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Aberta a sessão, às 16h22min, o senhor secretário, vereador Zé Luís, procede à 

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

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ZÉ LUÍS (PSD), MARCELO GARCIA (PTB), JÚNIOR 

DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), ROGÉRIO DA ACASEM 

(MDB), LINO BISPO (PL), FERNANDO PETITI (MDB), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

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

DA PADARIA (CIDADANIA) – 16h24min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h24min; 

RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h25min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h35min; 

THOMAZ HENRIQUE (NOVO) – 16h40min; e FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 

16h51min. 

 

 

Às 16h22min, 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. Passaremos agora ao momento do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo, o vereador Roberto Chagas, com tempo de cinco minutos vereador. 

Com a palavra o vereador Roberto Chagas, com tempo de cinco minutos.” 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380036003100320031003A00540052004100, 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)                                            3 

CMSJC-001 – 11ª Sessão Ordinária – 14.3.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.3.2023 

Na tribuna, o vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a 

todos colegas vereadores, público presente, os nossos amigos que nos assistem pela TV 

Câmara! Bom, nessa... nesses últimos dias eu fiz algumas vistorias na região Norte, na 

nossa querida Zona Norte, que a gente precisa de bastante atenção. E na verdade, 

presidente, esses cinco minutos aí é pouco para falar aí a quantidade de coisas que nós 

levantamos na comunidade, mas eu vou... vou dar uma.... vou resumir e vou pegar aqui 

poucos casos. Vou falar aqui... Quero pedir licença ao meu presidente Lino Bispo. 

Vereador Lino Bispo, quero pedir licença para você aqui, falar da Sabesp aqui. Você que 

é um lutador aí, vereador que está sempre buscando melhorias em relação à Sabesp. Eu 

quero pedir licença para o vereador. Vamos falar da Sabesp? Por favor, Betão! Bom, eu 

pedi para não colocar o áudio, que eu quero falar em cima desse vídeo.” 

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

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Esse é... uma situação dos moradores do Mirante do 

Buquirinha. Seu Antônio aí comigo, batendo um papo. Seu Antônio relata que há oito 

anos existe um descaso da Sabesp dentro do Mirante do Buquirinha, que é esse esgoto. 

Olha o cachorro, gente! Olha que desespero que eu fiquei quando eu vi esse cachorro 

tomando água de esgoto. Esgoto a céu aberto, doença, é terrível essa situação. Só que é 

uma situação que já é do conhecimento da Sabesp, porque é uma situação de oito anos. 

E eles pagam esgoto. Pagam o esgoto, que não é tratado porque esse esgoto está indo 

para o rio Buquira. Então, uma situação que precisa ser observada com carinho. Quero 

até pedir ajuda aqui do meu presidente, o Lino Bispo, que tem uma atuação forte com a 

Sabesp, para nos apoiar aqui – viu, vereador? –, esse descaso que está acontecendo no 

Mirante do Buquirinha. São mais de duas semanas esse vazamento aí, óh. Só eu, antes 

mesmo de ser vereador, já estive por lá umas dez vezes. Não adianta, parece que não 

resolve. Betão, pode parar o vídeo, que eu quero falar agora de uma outra situação, bem 

rápido aqui. Obrigado, viu, Betão? Quero falar da EDP Bandeirantes, que também está 

prestando um péssimo serviço para São José dos Campos. Há quem diga que o serviço é 

excelente. Talvez estão sendo atendidos pontuais, atendimentos pontuais, está achando 

que o trabalho está legal. Levo em consideração as fortes chuvas, que realmente têm 

causado aí um transtorno muito grande, mas eu peguei um caso nesse final de semana, 

que o morador ficou quinta, sexta e até sábado de madrugada aguardando um 

atendimento da Sabesp... da EDP. Três dias. Coitada da Sabesp, hein? Três dias 

aguardando um atendimento. E eu fiz contato com a EDP, através daquele telefone que 

foi passado para a gente por uma reunião aí. Não fui atendido, fiz contato também com a 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380036003100320031003A00540052004100, 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)                                            4 

CMSJC-001 – 11ª Sessão Ordinária – 14.3.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.3.2023 

Diretoria de Concessionária. E aqui eu quero agradecer a Lola, porque se a Lola não 

intervém, provavelmente esse morador estaria até hoje sem energia. E a desculpa, eu vou 

te falar qual que é: a demanda. Que a demanda é muito grande, muitos casos ocorreram 

de falta de energia e por isso ele ficou aí de três, quatro dias sem o atendimento. Eu não 

concordo. A EDP Bandeirantes é uma empresa milionária. Recentemente aí, uns dois 

anos atrás, fez um investimento na Zona Norte, que atende a todo o Vale do Paraíba. Mas 

fez um empreendimento lá de 17 milhões. Então, acho que tem sim condições de atender 

melhor a população. Bom, era isso. Tem outras coisas aí, mas a gente deixa para a 

próxima terça-feira. Obrigado, senhor presidente!” 

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

falar no Pinga-Fogo o vereador Lino Bispo, com o tempo de dez minutos. Com a palavra o 

vereador Lino Bispo, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo regimental 

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

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

que nos acompanha pelas redes sociais, funcionários dessa Casa, nós sempre ocupamos 

esse espaço aqui, que é um espaço onde o vereador coloca aqui neste.... nesta tribuna, 

um pouco daquilo que o vereador experimenta, vivencia no dia a dia da vereança. Dizer 

aos senhores que essa questão Sabesp, vereador, é uma questão agora que o Ministério 

Público – não é, Dr. José Cláudio? – vai precisar agir de forma realmente a representar o 

povo de São José. O Ministério Público é nada mais nada menos que um representante, 

aquele que vai juridicamente defender o cidadão de São José. A Sabesp está, cada vez 

mais, vamos dizer assim, dando às costas para a população da nossa cidade. E ela 

precisa tomar um cuidado, vereador. Que ou a Sabesp vai corrigir o que tem que corrigir 

ou senão eu vou entrar com pedido de nulidade do contrato da Sabesp com a nossa 

cidade. Porque não dá para a gente ficar com o problema que nós temos da Sabesp na 

questão de estrutura de conexões, de encanamento na nossa cidade, essa estrutura 

arcaica, velha, porque nós temos ainda 15 anos de contrato, não é? É muito tempo, 

vereador José Cláudio. E Vossa Excelência inclusive fez parte da nossa Comissão, onde 

nós fizemos um trabalho seríssimo, não é? E aquele relatório que nós aprovamos aqui ele 

tem uma finalidade: ou a Sabesp arruma as coisas na nossa cidade ou o Ministério 

Público vai ter que colocar a Sabesp no banco dos réus. E aí nos fortalece aqui para pedir 

uma intervenção no contrato que ela tem com a nossa cidade. Então, é realmente muito 

sério. Ontem, eu estive lá no Jardim Mesquita, um bairro da Zona Sul, vivenciando uma 

situação de esgoto lá que a Sabesp lava as mãos, que a Sabesp diz que é a prefeitura. 

Eu fiz contato com o secretário de Obras e ele disse: ‘Vereador, a Sabesp que tem que 

responder por isso. Esgoto é a Sabesp’. Agora, a comunidade precisa ser ouvida. A 

comunidade precisa ser atendida. Lá tem uma rua para ser pavimentada e o esgoto está 

ali, jorrando o tempo todo. Não tem como pavimentar essa rua se não consertar o esgoto. 

Está brotando de uma tubulação que existe lá e não tem a sequência dele para o 

encanamento. Então, são situações com frequência, com muita frequência. Eu tenho visto 

moradores do Vale do Sol reclamando, novamente, de 24 horas sem água. Vinte e quatro 

horas sem água e sem aviso prévio por parte da Sabesp. Moradores do União continuam 

reclamando da falta de água. A Sabesp precisa, urgentemente, aumentar a capacidade 

dos reservatórios para que a água possa chegar à residência das pessoas. A Sabesp tem 

que parar de brincar com a nossa população. Essa semana recebi também ligações lá do 

Jardim do Lago. Pessoas que estão lá, também passando sábado e domingo sem água. 

Jardim das Indústrias também recebi reclamações. Pessoas passando o tempo todo sem 
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água. Então, está na hora da Sabesp fazer aquilo que o nosso relatório propôs: que ela, 

em 45 dias, diz a essa Câmara o que que ela vai fazer para resolver o problema de falta 

de água na nossa cidade. E também ali, paralelamente, como está tendo esgoto 

estourado na cidade. Como está tendo esgoto estourado na cidade. Então, Sabesp, 

precisa... nós sabemos que tem muita gente jogando também esgoto na água pluvial. A 

Sabesp precisa botar uma equipe para fiscalizar e tirar o esgoto das águas pluviais que 

tem realmente danificado bastante a qualidade de vida das pessoas quando isso passa a 

transbordar aí e causar o mau cheiro nos bairros aí de periferia. Então, está na hora da 

Sabesp realmente responder essa Casa. Porque a Sabesp foi ouvida aqui. Pedimos 

documentos para a Sabesp encaminhar para essa Casa e a Sabesp não encaminhou 

esses documentos. Portanto, agora, no relatório final encaminhado ao Ministério Público, 

nós pedimos que a Sabesp encaminhe para nós as multas que ela pagou, quantas multas 

ela pagou, por que que ela tomou aquelas multas, para que a gente possa ter ainda mais 

profundidade na discussão com relação ao saneamento básico da nossa cidade. Mas 

também, senhor presidente, quero colocar aqui que o nosso partido, o PL, ele tem feito 

um trabalho, assim, de uma oposição a esse governo do PT, esse governo promessão, 

esse governo realmente inconsequente, um governo que realmente não tem capacidade 

de ganhar uma eleição falando a verdade, um governo que inventou muita coisa para 

ganhar a eleição. E um governo que propôs, ou seja, um governo que fez uma 

propaganda enganosa para ganhar eleição no nosso Brasil. Dizer que o PL, a nível 

nacional, estadual e municipal principalmente. Nós, PL e PT, é água e óleo. PL e PT é 

água e óleo, nós não misturaremos as nossas políticas. Aqui na cidade nós seremos 

sempre uma oposição ao PT. Porque o PT já deu muito prejuízo para nossa cidade. 

Quero dizer que nós estaremos aqui, sempre, discutindo de uma forma bem, vamos dizer 

assim, no nível de política. E dizer que a política do PT, essa esquerda que realmente 

vem confrontando aquilo que o nosso Brasil, que as famílias do nosso Brasil pretende ter 

de uma vida de povo brasileiro, uma vida de dignidade, uma vida de respeito às pessoas, 

aos valores e dizer que esse partido não tem compromisso com a ética. Não tem 

compromisso com a moralidade. Não tem compromisso com o social de verdade do 

nosso povo. Pelo contrário. É um partido que propaga bastante. É um partido que faz 

muita propaganda, mas que na verdade, na ação concreta, ele não executa a metade 

daquilo que ele faz. Então, dizer que nós estamos aqui alinhados aí ao PL nacional, 

alinhados ao PL do nosso Estado, no qual, inclusive amanhã – não é? – o deputado 

André do Prado, pelo o que a gente vê, será eleito presidente da Assembleia Paulista, 
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onde estará realmente ali o PL representado na pessoa do André, fazendo de fato um 

trabalho no Legislativo do Estado de São Paulo, contribuindo com o governo do 

governador Tarcísio de Freitas, para que ele possa, de fato, fazer uma grande 

transformação no Estado de São Paulo. Fazer o Estado de São Paulo ser essa 

locomotiva de verdade, que vai realmente sair daquela passividade onde São Paulo trava 

o transporte, São Paulo trava o ir e vir das pessoas, através das suas marginais, que são 

sobrecarregadas hoje. Através de trens que não funciona na capital de São Paulo. Então, 

o PL estará lá em São Paulo também, no Estado de São Paulo, sendo um partido que vai 

realmente estar do lado do povo paulista para realmente defender uma direita que 

realmente quer o progresso do Brasil, que quer um país que viva realmente o livre 

comércio, aonde você pode desestatizar muitas empresas que hoje é cabide de emprego, 

muitas empresas que hoje é realmente um, vamos dizer assim, ajeitamento de governo. O 

PL não quer isso. E eu tenho certeza que o governador Tarcísio vai desestatizar o Estado 

de São Paulo, deixar um Estado mais enxuto para que o nosso Estado possa oferecer 

uma qualidade de vida melhor para o povo do Estado de São Paulo. E o PL estará, então, 

ali, fazendo realmente todo esse suporte que o governador precisa. E aqui em São José, 

o PL também está construindo um grupo forte para disputar a eleição em 24. Um partido 

que vai ter realmente aí uma estrutura muito grande para que São José realmente veja o 

PL como um partido que tenha realmente condição de propor para nossa cidade um 

trabalho em conjunto. E nós vamos fazer aqui, vereador José Cláudio, uma bancada para 

24, bancada forte aqui na Câmara Municipal e vamos estar ajudando a nossa cidade a 

realmente crescer cada vez mais. Dizer então que o PL 22 é um partido, inclusive dito por 

um companheiro de um outro partido, é o partido que mais vai crescer em 2024. E nós 

faremos aqui o nosso trabalho. Eu como presidente do PL municipal estou trabalhando 

para que a gente tenha um time realmente muito forte para disputar a Câmara Municipal. 

Obrigado, presidente.” 

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

falar no Pinga-Fogo o vereador Fernando Petiti, com o tempo de dez minutos, vereador. 

Com a palavra o vereador Fernando Petiti.” 

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 aos vereadores, a todos os telespectadores da TV Câmara, aos funcionários da 

Câmara também! Aqui vim falar uma parceria que a Farmácia Comunitária fez com o 

Instituto Van Veen. Para quem não conhece, falar um pouquinho do Instituto Van Veen. E 

aqui só lembrar um pouco a parceria sobre educação. Educação, que sempre foi um 

assunto que predominou no nosso mandato. Temos duas leis que são colocadas em 

práticas pela Secretaria de Educação, que é a Lei da Simulação, que todos os jovens do 

oitavo e nono ano fazem a simulação da ONU, uma lei que foi exemplo no Colégio 

Poliedro e trouxemos para a rede pública de São José dos Campos, já foi feito por dois 

anos. Infelizmente ela acabou sendo extinta por causa da pandemia. Mas agora a gente 

sabe que o governo municipal vai voltar com a simulação. E também a Lei do Vereador 

Mirim. É uma lei muito simples, mas na última vez, tivemos 660 projetos apresentados 

pelos alunos da rede pública municipal no dia da posse aqui dos 21... os melhores 21 

projetos são apresentados na Câmara Municipal, lota aqui a Câmara Municipal. O 

prefeito, o vice-prefeito, acompanham essa posse dos alunos da rede pública, e a gente 

vê que movimenta, mostra para o aluno, para o jovem, que ele pode ter a sua ideia e 

colocar em prática. Todos os projetos que foram apresentados aqui foram colocados em 

prática nas escolas, e a gente vê que mostra cidadania para esses jovens, mostrando que 

eles podem participar do dia a dia da sua sociedade, da sua comunidade e fazer a 

diferença, isso quando aluno, e depois em sua vida profissional. E agora, pensando na 

evolução do jovem da rede pública de São José dos Campos, a gente fez essa parceria 

com o Instituto Van Veen. O Instituto Van Veen, que foi criado em 2002, com a missão de 

criar soluções na área da educação, visando a transformação intelectual. Com o curso de 

Introdução à Aplicação Internacional, o Instituto tem a intenção de propagar o sonho de 

estudar no exterior. Muitos jovens têm esse sonho, mas não tem um caminho, não tem a 

parte financeira. E aí o Instituto Van Veen entra nesse momento, proporcionando a mais 

estudantes de excelência a oportunidade de se transformar em cidadãos do mundo. E 

aqui é muito interessante. Todos os alunos que já passaram pelo Instituto se formaram, 

conseguiram ir para o exterior, eles têm uma missão: voltar para São José dos Campos e 

colocar em prática em alguma instituição de ensino, na sociedade, o que aprendeu no 

exterior e vim colocar em prática. Então, é um aluno que já tem o compromisso de voltar 

do país que ele foi e fazer também com que outros jovens também possam se formar, 

encontrar esse caminho e se formar no exterior, conhecendo outras culturas. E como eu 

falei no início da nossa fala, por meio da Farmácia Comunitária, do Petiti, o Instituto Van 
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Veen está cedendo bolsas de estudos para o curso preparatório destinando a quem quer 

estudar no exterior e esteja estudando no nono ano em qualquer escola pública de São 

José dos Campos. E aí, quem tiver interesse, quem tem algum conhecido que tem 

interesse, pode entrar em contato com o nosso gabinete, através também das nossas 

redes sociais, do telefone do gabinete, a gente vai encaminhar e dar mais informações 

para que esse jovem possa conquistar o seu sonho de estudar no exterior. E o outro 

assunto que me trouxe aqui, domingo agora, ali na Praça Floripes Bicudo, a gente 

participou do Treinão Solidário em homenagem ao nosso amigo Vander Mineiro. Vander 

Mineiro, que era um amigo da política, a gente falava muito em política. Ele sempre foi 

filiado, chegou a ser candidato em São José dos Campos, e também eu costumava falar 

do Vander como amigo de feira. Na sexta-feira, ali na Vila Adyana, a gente sempre 

encontrava o mineiro, batia um papo, e o Mineiro, como foi falado aqui por alguns 

vereadores, veio a falecer há praticamente um mês. E ali, até marquei o nome aqui, 

parabenizar o Fábio Namiuti, que organizou esse Treinão junto com outras pessoas. 

Tivemos um dia muito emocionante logo cedo, domingo, sete e meia da manhã, e a gente 

correu ali sentido Urbanova. Fico feliz que ali, particularmente, consegui fazer o meu 

treino. Fazia tempo que eu não praticava rua – Marcão da Academia, Zé Luís Nunes, que 

são ligados ao esporte –, já preparando para a próxima prova, a primeira prova do 

calendário municipal aqui de provas pedestre em São José dos Campos. Agradecer o Dr. 

José Cláudio. Estarei lá na prova da Unimed. José Cláudio intercedeu por nós ali também, 

fazer essa parceria. Estaremos lá. E domingo a gente pôde praticar e sentir a emoção dos 

amigos do Mineiro com essa homenagem. Nada mais justo que homenagear o Mineiro 

fazendo o que ele mais gostava, fazer uma corridinha ali. E foi bem interessante. Antes de 

começar esse treino, estava garoando. A gente chegou lá, estava parecendo que ia ser 

frio, garoinha, a gente falou: ‘Vamos correr na garoa, né?’ Mas logo que começou o 

Treinão, parou a chuva e ainda abriu um solzinho, que foi só aquele momento, que 

domingo foi um dia mais fechado. Agradeço, presidente! Boa tarde!” 

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

falar no Pinga-Fogo o vereador Walter Hayashi. Vossa Excelência tem o tempo de dez 

minutos. Com a palavra o vereador Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Obrigado, presidente! Vim pedir um minuto de silêncio 

ao dr. Affonso Soares Júnior, 51 anos, faleceu no dia 12/3 agora, domingo, e sepultado no 

dia 13/3. Era proprietário da Clínica Veterinária Só Há Animais, ali na avenida das Rosas. 

Quem é da região Leste com certeza conhecia esse estabelecimento. E falar um 
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pouquinho também, lembrar seu pai, Affonso Soares, mais conhecido como Boy, foi muito 

tempo funcionário da antiga Tecelagem. Aqui deixar meus sentimentos à família, né? O 

Affonso, eu tive o prazer de conhecer o Affonso, fizemos Tiro de Guerra juntos. E a gente 

fica triste com essa notícia, muito jovem. Obrigado, 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, público presente, funcionários 

da Casa! Senhor presidente, quero também fazer uma homenagem, pedir um minuto de 

silêncio no final dessa sessão para o senhor Gilberto Silveira Costa. O senhor Gilberto 

nasceu em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 28 de dezembro de 1945. Faleceu agora, dia 

8 de março, aos 77 anos. Com 18 anos, mudou-se para São José dos Campos, que 

escolheu como sua cidade natal, segunda cidade natal. Aqui construiu sua vida e sua 

família. Conheceu sua esposa, Ana Maria, em 1970 e casou-se em 1972, com quem ficou 

casado por 50 anos. Dessa união, tiveram três filhos: Juliano, Camila e o Gilberto Júnior; 

e duas netas: Ana Júlia e Manuela. O Gilberto era conhecido como Gil. Teve uma oficina 

mecânica no Jardim Satélite, o qual era conhecida por seus clientes como a oficina mais 

organizada e limpa. Sempre gostou de cavalos e mulas. Seus filhos participavam de 

provas de tambor, ganhavam muitos prêmios e era orgulho para ele. Dia 10 de fevereiro 

faz uma cavalgada de 18 km em sua mula. Foi uma despedida pois não sabia que estava 

doente. Deixou muitas saudades e ensinamentos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, 

o tenha recebido em seus braços e que Deus possa confortar sempre o coração dos 

familiares, dos amigos, que a gente aqui quer fazer uma homenagem, pedir esse um 

minuto de silêncio. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Walter Hayashi, 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 Walter Hayashi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos 

trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente na nossa galeria, sejam bem-vindos 

à nossa Casa! É um prazer enorme estar falando com a nossa população através da TV 

Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de começar propriamente a 

minha fala, queria fazer uma homenagem ao Robertinho da Padaria, esse ícone do nosso 

futebol, que bastou o retorno dele para a direção do São José, está aí, primeiro lugar. 

Sábado tem o jogo, a última rodada do campeonato, né, Robertinho? Mas você é o cara. 

Você é o cara no lugar certo. Aliás, Corinthians, São Paulo, Flamengo, se contratassem 

você, acho que daria um jeito lá. Mas parabéns, viu, Robertinho? Parabéns mesmo! Você 

realmente é o cara do futebol. Parabéns à entidade que está tocando agora, o Oscar, de 

ter lembrado de você. A Saf, né, Zé Luís? Zé Luís também é outro ícone no nosso futebol. 

Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo! E voltou a alegria dos nossos 

torcedores. Vamos lá então! Quero passar um vídeo aqui primeiro. Pode ser? Eu queria 

voltar, voltar. Dá para voltar? Dá para voltar ali no... aí. Isso, para aí, por favor! Eu queria 

mostrar, esse aqui é o campo de futebol do Vista Verde. Queria mostrar lá uns carros 

estacionados do pessoal do futebol, do pessoal do futebol. E aí tem um ginásio lá para as 

ginastas do bairro, da região, que também no espaço adjacente ao campo de futebol. E aí 

a questão é o seguinte. Pediram para que elas também pudessem deixar o seu carro 

dentro do estádio, porque é dentro do cercado, porque na rua fica muito perigoso. E aí a 

resposta da secretária de Esportes... não sei se foi a secretária ou se foi o Itamar. Se foi o 

Itamar, vamos puxar a orelha dele, porque para o futebol pode, o pessoal do futebol pode, 

o pessoal da ginástica, as mulheres não podem, né? Nós fizemos um requerimento, mas 

foi negado. Então, queria mandar um recado, inclusive para a senhora secretária, que 

estão querendo puxar o seu tapete, viu? Tome cuidado, muito cuidado! Vamos lá agora 

para o mercado. Pode dar o start. Queria passar o vídeo, depois eu comento.” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Esse é um vídeo produzido pela nossa Casa em 2020, 

viu? Eu fiz questão de mostrar esse vídeo, que ele foi produzido em 2020. Eu, o Dr. José 

Cláudio aqui, também esteve conosco lá no sábado, no Mercadão, em apoio aos 

permissionários. Então, é uma pequena história, esse vídeo ele tem quase meia hora, 

produzido aqui pela nossa equipe da TV Câmara. Muito bem feito, capitaneado aí por 

uma equipe maravilhosa da nossa comunicação, e como entrevistadora a Gisele, pelo 

trabalho que ela faz. Sem comentários. Então, é uma história que São José tem, que o 

Mercado tem na cidade de São José dos Campos. E de repente o prefeito quer acabar 
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com essa história. Eu cheguei aqui em 61, o Mercado já tinha 40 anos. Eu trabalhei no 

Mercado com meu pai, depois meu pai faleceu em 77 e depois minha mãe não conseguia 

tocar sozinha e acabou passando a banca para uma outra pessoa. Mas falo de coração 

que essa história, esse ícone, como foi citado, esse ícone que nós temos do nosso 

patrimônio histórico, ele tem que ser preservado. Não é transformar num shopping 

moderno. Até tem um shopping ali perto também. Então, Petiti, que tem história, conhece 

muito bem o Mercado também, então, é importante que a prefeitura, se quiser... eu acho 

que precisa fazer sim. Precisa fazer uma reforma. Não tenho a menor dúvida. Agora não 

é desse jeito. Transfere para um particular, para ele fazer o que quiser? Então não está 

certo. E aquilo lá é a vida de muitas pessoas. São 300 pessoas mais ou menos, 

diretamente envolvidas entre permissionários e empregados, fora os indiretos. Então, 

para fazer uma intervenção dessa, deveria primeiro fazer uma conversa preliminar para 

ver o sentimento das pessoas que herdaram aquele espaço para tocar o seu negócio. E 

aí faz de forma ditatorial, dizendo que vai fazer isso, vai fazer, que vai ser bom para eles? 

Vai ser bom para alguém. Eu acho que para alguém pode ser que seja bom, mas para os 

permissionários não será. Então, a minha proposta é que a prefeitura converse com os 

permissionários, acompanhado pelos vereadores. A Juliana, Zé Cláudio. Quem mais 

esteve lá? Dulce Rita. Nós fomos chamados pelos permissionários preocupados com 

isso. Então, peço também aos vereadores da base do prefeito que ajudem a solucionar 

esse problema criado pela prefeitura com relação aos permissionários. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereador Walter Hayashi, 

entendo sua preocupação. Estive aqui na reunião com os demais vereadores. Os 

permissionários pediram uma reunião com o prefeito, junto comigo, o vereador Marcão já 

está conseguindo agendar. Eu acredito que essa semana vai sair essa reunião. E tem sim 

que ouvir a população. O Mercado Municipal não é do prefeito, não é do vereador. Aí vai 

ter umas consultas públicas, né? Mas o prefeito vai receber os permissionários. Próximo 

vereador inscrito para falar no Pinga-Fogo, com o tempo de cinco minutos, Marcão da 

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

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 Marcão da Academia, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Obrigado, senhor presidente! Senhor 

presidente, venho na tribuna hoje... geralmente eu chego na tribuna para trazer 

informações, para mostrar serviços que têm sido executados, da gente aqui discutir várias 

pautas. Mas também gosto de vir, assim, para homenagear, parabenizar. E eu gosto 

muito de parabenizar pessoas que nos representam. E aqui, hoje, representações da 

linha esportiva. Eu quero hoje aqui parabenizar a atleta Sabrina Custódia.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “A Sabrina é atleta de paraciclismo do Instituto 

Athlon, de São José dos Campos. É um dos destaques da 1ª Etapa da Copa Brasil, que 

foi realizada agora no dia 5 de março, superando o percurso técnico e o forte calor. Mais 

de 120 paraciclistas, e a prova foi de resistência, que encerrou a programação da 1ª 

Etapa da Copa Brasil, na cidade de Ribeirão Preto. Os primeiros colocados de cada 

categoria somaram pontos para o ranking nacional e internacional. Significa que a 

Sabrina, assim como outros atletas nossos, já estão se qualificando para as 

Paraolimpíadas. Motivada pelos recentes resultados internacionais conquistados, 

incluindo uma prata no Mundial de Paraciclismo de Pista, Sabrina brilhou novamente e 

terminou como um dos principais destaques em primeiro lugar da Categoria WC2. Então, 

parabéns, Sabrina! Meu muito obrigado! Sempre representando nossa cidade e voando 

cada vez mais alto aí. Quero também fazer homenagem ao goalball, aproveitando aqui o 

Instituto Athlon, que tem feito um trabalho espetacular no paradesporto na nossa cidade. 

Um abraço para o Kelvin, para o Juliano, para toda equipe, para o Fernando hoje à frente. 

E falar que São José venceu o time de Alberta, do Canadá, na final do Grand Slam 

Interclubes de Vancouver e conquista seu primeiro título internacional com a vitória sobre 

o time canadense de 14 a 5. Equipe joseense se credencia a disputar o Mundial 

Interclubes, na Finlândia. Olha que resultado bacana para a equipe do goalball, para o 

paradesporto joseense. Representante do Brasil no Grand Slam, o time do técnico Renê 

Quintas (um abraço, Renê) soube impor sua experiência e de forma invicta, com o melhor 

ataque e a melhor defesa e consagrou-se campeão. Meus parabéns à equipe do goalball! 

Estamos sempre aqui atentos, acompanhando e fazer essa homenagem devida a vocês. 

Meu muito obrigado! Também aqui cumprimentar o nosso amigo Elisson Martins, 

bodybuilder, que faz um trabalho espetacular, foi homenageado aqui na Casa, Troféu 

Professor Ney Rodrigues, destaque do ano de 2022. Estou vendo que está caminhando 

para o destaque também da sua modalidade no ano de 2023. Nesse último final de 

semana, dia 11 de março, ele competiu no Campeonato Paulista da FBBF, em São Paulo, 
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e teve a participação do nosso amigo aí, o Elisson. E o que é ser bodybuilder? 

Bodybuilder é um trabalho de construção de um novo corpo, nesse caso, muito mais forte 

e definido. Ele acontece por meio de atividade física intensa e dieta apropriada, além de 

muita motivação e força de vontade dos envolvidos. E isso é uma forma de falar sobre 

bodybuilder. Mas o trabalho que é desenvolvido por esses atletas, uma modalidade que 

não é tão conhecida e a gente tem que apresentar, que nós temos representantes da 

nossa cidade, representantes que competem, leva o nome de São José dos Campos. 

Além também do trabalho que o que o Ellison faz em homenagem ao filho dele, que ajuda 

muito, que tem feito um trabalho espetacular, mostrando a importância da superação, da 

força em nome do seu filho. Eu falo que é um exemplo de pai de família. Parabéns, 

Elisson! A gente está acompanhando aqui. Meu muito obrigado mais uma vez! Deus te 

abençoe sempre. Vai ter muitas vitórias aí para frente ainda. Senhor presidente, queria só 

fazer essas colocações. Não podia deixar de vir na tribuna, cinco minutinhos, para a gente 

poder falar e homenagear esses grandes atletas. Mandar um abraço para o pessoal que 

fez o Treinão, o Fábio. O vereador Fernando Petiti já comentou aqui lá do Treinão em 

homenagem ao Mineiro. Zé Luís – né, Zé? –, sempre a gente está nas corridas de rua, ou 

participando, ou acompanhando, ou apoiando. E o Mineiro foi um grande atleta e 

incentivador. Foi homenageado com esse Treinão Solidário. Estive lá também quando foi 

feito uma homenagem junto às suas cinzas lá. E parabéns ao Fábio, a todo o pessoal que 

acompanhou, a Lurdinha, todo o pessoal que foi lá e fez essa grande homenagem ao 

nosso amigo Mineiro! Meu muito obrigado, senhor presidente!” 

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

falar no Pinga-Fogo, com o tempo de cinco minutos, nobre vereador José Cláudio. 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) o próximo orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Boa tarde, presidente! Muito obrigado! Boa 

tarde a todos servidores da galeria! Prazer ter vocês aqui novamente! Bom, a gente vai 

falar um pouquinho dos últimos acontecimentos, mais exatamente do sábado. Tem uma 

plaquinha aí que fala: ‘Respeite a minha história’.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “O Walter já falou bastante do Mercado, da 

importância, da história do Mercado. Pode passar o próximo! Da importância, sim, de uma 

reforma, de melhorias no banheiro, no piso, nas telhas ou alguma troca de telhas, mas 

não a descaracterização do Mercado. Próximo! Aí são vários moradores. É importante o 

Mercado estar de porta fechada para fazer a sua manifestação. Os permissionários e 

todas as pessoas que estavam comprando no sábado saíram para fazer o movimento em 

favor do Mercado e dos permissionários que estão no Mercado. E aqui uma coisa 

importante. Nós recebemos algumas críticas de algumas pessoas e provavelmente alguns 

comissionados, que não vão nos atacar na rede social, de que eu ou Walter ou a Dulce 

somos a favor do quanto pior, melhor. Gente, isso é uma mentira. Não tem o quanto pior, 

melhor. A gente quer o melhor. Tanto assim que isso é mentira, que eu, a Dulce e o 

Walter nós votamos a favor do projeto da concessão, e fomos a favor da concessão do 

aeroporto, da concessão da arena, que hoje é Arena Farma Conde, porque é importante 

para a cidade. Traz investimento, traz emprego. Porém, o Mercadão não. O Mercado na 

nossa história... na nossa ideia, é um patrimônio da cidade. Então, nós fomos contrário à 

concessão. As 74 famílias que lá residem, que lá trabalham têm a sua história. O Seu 

Stellet, mais de 60 anos no Mercado. Então nós não estamos contra a reforma, estamos a 

favor da reforma, mas não descaracterizar, e não fazer a concessão. Na entrevista de 

ontem do assessor da prefeitura, ele colocou que hoje eles pagam em torno de 20%. 

Quer dizer, se fizer a concessão para uma empresa privada, vai pagar cinco vezes mais o 

valor que está pagando hoje. E uma coisa importante. Os meus assessores, o Dario, o 

Marcos, estiveram comigo lá – viu, Walter? –, e os permissionários nos falaram que eles 

têm uma contraproposta para a prefeitura, de fazer uma taxa de lixo, uma taxa de 

condomínio para melhorar e para fazer as reformas no Mercado. Então, o que nós, esse 

grupo de vereadores, está propondo, que não é a favor... a Juliana também não é a favor 

da concessão, é que reforma sim, mas concessão não. Deixar que... os permissionários 

continuar na coordenação do Mercado. Próximo! Aí eu vou falar sobre isso. Próximo! Aí é 

o seguinte, né? Vereador... a nossa função de vereador apenas é juntar-se à população e 

defender a população. Não é fazer o mal, criticar para ninguém ou fazer oposição por 
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oposição ao governo. Não é isso. No caso do Mercadão, realmente a gente está 

defendendo os permissionários e a história do Mercadão. Próximo! Eu, do lado de cá, 

fiquei do lado do povo. Acho que está bem claro aqui. Próximo! Pode ir preparando o 

vídeo, mas não coloque ainda não. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Quem vai 

falar aqui com vocês agora não é só o vereador, uma autoridade igual a vocês, igual a 

todos vocês, Chagas, uma autoridade. Vai falar aqui o pai, o homem, o marido, o ser 

humano, que passou o que eu passei no sábado. Eu tenho 30 anos de formado em 

Medicina, 28 anos dedicados a São José dos Campos, ao meu consultório de cardiologia, 

à UTI, dois anos dedicado à pandemia, entregando a minha vida, fazendo o que eu pude 

fazer por essa cidade como cidadão, filho de Paraibuna, sim, nascido em Paraibuna. Mas 

eu nunca seria capaz de fazer o que fizeram comigo no sábado. No sábado, o vídeo que 

vocês vão ver, que eu vou mandar colocar, mostra direitinho um assessor da prefeitura, 

assessoria do prefeito me chamando: ‘Vem cá, vem cá, vem cumprimentar o prefeito’. 

Fazendo assim para mim. Eu fui, e a minha esposa estava do meu lado, a Jaqueline. Ela 

falou: ‘Zé Cláudio, não vai, deixa para lá’. Eu falei: ‘Jaqueline, como que eu não vou 

cumprimentar o prefeito, é chato, entendeu?’ E fui. E fui cumprimentar o prefeito. Quando 

eu cheguei, dei a mão para ele, vocês vão escutar no vídeo as coisas que ele me falou: 

‘Volta para Paraibuna! Você é de Paraibuna, você não é daqui’. Aí uma assessora do 

lado: ‘Vai vender bananinha em Paraibuna’. Esse tipo de ofensa que eu sofri. Não vou 

nem falar sobre o resto, que o resto eu não tenho como comprovar. Mas meus filhos 

estão com medo de eu continuar como vereador dessa Casa, minha esposa está com 

medo que eu continue esse mandato pelo que fizeram comigo no sábado. Pode botar o 

vídeo aí.” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Pode parar agora aí. Então, dá para ouvir. Não sei se 

vocês ouviram bem várias vezes a palavra Paraibuna, o desrespeito com Paraibuna, o 

desrespeito com a cidade de Paraibuna. Eu sou nascido em Paraibuna, tem como provar 

que eu sou nascido em Paraibuna, só olhar meu RG. Eu sou formado em Medicina, 

mostro meu diploma, tenho o título da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 

Cardiologia. Nosso prefeito ele é nascido em Caraguatatuba ou Ubatuba, mas ele não é 

de São José dos Campos. Então, que ele mostre de onde ele é. Ele também não é de 

São José dos Campos. E vocês podem ver direitinho, me chamaram para ir e quando eu 

cheguei foi bastante ofensa. ‘Vai para Paraibuna’. A senhora que está lá do lado: ‘Vai 

vender bananinha, você é de Paraibuna, seu lugar não é aqui’. E interessante que alguns 
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tempos atrás eu sofri essa mesma agressão na minha rede social, com várias ofensas. 

Então, gente, o que que é isso? Eu nunca vou chamar, ofender nenhum vereador, ofender 

uma autoridade, desmerecer. Se alguma vez eu fiz alguma palavra com o nome do 

prefeito, chamando ele de prefeitinho, me desculpe, o senhor me desculpa. Daqui por 

diante vou chamar o senhor, de senhor, senhor prefeito, não vou usar nem mais o seu 

nome, mas eu exijo que o senhor se desculpe o que o senhor fez comigo no sábado. O 

senhor pode até negar para a população que o senhor não mandou me chamar para me 

humilhar, para dizer que eu sou de Paraibuna, para mim voltar para Paraibuna, para 

vender bananinha em Paraibuna, que eu não sou daqui. Mas quando o senhor e os seus 

assessores deitar, vocês vão saber que vocês fizeram uma atitude muito feia, um 

desrespeito. A minha mulher passou mal, a Jaqueline começou a chorar, a Juliana viu, o 

Walter viu, o Rodrigo, assessor da Dulce, a Dulce, todos estavam lá, viram a cena. A 

Dulce foi ofendida também pelas mesmas pessoas que me chamaram. O Walter foi 

ofendido por uma secretária daqui de São José dos Campos, que faz parte do governo. 

Gente, o que que é isso? A gente não pode ser opinião contrária? A gente tem que falar a 

mesma coisa? E se eu sou de Paraibuna, qual é o problema? Qual o problema de ser de 

Paraibuna? De ser um caipira de Paraibuna? Sou com muito orgulho. Sou com muito 

orgulho de Paraibuna e caipira de Paraibuna. Mas eu me elegi com mais de... quase 4 mil 

votos. Então foi muito feio, muito triste o que o senhor fez, o senhor me humilhou na 

frente de todo mundo. E passa para São José dos Campos que eu que sou nervoso, eu 

que sou grosso, eu que fui brigar com o senhor. Mas graças a Deus tem esse vídeo para 

provar. Muito obrigado, presidente!” 

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

Juliana Fraga, com tempo de um minuto.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa tarde a todos! Eu só quero aqui realmente me 

solidarizar com o vereador José Cláudio, com a esposa, porque lamentável. Nós vimos o 

vídeo, a gente tem outras gravações de um prefeito, que é de Caraguá, de uma secretária 

que é de Caçapava, falar para o vereador de outra cidade nesses termos. Gente, não é 

uma postura que a gente espera do prefeito. Mesmo porque era um debate, uma 

discussão que foi se dado aqui, a gente ouviu os permissionários do Mercado Municipal, 

foi secretário falar exatamente a ideia que o prefeito tem lá para o Mercado. Então estava 

sendo uma mobilização, uma manifestação pacífica, importante, a favor dos 

permissionários e acontecer toda aquele celeuma, que a gente viu aí no vídeo, 

chamando... o assessor chamando o vereador para cumprimentar o prefeito. Então, foi 
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realmente lamentável a cena. Vereador, eu estou contigo porque, de fato, não é nesses 

termos que se faz a política.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vamos dar continuidade no 

Pinga-Fogo. Vou dar a palavra por um minuto para o vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, muito brevemente quero me solidarizar 

ao vereador Dr. José Cláudio e também a todos os habitantes de São José dos Campos, 

migrantes, que vieram de outras cidades e que hoje vivem e constroem São José dos 

Campos. Eles são bem-vindos em São José dos Campos, independente se nasceu em 

Paraibuna, em Jacareí, no Nordeste, no Norte, nossa cidade não é formada apenas por 

pessoas que nasceram aqui em São José dos Campos. Também são joseenses e podem 

representar o joseense aqui na Câmara Municipal as pessoas que escolheram estarem na 

nossa cidade. Nosso melhor prefeito que nós tivemos na história, Emanuel Fernandes, 

veio de uma cidadezinha pequenininha aqui no interior de São Paulo e contribuiu tanto 

com a nossa cidade. Então, acho que ele errou, errou muito feio, porque não só você, 

mas todas as pessoas que vem de outras cidades construir a cidade de São José dos 

Campos são muito bem-vindas e não podem jamais ser menosprezadas, muito menos por 

um prefeito da cidade.” 

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

falar no Pinga-Fogo o vereador Renato Santiago, com o tempo de um minuto. E com a 

palavra o vereador Marcão. Por tempo de cinco minutos o Renato Santiago e um 

minuto...” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, eu quero aqui também 

comentar que teve lá a manifestação dos permissionários do Mercado. A gente já recebeu 

eles aqui. O prefeito Anderson foi sempre solidário, esteve lá para conversar de frente 

com eles. É uma manifestação legítima. Isso precisa ter o movimento, né? O prefeito 

Anderson já está aí com a agenda para essa semana, a gente já está para confirmar, para 

receber eles e conversar. Faz parte, essa concessão faz parte de plano de gestão do 

então prefeito Felício. Então vai ter que ter isso. Agora, eles têm a oportunidade, já foi 

explicado para eles, das audiências, né? Isso vai ter que ter uma manifestação. Agora, 

quero falar aqui para o nosso amigo vereador José Cláudio que, Zé, você e o prefeito 

sempre foram grandes amigos, né? A gente sabe que algumas divergências, tudo vai 

acontecendo, vai aflorando, mas eu tenho certeza, o prefeito sempre falou muito bem de 

você, Zé. O prefeito tem uma admiração muito grande por você. Ali era um momento de 

festa, está todo mundo ali brincando, de repente uma brincadeira é entendida de uma 
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forma diferente. Mas eu sei que o prefeito tem uma admiração muito grande por você. Ele 

gosta muito de você, gosta muito de Paraibuna, sempre falou muito bem de Paraibuna. 

Quando vem o Vitão, o prefeito, para cá é uma festa. Então, talvez seja um mal 

entendido, de interpretação, de brincadeiras, tal, mas assim, o prefeito ele... eu tenho 

certeza que não é do feitio dele, né? Então, essa... esse formato não é do feitio. Agora, 

tenho certeza que se você ficou chateado, alguma coisa, eu tenho certeza que ele falou: 

‘Puxa, será que teve alguma coisa mais, fugiu aquela brincadeira que a gente está 

acostumado, brincar, conversar, tal’. Mas fica tranquilo, Zé. Acho que se afetou de alguma 

forma, o prefeito também, coitado, ele não deve nem ter pensado nisso. Acho que de 

estar com você, de estar acostumado. Mas tenha certeza: ele gosta muito de você, sabe 

da sua importância aqui e você é muito respeitado, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. Assim 

como o prefeito ele tem um coração muito grande e respeita a todos.” 

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

Renato Santiago por.... Renato, você tem cinco. Com a palavra o vereador Fernando 

Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Presidente, volto aqui, também me coloco solidário ao 

Dr. José Cláudio. Acho que a política tem que ser equilibrada, né? Temos 

posicionamentos diferentes aqui. Já passei por vários mandatos, como oposição inclusive, 

e o respeito acima de tudo, né? E o Thomaz falou: outras pessoas vieram de fora de São 

José. Pego o exemplo aqui do meu pai, de Varginha. Mineiro de Varginha, teve aqui por 

três mandatos, deixou um trabalho social maravilhoso, que esse ano completa 43 anos. 

Acho que tudo se encontra, quando a gente tem a paz. O amor à frente de tudo, né? Zé, 

conte com o nosso apoio. E acho que foi um momento que passou, e a gente vai ver, 

reatar essa parceria, essa amizade aí, com respeito. O respeito acima de tudo.” 

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

Renato Santiago, por tempo de cinco minutos.” 

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Boa tarde a todos 

os colegas, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, funcionário, as colegas que 

estão no Plenário! Tenham todos uma ótima tarde! Comentar um pouquinho sobre esse 

assunto lá do Mercadão, né? Nós recebemos aqui no último final... na última semana, na 

sessão de quinta-feira, alguns dos permissionários do Mercadão. E a grande verdade é 

que ainda não saiu um edital, um formato de como vai ser. Então, as pessoas começam a 

alimentar muitas coisas ruins, muitas coisas contra os permissionários do Mercadão, sem 

ao menos a gente, sem que nós, sem que a gente saiba do que realmente vai acontecer, 

de qual é o formato dessa permissão, se ela vai acontecer ou não. E as pessoas vão 

falando coisas indevidas, vão falando coisas sem saber e os egos vão se inflamando. 

Infelizmente, no último final de semana a gente teve que se deparar com situações como 

essa. Logicamente, Zé, ninguém quer que isso aconteça com ninguém, nem que 

aconteça com você, nem que aconteça com o prefeito, né? Acho que a relação de vocês 

ela já vem aflorada há um bom tempo, de questões de oposição, de questões de situação, 

de votações. Então isso acaba chegando num momento extremo, que infelizmente 

acontecem. Mas acho que a gente não pode perder realmente o respeito. A gente tem 

que respeitar sempre, independente de posição política, de qualquer questão. Eu não 

tenho dúvidas também que o prefeito também não, não teve maldade nessa fala. Eu acho 

que nada melhor do que uma conversa para resolver isso tudo e principalmente resolver o 

que mais se precisa, que é quem trabalha lá no Mercadão, quem realmente poderia ter 

algum problema futuro em caso de uma concessão mal realizada. Então eu acho que é 

isso que nós temos que sentar, conversar, fazermos política da forma correta, criarmos 

pontes, elos entre as pessoas, para que a gente possa fazer o melhor pela nossa cidade. 

Então, no Pinga-Fogo de hoje, gostaria de parabenizar o Instituto Athlon.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Instituto Athlon, que venceu em Alberta, no Canadá, a 

final do Grand Slam Interclubes de Vancouver e conquistou seu primeiro título 

internacional. Então, parabenizar o Instituto Athlon em nome do nosso querido Kelvin, 

filho do Bakos, um grande amigo, um grande parceiro e um grande idealizador do 

Instituto, que trabalha aí com o goalball há anos e sempre trazendo bons resultados e 

elevando o nome da nossa cidade. Então, parabéns ao Instituto Athlon por mais esse 

título, mais essa participação, mais uma vez elevando o nome da nossa cidade, dessa 

vez pelo mundo afora. Gostaria de comentar também... Opa! Betão, consegue girar os 

vídeos aí, por favor?” 
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Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Nesse momento eu estava ali na saída do Shopping 

Vale Sul, consegui entrar em contato com São Paulo. Também agradecer ao secretário 

de segurança Bruno Santos, que nos ajudou bastante. E aí eu corri rapidamente para lá. 

Você pode virar o segundo vídeo aí, Betão, por favor? Pode emendar o terceiro aí para 

finalizar? Betão, pode encerrar aí, por favor! Então, nós tivemos esse problema. Sempre 

que acontece eu gosto de estar perto, eu gosto de ir no local. Estou encerrando, 

presidente. Gosto de estar no local, eu estive lá, entrei em contato com o Gate São Paulo, 

a gente conseguiu. A bomba ela realmente ela estava inativada, mas depois ela 

precisou... até o vereador Zé Cláudio comentou, ela precisou ser explodida e graças a 

Deus ninguém se machucou, e a gente conseguiu rapidamente. Mas isso também mostra 

a necessidade que temos do bairro de ter um novo acesso. Já solicitamos ao prefeito, a 

gente continua lutando por isso, para que a gente tenha uma nova saída no bairro, porque 

a gente não quer que aconteça um problema futuro e alguém até perca a vida por não 

conseguir sair do bairro. Obrigado, presidente!” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes 

pedidos: votação em bloco; inclusão de diversos documentos: Indicações 1130 a 1133, 

Moções 77 e 78, e Requerimentos 530 e 531; destaque aos seguintes documentos: 

Requerimento 522. 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:- “Com nenhum voto contrário, 

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 das Indicações de 

nos 1130/2023 constante do Processo nº 3005/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis quanto a superlotação da linha 

204 (Novo Horizonte); 1131/2023 constante do Processo nº 3006/2023, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal o aumento do número de 
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veículos e/ou horários das linhas 243 (bairro Santa Maria) e 244 (Jardim São José); 

1132/2023 constante do Processo nº 3007/2023, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de árvore 

na rua Benedito Alexandre Trindade, ao lado do nº 253, no bairro Jardim Portugal; e 

1133/2023 constante do Processo nº 3010/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 

solicita à Prefeitura Municipal serviços de limpeza de uma boca de lobo, localizada na av. 

João Gomes da Silva, frente ao n° 212, no Jd. São José II; dos Requerimentos de nos 

530/2023 constante do Processo nº 3008/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 

requer à Prefeitura Municipal, através dos meios legais, visita, em caráter de 

vulnerabilidade social, na residência de Jacilane Sales Bezerra; e 531/2023 constante do 

Processo nº 3009/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, que requer à Prefeitura 

Municipal, através dos meios legais, visita, em caráter de vulnerabilidade social, na 

residência de Raquel Oliveira; das Moções de nos 77/2023 constante do Processo nº 

3011/2023, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que manifesta congratulações aos 

deputados estaduais Ana Perugini, Barba, Beth Sahão, Donato, Dr. Jorge do Carmos, 

Eduardo Suplicy, Emídio de Souza, Ênio Tatto, Luiz Claudio Marcolino, Luiz Fernando e 

Marcia Lia, eleitos através do Partido dos Trabalhadores – PT, para a 20ª Legislatura da 

Assembleia Legislativa de São Paulo; e 78/2023 constante do Processo nº 3012/2023, de 

autoria da vereadora Juliana Fraga, que manifesta protestos de repúdio ao ataque sofrido 

pelo padre Júlio Lancelloti durante missa;  e, ainda, o pedido de destaque na votação do 

Requerimento nº 522/2023 constante do Processo nº 2959/2023, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que requer à Prefeitura Municipal informações sobre os projetos para 

aproveitamento e utilização da cancha de malha localizada à rua Hamilton de Freitas, 

defronte ao nº 1.360, no Conjunto Residencial Galo Branco. 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, eu quero pedir também votação em 

separado da Moção 74/2023, de autoria da vereadora Juliana Fraga, do PT. A ementa da 

moção dela: ‘Manifesta protestos de repúdio à manifestação transfóbica’ – palavras da 

vereadora – ‘proferida pelo deputado federal Nikolas Ferreira em ironização às mulheres 

trans’. Eu também protocolei uma moção, que vai ficar para a semana que vem para que 

a gente seja votado, porque esse mesmo referido deputado tem sido alvo de perseguição 

por parte da esquerda que quer cassar o mandato dele, que por acaso é o deputado mais 

votado do país nas últimas eleições por Minas Gerais. E ele expôs ali uma opinião dele, 
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que é garantir – eu não estou entrando no mérito se sou a favor ou contra a opinião – mas 

ele expôs ali como parlamentar, como deputado federal, com a imunidade que ele tem de 

opinião, a opinião dele acerca da participação de mulheres trans em modalidades 

esportivas, rivalizando as mulheres biologicamente. O que gera um evidente, um óbvio, 

uma distorção da finalidade da competição. Afinal a mulher trans hormonalmente ela leva 

vantagem a mulher biológica. E é isso que ele trouxe, claro, de forma irreverente, mas foi 

essa preocupação que ele trouxe, que é uma preocupação nossa também. Então, quero 

essa votação em separado porque eu sou contra tratar a preocupação do deputado como 

transfobia. Se a gente não puder se posicionar, se posicionar contra a participação das 

mulheres trans, que desequilibra as competições esportivas por conta hormonal e isso for 

tratado como transfobia, você começa a podar a prerrogativa do parlamentar. Você 

desrespeita a opinião que foi eleita para ser dada e para representar as pessoas que 

pensam como ele. Então, eu peço, em separado a votação dessa moção.” 

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

vereador Thomaz Henrique. 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 Thomaz Henrique, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em separado da Moção nº 74/2023 

constante do Processo nº 2937/2023, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que 

manifesta protestos de repúdio à manifestação transfóbica proferida pelo deputado federal 

Nikolas Ferreira em ironização às mulheres trans. 

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

vereador Lino Bispo, por tempo de um minuto.” 

O vereador LINO BISPO, J.V.:- “Senhor presidente, eu quero aqui pedir um minuto de 

silêncio para a senhora Elisa Aparecida dos Santos, mãe da Alece, minha assessora, que 

faleceu no dia de hoje. Então, eu peço um minuto de silêncio a ela. E também justificar o 

voto também nesse destaque. Porque é um absurdo quererem calar o cara porque o cara 

tem uma opinião. Eles podem ter opinião, eles podem falar o que quiser, eles podem 

descontruir a família – não é? –, eles podem dizer que mulher é homem. Eles podem 

tudo. Os outros não podem. Então, é um absurdo! Eles são assim, os intocáveis na 

situação. Eles desmerecem os direitos das pessoas. Então, quero aqui dizer que o 
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deputado ele tem, de fato, a prerrogativa e o direito de discordar sim da forma como estão 

aí tentando colocar na nossa sociedade aí essa força intocável do pessoal que tem as 

suas escolhas sexuais. Respeito eles, mas não vem querer achar que eles são os donos 

do mundo, tá certo? Então, também meu posicionamento com relação a esse destaque.” 

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

vereador Renato Santiago com tempo de um minuto.” 

O vereador RENATO SANTIAGO, J.V:- “Presidente, eu justifico a minha votação do 

destaque porque até por ser profissional da área da saúde, profissional de educação 

física, fisiologicamente é muito diferente o corpo da mulher e do homem. E o Nikolas ele 

tentou mostrar isso. Independente do homem querer se colocar como mulher, 

fisiologicamente, anatomicamente ele continua sendo homem. A força dele é diferente, a 

resistência dele é diferente, tudo é diferente em relação à mulher. Então, na questão 

esportiva ele terá muita vantagem em relação à mulher. Logicamente, o Nikolas hoje ele é 

um deputado midiático, né? Ele gosta de mostrar de uma forma exagerada. Talvez o jeito 

que ele fez, colocando a peruca, falando em outros termos pode ter ofendido alguém, mas 

eu sou totalmente favorável ao que ele falou, que homens estão tentando tomar o lugar 

das mulheres, principalmente no esporte, quando se diz de mulheres trans. Obrigado, 

presidente!” 

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

vereadora Juliana Fraga com o tempo de um minuto.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, J.V.:- “Eu queria só colocar aqui que o que os vereadores 

falaram pode até ser assunto de um debate e deve ser feito esse debate. O que não dá é 

colocar a questão de opinião e transfobia, é completamente diferente. Transfobia é crime 

e não é opinião. Debate sobre a questão da mulher trans no esporte é um debate que 

pode ser feito, com respeito, e não com chacota, que fez esse deputado lá na Câmara 

dos Deputados, em pleno Dia das Mulheres. É isso que a gente repudia, a maneira e não 

o fato dele levar um assunto sério para debate. Então, eu acho que isso a gente tem que 

separar muito bem. E opinião que leva a crime não é opinião. Tem que ser repudiado sim 

e tem que ser tratado como crime, como foi. E não podemos esconder a nossa... agora a 

tua opinião. Não! Se é crime não é opinião, vereadores. Não pode ser tratado como 

opinião. Outra coisa. E esse discurso como fez o Nikolas – só para terminar – ele reforça 

os índices que nós temos de homicídio com pessoas trans, mulheres trans, homens trans 

e travestis, aqui no nosso país, que a cada dia morre dois, vereador José Cláudio, dois 

travestis a cada dia, por dia no nosso país. Então, é um debate que a gente tem que fazer 
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sério, independente se é a favor da família, dos bons costumes. Lembrando que muitas 

pessoas de família são quem procura, são as pessoas que procuram travestis ali na 

Paraibuna. São os homens de família. Então, a gente tem que levar esse debate sério. E 

lembrar que transfobia é crime sim. Então é isso que eu tenho... coloquei na questão, no 

requerimento, na moção contra esse deputado.”  

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

de votação das atas e das proposituras constantes no Expediente.”  

Passou-se ao processo de votação.  

O senhor presidente, vereador ROBERTO DE ELEVEN:- “Em votação as atas das 

sessões realizadas no dia: 2 de março de 2023 – a 8ª Sessão Ordinária; 3 de março de 

2023 – a 2ª Sessão Solene; 7 de março de 2023 – a 9ª 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 17h37min 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 2, 3 e 7 de março de 2023. 

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

que sofreu destaque pelo vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis ao 

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

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Seis votos favoráveis, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com 6 (seis) votos favoráveis o 

requerimento está rejeitado.” 

Em destaque a votação do Requerimento nº 522/2023 constante do Processo nº 

2959/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, já citado. Rejeitado com 6 (seis) votos 

favoráveis. 

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

leia a ementa da Moção 74, de autoria da vereadora Juliana Fraga.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Moção 74/2023, manifesta protestos de repúdio 

à manifestação transfóbica proferida pelo deputado federal Nikolas Ferreira em ironização 

às mulheres trans.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação a Moção 74. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Um voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Um voto contrário, a moção 

está rejeitada. Retificando a votação, com um voto favorável, a moção foi rejeitada. Nós 

estamos no processo de votação, vereador, já que eu passo a palavra para o senhor. O 

vereador Petiti da Farmácia pediu para corrigir aqui o secretário. Então foi 2 (dois) votos 

favoráveis e a moção está rejeitada.” 

Em votação em separado, a Moção nº 74/2023 constante do Processo nº 2937/2023, de 

autoria da vereadora Juliana Fraga, já citada. Rejeitada com 2 (dois) votos favoráveis. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação os requerimentos e 

as moções constantes da pauta da sessão de hoje, dia 14 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 por unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da 

pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Às 17h40min encerrou-se o processo de votação. 

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

José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente, pedir um minuto de silêncio. Hoje faleceu 

uma servidora pública municipal de Paraibuna. Ela é filha de uma senhora que trabalhou 

na minha casa conosco por muito tempo, filha da Dona Ika, a Roseli Aparecida de Araújo. 

Roseli Aparecida de Araújo faleceu hoje. É uma servidora lá de Paraibuna. Que Deus 

conforte ela no céu, dê muitas bênçãos, e a Dona Ika e o filho dela aqui na terra. Que 

Deus abençoe. Eu pude conviver por muito tempo com a Roseli e com a mãe dela. A mãe 

dela muito amiga minha, da família. Roseli também minha paciente e hoje faleceu por 

causa de câncer. Que Deus a tenha e que guarde toda a família. Muito obrigado, viu?” 

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

um minuto de silêncio, pelo passamento de Affonso Soares Júnior, Gilberto Silveira Costa, 

Elisa Aparecida dos Santos e Roseli Aparecida de Araújo, a pedido dos vereadores 

Fernando Petiti, Marcão da Academia, Lino Bispo e Dr. José Cláudio.” 

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

póstuma à memória das senhoras Elisa Aparecida dos Santos e Roseli Aparecida de 
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Araújo, e dos senhores Affonso Soares Júnior e Gilberto Silveira Costa. 

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 17h42min.-.-.-

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