para o Brasil. Então, eu acho que vai ser de suma importância a 

aprovação desse projeto. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o processo. 

Informo aos senhores vereadores que esse processo possui uma emenda. Em votação a 

emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Emenda aprovada com 1 (um) 

voto contrário. 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada com 1 (um) voto contrário. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o processo. 

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

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

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com 1 (um) voto contrário, o 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380036003100310035003A00540052004100, 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)                                             15 

CMSJC-001 – 10ª Sessão Ordinária – 09.2.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.3.2023 

projeto está aprovado.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com 1 (um) voto contrário. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 56/2022 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 11894/2022, de autoria do vereador Rogério da Acasem, que 

concede o Título de Cidadão Joseense ao Pastor Antônio Calixto Vasconcelos Neto. 

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

11894/2022 – Projeto de Decreto Legislativo nº 56/2022, autoria do vereador Rogério da 

Acasem. Inscrito para falar no processo, o vereador Rogério. Com a palavra o vereador 

Rogério da Acasem.” 

Ocupa a tribuna o vereador Rogério da Acasem.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

falar sobre o Projeto de Decreto Legislativo 56/2022, que concede o Título de Cidadão 

Joseense ao pastor Antônio Calixto Vasconcelos Neto. O pastor Antônio Calixto 

Vasconcelos Neto, nascido em 9 de janeiro de 1972, na cidade de Rio Formoso, no 

Estado de Pernambuco, filho de Luzinete Calixto Vasconcelos, casado com a pastora 

Karla Vasconcelos, membro, pastor e sétimo vice-presidente da Igreja ADBRÁS do 

Estado de São Paulo. Embora nascido no Estado do Pernambuco, ainda com nove meses 

de idade, mudou-se com sua mãe para São Paulo. Com apenas 18 anos de idade foi 

consagrado ao pastoreio de igreja. Com muito trabalho e dedicação conquistou uma rede 

de lojas, em São Paulo, mas ouvindo a voz de Deus e sendo obediente, abriu mão de 

tudo, dando lugar ao chamado eclesiástico, passando a trabalhar para o Reino de Deus. 

No dia 6 de julho de 2019, designado pelo bispo Samuel de Cássio Ferreira, presidente 

nacional e mundial das Igrejas Assembleias de Deus Ministério de Madureira, o pastor 

Antônio Calixto assumiu o campo de São José dos Campos, como presidente executivo. 

Ao assumir como pastor presidente da ADBRÁS, em São José dos Campos, também 

assumiu um grande desafio de resgatar a credibilidade da igreja na cidade e colocar a 

casa em ordem, trazendo de volta a autoestima e a confiança dos membros. Em poucos 

meses, o pastor Calixto logo ganhou o carinho e respeito dos membros e obreiros da 

Igreja ADBRÁS, em São José dos Campos. E hoje, após três anos e meio de pastoreio, 

não só trouxe solidez ao Ministério ADBRÁS, em São José dos Campos, como também 

contribuiu e vem contribuindo com a comunidade por meio de ações sociais, com projetos 

que vão desde cursos de capacitação profissional – tais como: culinária, panificação, 

confeitaria e artesanato –, a projetos que envolve o cuidado e o amparo de pessoas 

vulneráveis, apoio psicológico, distribuição de cestas básicas, auxílios com remédios e 

outros mais. Diante dos frutos colhidos, são notórios seu amor e comprometimento com a 

obra que assumiu, e, sobretudo, o seu amor e devoção ao soberano Deus. A Bíblia diz 

em Romanos, capítulo 13, versículo 7: ‘Deem a cada um o que lhe é devido: se imposto, 

imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; e se honra, honra’. E ao pastor Calixto, como 

demonstração de honra, queremos que lhe seja concedido o Título de Cidadão Joseense. 

Gostaria de pedir aos nobres vereadores a votação unânime a esse projeto de decreto 

legislativo. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação... 

Encaminhamento de votação o vereador José Cláudio.” 
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O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, E.V.:- “Rogério, parabéns! Eu, por muito tempo, eu 

estive lá na igreja quando era Madureira. Agora é ADBRÁS. Fazia... uma vez por mês eu 

ia com o Dario, meu assessor, nós fazíamos lá uma orientação sobre prevenção de 

diabete, de infarto e conheci todos. Conheci a igreja, tive a oportunidade de conhecer o 

pastor. Trabalho muito bonito, um homem que realmente tem Deus no coração e fala de 

Deus numa época tão difícil, que a gente está... existem pessoas tão distante de Deus. 

Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela indicação. Meu voto é favorável porque o 

pastor Calixto merece e toda a Igreja ADBRÁS. Parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E.V.:- “Senhor presidente, eu também gostaria de 

cumprimentar o vereador Rogério da Acasem. Conheço o trabalho, acho bastante 

importante. E meu compromisso: venho aqui na sessão para a gente entregar esse título, 

que é bastante importante.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o processo. 

Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a 

emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 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, a 

emenda está aprovada por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o processo. 

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

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

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

processo está aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação a 

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, J.V.:- “Parabéns, Rogério! Uma boa e importante... um 

importante reconhecimento essa entrega de Título de Cidadão Joseense ao pastor 

Antônio Calixto. E que ele continue trabalhando, assim como Deus deu a missão para ele 

para trabalhar por uma sociedade, levando a paz de Jesus, e trabalhar por uma 
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sociedade mais pacífica, mais democrática, trabalhando para todos os cidadãos e cidadãs 

da nossa cidade. Parabéns, Rogério!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação o 

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, J.V.:- “Senhor presidente, eu também quero cumprimentar o 

nobre vereador Rogério por essa iniciativa. Com certeza merecedor esse título porque o 

pastor faz um trabalho de evangelização e também um trabalho social importante na 

nossa cidade. Então, essa homenagem é muito merecida. Quero aproveitar, senhor 

presidente, e pedir um minuto de silêncio ao nosso ex-companheiro de Câmara, 

aposentado aqui da Câmara, o Domingos Sávio. Domingos Sávio Siqueira, que faleceu 

na noite de terça-feira, à noite, e foi enterrado ontem. Grande companheiro nosso aqui, tá 

bom? Obrigado.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 383/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11904/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que autoriza o Poder Executivo a criar o 

Programa Sanja Games em São José dos Campos. 

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

11904/2022 – Projeto de Lei nº 383/2022, autoria do vereador José Luís. Em votação o 

processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

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

projeto está aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

Às 18h37min encerrou-se o processo de votação. 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Inscrito para falar no Grande 

Expediente o vereador José Cláudio. Com a palavra o vereador Dr. José Cláudio.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo 

prazo regimental de 25 minutos, o primeiro orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Bom, pode passar a 

primeira imagem, Betão.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, nós vamos explicar para vocês por que que São 

José dos Campos é a cidade das aranhas. E a gente sabe que os comerciantes do 

Mercadão estão aí também e os telespectadores, os poucos que ficaram aqui dentro, que 

não fugiram. Então, pode passar. Nós somos a cidade das aranhas. Está aí, nossa 

Rodoviária Velha, nosso terminal da nossa querida rodoviária, também tem todo o seu 

poder histórico, a sua história, de São José dos Campos, local onde os trabalhadores 

pegam os seus ônibus para ir trabalhar, os trabalhadores de todas as classes de São 

José dos Campos. Próximo! Um símbolo histórico que está corroído pelo abandono da 

prefeitura e a depredação social. Nós estivemos lá, eu, a Dulce, a Amélia, a Juliana, 

nossos assessores, o Wagner Balieiro. Estivemos lá caminhando pela rodoviária para 

ouvir a população. Próximo! E isso daí que nós vimos, o teto todo cheio de mofo, de 

penetração de água, de abandono, sujeira, um ambiente onde o joseense usa. É esse o 

respeito que se tem com o joseense aqui em São José dos Campos. Próximo! Aí nós 

ouvimos vários comerciantes, andamos, fomos de comércio em comércio. Próximo! Má 

conservação, ponto de usuários de crack, comerciantes sem apoio, população sem 

conforto para tomar sua condução de ônibus. Próximo! E o mais grave: um símbolo, uma 

memória da cidade sendo abandonada. E em vários pontos lá do teto, vários pontos 

mesmo, muita teia de aranha, muita aranha, muita sujeira, muita barata, muito lixo na 

nossa querida rodoviária, que é um ponto de transporte do trabalhador joseense. Próximo! 

Bom, aí nós já vamos entrar no Mercadão. Um aparte para.... fique à vontade, Amélia.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Alô! Vereador Zé Cláudio, foi muito triste 

perceber que aonde passa milhares de pessoas que vão trabalhar sejam sujeitadas ao 

abandono, porque não é o abandono só do transporte, porque foi por isso que nós fomos 

lá. Nós fomos lá para discutir o problema do abandono, porque nós levantamos numa 

pesquisa várias irregularidades do transporte, nós percebemos lá que as linhas de ônibus 

não estão... iniciam num ponto sem identificação, tem atraso, horário não cumprido, 

informação errada no próprio site. E aí o que que nos deparamos com isso? Com o que 

você viu aqui. O banheiro, nem se fala. A terceirização, porque eles tiraram a Urbam, 

colocaram uma firma terceirizada que não fiscaliza nada. Eu posso, na próxima 

apresentação sua, mandar a foto do extintor, porque a terceirizada que eles contrataram 

só cuida do patrimônio, deixando em risco aquelas... o comércio, porque eles estão 
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roubando, subindo por cima daqueles telhados. Então, assim, infelizmente, é um 

abandono total da rodoviária, suja. Desde novembro que não lavam aquela rodoviária. A 

última vez que lavaram eu estive lá, fiz um movimento, a vereadora Dulce Rita levou a 

prefeitura, quando ela era da base e lavou lá. Mas agora esqueceram a rodoviária, não 

lavam nem a rodoviária. Então assim, e lá o que que está acontecendo? As pessoas 

estão dormindo lá, como não tem mais fiscalização, não tem guarda municipal, não tem 

nada. Quem usa o transporte coletivo em São José, além da precariedade dos ônibus, 

que a gente está denunciando, fomos lá para denunciar isso, nós estamos vendo este 

absurdo. Então é um descaso para quem é pobre, quem é pobre em São José, que anda 

de ônibus, tem ônibus caindo aos pedaços e a rodoviária que não dá para ninguém, dá 

nojo.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, vereadora! Vereadora Dulce.” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Zé Cláudio, eu até queria falar com você agora, 

porque eu vou ter que ir lá falar com o pessoal lá do Mercado. Realmente é estarrecedor 

ver uma rodoviária de uma cidade que nem São José dos Campos naquele estado. As 

instalações elétricas expostas, fora teias de aranha, que você vai falar aí, sem guarda. 

Virou dormitório de morador de rua, está tendo assaltos lá dentro. O que mais que nós 

vimos lá? Chovendo lá dentro, porque tem telha quebrada lá em cima, chovendo lá 

dentro. Os armários do banheiro dos funcionários que estão lá, todos enferrujados. 

Parece uma cidade de...” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Perdendo mercadoria.” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Perdendo mercadoria, extintor vencido. Está um 

abandono total. Abandono total de um cartão postal da cidade. Aquilo é para ser usado 

por gente, fala para o prefeito. Aquilo é usado por gente. É gente que está indo lá, é gente 

que está acordando cedo para trabalhar, fora os perrengue de ter que esperar ônibus, de 

ônibus que não é cumprido o horário, de rampa quebrada, disso e daquilo tudo, ainda tem 

que passar naquela imundície que está lá dentro. Imundície, cheirando urina, porque os 

moradores de rua estão lá, dormem lá, os banheiros estão fechados, os moradores de rua 

estão lá, urinando lá. Chega de manhã, 5 horas da manhã, está o munícipe naquela 

imundice. É uma vergonha, uma falta de respeito, como sempre. É um governo que está 

pensando em tudo, menos nos moradores, menos nas pessoas. Esse Anderson, por 

favor, você está fazendo uma cidade é para gente, é para ser humano que você está 

fazendo uma cidade. Escuta o apelo de quem respeita o próximo. Faça uma cidade para 

as pessoas, para as pessoas que trabalham cedo, que trabalham, que estão 5 horas da 
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manhã lá para ganhar seu ganha pão, para pegar ônibus, para fazer baldeação, para ter 

todos os perrengues, ainda ter que ficar naquela imundície, sujeita a roubo de 

madrugada.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “É, Dulce, é muito triste. Quer falar, Juliana? Um aparte 

aí para a vereadora Juliana, que estava lá também com a gente.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, em aparte:- “Obrigada, vereador! Além da rodoviária, que 

nós estivemos lá, vimos a precariedade que está a rodoviária, todas as pessoas que 

estavam lá com box, os trabalhadores, os usuários falaram a mesma coisa, né? Então, é 

para se dar atenção, não gastar dinheiro onde não tem nada e investir onde tem pessoas, 

onde passam pessoas todos os dias. E mais, a gente.... você vai colocar uma pauta 

importante, que é a do Mercadão, a gente tem que entender e ouvir de fato quem vai ser 

impactado com isso, porque aquela obra que foi feita aqui no Centro, nós tivemos aqui os 

donos das lojas, vieram conversar conosco, que não queriam aquela obra porque iam ser 

prejudicados. E mesmo assim, o prefeito foi lá, fez a obra, inundou com essa chuva, 

aquela obra não serviu para nada, e não ouviu os donos, os proprietários, os lojistas que 

perderam muito com aquela obra. Então, eu espero de fato que o prefeito escute as 

pessoas que usam a rodoviária, os trabalhadores da rodoviária e também do Mercadão, 

que eu sei que você vai falar sobre isso, que é importante que escutem as pessoas que 

são impactadas com isso.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Juliana, é tão triste a situação da nossa cidade. Quem 

esteve lá com a gente, na rodoviária, viu o abandono da rodoviária. Eu morei ali próximo 

da rodoviária bastante tempo. Aquele abandono total da rodoviária, de quem usa aquilo 

lá. Bom, o Mercadão é mais um mico que se paga em São José dos Campos, como o da 

semana passada, da cidade alagada, porque vão comemorar, sábado, 100 anos do 

Mercadão, e o cidadão, que hoje é o prefeito da cidade, mal conhece a história. O 

Mercadão é de 1896, quando ele começou a ter o seu trabalho, como venda de produtos 

rurais naquela época. E 1921, João Cursino, acho que o prefeito da época, ele começou a 

construir o Mercadão, que foi terminar... foi inaugurado em 1923, mas desde 1896 já 

existe lá o comércio. Próximo! A inauguração então, ele começou a ser pelo prefeito João 

Cursino. Na verdade, ele tem 102 anos. Próximo! Mas, segundo a atual gestão municipal, 

que parece desconhecer a história da cidade, o Mercadão tem 100 anos. Próximo! É isso 

que o projeto de modernização, e nós estivemos hoje lá no Mercadão, com assessoria, 

com a Dulce e com o Walter, e os comerciantes do Mercadão estão ali na sala, eu espero 

que a televisão lá esteja ligada para eles estar ouvindo o que eu estou falando, qual é a 
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preocupação deles? Que uma das propostas da Prefeitura, de revitalizar, na verdade, é 

construir um mezanino, quebrar todo o Mercadão, mudar, descaracterizar o Mercadão. 

Nós não somos contra melhorias no Mercadão, mas descaracterizar o Mercadão é uma 

vergonha. Essas pessoas que estão ali dentro da sala têm mais de 60 anos de trabalho lá 

no Mercadão, no Mercado Municipal de São José dos Campos. E eles... o que eles 

pedem é uma melhoria no teto, algumas telhas, mas não descaracterizar o Mercado. 

Existem pessoas lá que pegaram o comércio do pai, toca o projeto do pai, tem mais de 60 

anos, e o que a prefeitura quer fazer? Descaracterizar isso daí. E o pior, terceirizar, 

colocar uma empresa para gerir, para tocar e para fazer a coordenação. Então, seria uma 

terceirização do controle do Mercadão, o que é totalmente não aceito por quem trabalha 

lá. São 74 lojas, mais de 300 pessoas no Mercadão. Hoje, nós andamos lá e eles têm um 

abaixo-assinado. Próximo! Aí. Eles têm um... comerciantes já estão movimentando com 

abaixo-assinado contra a transformação do Mercadão num shopping. O shopping existe 

aqui em São José, vários shoppings, mas o Mercado Municipal ele tem a história de São 

José dos Campos, e um abaixo-assinado, que eu também assinei, eu já tinha visto, tinha 

quase 1.000 assinaturas em alguns dias, e que a população de São José dos Campos, eu 

tenho certeza, vai ser contra a descaracterização do Mercadão. O que não é não arrumar. 

Arrumar, melhorar, sim, mas descaracterizar? E outra coisa, quanto tempo vai levar essa 

obra? Essa obra do Centro já está há quase um ano praticamente. E o prejuízo que os 

comerciantes do Centro levaram? E aí nós colocamos um projeto nessa Casa para ter um 

incentivo para os comerciantes do Centro, e esse projeto, infelizmente, morreu, ele foi... 

não aceito nas comissões e ele não vai ser votado. Mas é uma pena, que era uma ajuda 

para os comerciantes do Centro, já que nós damos subsídios para as empresas de 

ônibus, que a própria Vanguarda aí destacou o valor desse subsídio. Nós estamos 

querendo reduzir a outorga onerosa para os construtores em cerca de 100 milhões. Por 

que que se nós ajudamos os ricos empresários do transporte, os ricos empresários da 

construção civil, por que que nós não podemos ajudar os comerciantes do Centro, os 

comerciantes do Mercadão? Qual a diferença de uma classe social para outra? É isso que 

a gente não consegue entender aqui em São José dos Campos, e é isso que eu vou 

continuar denunciando e lutando contra isso aqui em São José dos Campos. Próximo! 

Segundo os próprios comerciantes com quem conversamos, a prefeitura deseja ampliar 

galerias de comércio parecidos com o que já existe no Calçadão, descaracterizando 

totalmente. Próximo! Se isso acontecer, será a desfiguração completa de um símbolo da 

nossa cidade de mais de 100 anos, que data de 1896. Próximo! Urgente. Isso daí, gente, 
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voltando agora ao assunto do transporte, o Tribunal de Contas suspende a licitação do 

transporte por indícios de direcionamento. Está aqui. A gente tem aqui o parecer do 

Tribunal de Contas. Representação visando o exame prévio do Edital de Licitação nº 

002/23, edital nº 030/2023. Então, foi esse... a decisão. A decisão, nesses termos, requer 

a suspensão liminar do procedimento e, ao final, o acolhimento de suas impugnações 

com a determinação de retificação de instrumento convocatório. Aí outro voto, de outro 

componente do Tribunal de Contas: ‘Ante o exposto, voto pela requisição do edital, nos 

termos do art. 113, § 2º, da Lei 8666/93, determinando a imediata paralisação do 

procedimento licitatório até a ulterior deliberação por esta Corte, devendo a Comissão de 

Licitação abster-se de realização ou prosseguimento de qualquer ato a ele relacionado, 

ressalvada a hipótese de revogação ou anulação, nos termos do art. 49, da Lei 8666/93, e 

ainda fixando um prazo de cinco dias para a Urbanizadora Municipal – Urbam, apresente 

alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações constantes na representação, 

juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que 

inclui cópia integral dos seus anexos’. Então, mais uma vez, o Tribunal de Contas parou o 

processo licitatório porque existem indícios de irregularidades. Amélia.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Vereador José Cláudio, é muito estranho 

porque a prefeitura... fiz a representação, foi uma discussão feita com você, com a Dulce 

Rita, com a Juliana Fraga e com o Walter Hayashi, sobre esta licitação, e o Wagner 

Balieiro. Foi um alerta importante, porque esses ônibus vão vir, vão ficar alugados por oito 

anos, a responsabilidade da bateria de todos é da empresa. Depois de oito anos, esse 

ônibus elétrico vai ficar a despesa para a Urbam, para o município. No momento mais 

grave do ônibus, que ele está caindo aos pedaços, como o que nós vimos lá ontem, ele 

vai ficar para o município, essa despesa. Essa é uma pegadinha, como disse aqui a 

vereadora, que infelizmente está atendendo os amigos, e nós estamos vendo que o 

ônibus elétrico aqui em São José, da Linha Verde, está vazio. O ônibus normal está 

lotado. Eu não sei. Sabe o que que eu estou achando? Que eles deixaram a rodoviária 

naquele estado para ver se o povo anda mais um pouco para pegar a Linha Verde, 

porque não é possível o abandono total e não enche a Linha Verde. Mas agora, além 

disso, eles querem deixar para o município. E mais grave, o Tribunal de Contas, eles 

também apresentaram na licitação, que agora... porque na outra licitação todo o 

investimento ali... não sei se é catraca, esqueci o nome, no investimento, na tecnologia, 

era da empresa, agora ficou para a Urbam fazer. Então, é muito custo para a Urbam. Nós 

estamos pensando essa cidade para daqui a dez anos, porque a prefeitura vai deixar uma 
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dívida desses ônibus elétrico muito grande. Então, quero aqui dizer para vocês, tenho 

muito... foi muito importante a nossa ida no dia de ontem na rodoviária, no Dia 

Internacional das Mulheres, que o ônibus está lotado, tem assédio sexual no ônibus, 

porque o prefeito abandonou e quando ele tenta fazer, ele tenta fazer uma licitação 

suspeita. Foi isso e foi por isso que está suspensa essa licitação, e nós representamos 

pelo coletivo dos cinco vereadores no dia de ontem.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, vereadora! E vereadora, interessante que 

hoje, num dia em que o meu projeto foi reprovado, e agradeço aos oito vereadores que 

votaram, São José dos Campos mais uma vez está debaixo d'água, e justamente em 

locais onde tem as obras, as chamadas obras emergenciais, que existe um problema 

muito grave na macrodrenagem e da drenagem dessa cidade. Então, nós fizemos um 

projeto que poderia até ter algumas correções, mas um projeto importante para abrir os 

olhos da prefeitura para o problema das catástrofes meteorológicas dessa cidade, mas 

infelizmente o projeto foi reprovado, não passou. Cada um tem a democracia de votar em 

quem quiser, mas é uma pena. São José dos Campos está passando essas catástrofes, 

todo esse alagamento, novamente a região do Urbanova, região Sul, está debaixo d'água. 

A Defesa Civil pode até estar fazendo a sua parte de estar lá dando uma ajuda para os 

moradores, mas o alerta ela não faz, ela deixa de fazer. E é justamente isso que a gente 

queria propor nesse projeto. É uma ação conjunta, não só do alerta, para não acontecer o 

problema com o morador e depois ir socorrer o morador. Infelizmente não passou. E 

também queria avisar aos servidores municipais de São José dos Campos, ao qual vocês 

não são objeto de amor desse atual governo. Vocês são reprovados por esse atual 

governo. Esse atual gestão não gosta de vocês. Se você é um servidor público 

concursado, esse prefeito, essa gestão que aí está, não gosta de vocês, não gosta. 

Coloca isso na sua cabeça. Vocês são pessoas não gratas por essa atual gestão. Eu não 

vou usar o termo ódio e odioso porque é feio, porque pelo menos a isso eu ainda tenho 

respeito a ele, pelo menos o respeito eu ainda tenho a esse cidadão. Mas ele não gosta 

de vocês. Fez um projeto aí para prejudicar vocês na questão da aposentadoria de vocês 

e hoje seria votado sim a Pelom. Não sei porque não foi votado, porque eu acredito que 

teria os 14 votos para aprovar. Mas na quinta-feira que vem eu convoco vocês para ter 

essas galerias lotadas para reivindicar por vocês, porque a gente gosta de vocês, nós 

respeitamos os servidores de São José dos Campos, nós queremos o bem dos servidores 

de São José dos Campos. O único recado que eu deixo para o atual prefeito dessa cidade 

é que ele já tem a reprovação dos servidores, de todos os componentes da cultura de São 
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José dos Campos, dos professores, pelo que fizeram com os professores do Estado 

dessa cidade, das pessoas mais carentes, que precisam do transporte dessa cidade. 

Então, são quatro classes importantes que ele tem a reprovação, e são pessoas que eu 

tenho certeza que vão tirar essa pessoa daqui, daqui a um ano e nove meses. E se Deus 

quiser, 2025 nós vamos ter um ano diferente, um ano que a gente trabalhe pela cidade e 

não por um grupo, por uma pessoa, que a gente faça as coisas pelo morador de São José 

dos Campos, e não pelo bem próprio. A gente trabalhe pelo morador, pelo joseense. E eu 

tenho certeza que o joseense, servidor municipal de São José dos Campos, está vendo, 

está me assistindo pela TV Câmara, isso daqui vai chegar nas redes sociais, vocês têm 

que estar alerta, porque a atual gestão não gosta de vocês, a atual gestão prejudica 

vocês demais e todos aqueles da cultura, professores e as pessoas mais carentes dessa 

cidade. Se essa cidade fosse uma cidade para pessoas mais carentes, não teria subsídio 

para empresário de ônibus, para empresário da construção civil, e uma banana para os 

comerciantes do Centro da cidade e do Mercado Municipal. Eu sei que nós somos poucos 

hoje fazendo uma oposição, mas o pouco que somos nós fazemos de coração, fazemos 

por amor, por uma cidade melhor. Não para ficar humilhando as pessoas, fazendo as 

pessoas passar vergonha, colocando um projeto para votar para dar pau no projeto, para 

justificar o que ele deixou de fazer na terça-feira passada, que foi aquela catástrofe em 

São José dos Campos. Então ele tentou pegar um projeto, não passar esse projeto para 

justificar o erro dele no comando da gestão da chuva da cidade. Mas nós vamos estar 

mostrando, filmando e mostrando para você, porque esse é o nosso dever. O dever do 

vereador é fiscalizar, é vistoriar, é estar vistoriando a cidade. É triste, realmente é triste, 

entendeu? Mas eu tenho certeza que eu passo por essa Casa e eu deixo a minha 

imagem – entendeu? – de fazer o bem para a cidade independente de a quem a gente vai 

fazer o bem e de manter a minha palavra. Eu fui contra o projeto da previdência, contra o 

projeto do parcelamento, contra o projeto do Pelom. As pessoas não vão se esquecer que 

nós tínhamos oito a nove vereadores contra o projeto do Pelom. É muito estranho se esse 

placar mudar semana que vem. É muito estranho. Isso é uma coisa que... não tem como. 

É uma coisa que ou você é favor... não existe um pé lá e um pé cá. Não tem como. A 

Pelom é extremamente prejudicial para o servidor público, é extremamente prejudicial. Se 

nós estivesse falando de um outro tipo de projeto, poderia até ter essa mudança. Mas na 

questão da Pelom, não. Se vocês pegarem na questão da transparência aqui da Câmara, 

que trabalha muito bem com isso, vocês podem ver quantos votos tiveram ao contrário. 

Não tem mais o vereador Elton, mas nós temos o vereador Rogério do Acasem, que 
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também parece ser contrário a esse projeto. Se o projeto passar, vai ser uma vitória do 

governo, que foi um ano para ganhar. Foi um ano, porque começou no dia 19 de abril a 

votação da Pelom. Ele perdeu durante um ano. Agora vai acabar ganhando, porque 

infelizmente a gente é em número menor, mas a gente deixa a nossa marca aqui na 

cidade de lutar pelo que é certo, pelo que é correto. Obrigado, presidente!” 

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

minuto de silêncio a pedido do vereador Lino Bispo...” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Eleven, hoje faleceu um grande amigo meu, o Seu 

Waldomiro Rangel, ex-vereador de Paraibuna. Trabalhou com meu pai a vida inteira e 

faleceu. Vai ser enterrado agora à tarde, né? Então, queria pedir um minuto de silêncio. 

Seu Waldomiro de Oliveira Rangel, grande amigo de Paraibuna, mas que morava aqui em 

São José dos Campos. Pai da Mara, do Zé Carlos, de grandes amigos da gente aí.” 

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

silêncio a pedido do vereador Lino Bispo e Dr. José Cláudio, pelo passamento de 

Domingos Sávio Siqueira e Waldomiro de Oliveira Rangel.” 

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

póstuma à memória dos senhores Domingos Sávio Siqueira e Waldomiro de Oliveira 

Rangel. 

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 19h04min.-.-.-

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