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TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h51min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: DR. ELTON (MDB), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), LINO BISPO (PL), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

CYBORG (PV), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e 

ROBERTO DO ELEVEN (PRB). 

 

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

PAIVA (PSD) – 17h51, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h52min, 

JULIANA FRAGA (PT) – 17h53min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h56min, VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 17h57min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h58min, DULCE RITA 

(PSDB) – 18h01min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h14min. 

 

 

Às 17h51min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo 

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 

EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa 

a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos 

membros da Mesa. 

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

sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 
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sessão, passaremos aqui então já para o horário do Pinga-Fogo. Inscrito para falar no 

horário do Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Professor Calasans 

Camargo.” 

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans Camargo, 

pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor 

presidente! Boa noite, senhores vereadores e vocês que nos acompanham aqui das 

galerias, funcionários da Casa vocês também que nos acompanham através da TV 

Câmara e da internet! Eu já vou abrir hoje aqui a minha fala, senhor presidente, 

passando um vídeo cuja temática é a situação que se encontra o poliesportivo do 

Teatrão, uma situação da estrutura de concreto da cobertura do poliesportivo que nós 

fomos hoje acompanhar no local junto com o prefeito, o secretário de Obras, Turano, 

toda equipe da Urbam, colegas vereadores estiveram lá também. Por favor, eu gostaria 

de estar passando esse vídeo!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, gente, esse problema aí 

nós teremos então mais um ano de obra no Teatrão. Toda aquela estrutura que sustenta 

o telhado, que é em concreto armado, e a laje ela está condenada, tem muitas fissuras, 

muitas trincas, centenas, na verdade, de trincas e, por mais que se faça uma 

intervenção, sempre vai ficar alguma coisa para trás. Então, provavelmente a saída será 

a demolição daquela estrutura do telhado e ela vai ser refeita, será refeita no futuro com 

estrutura metálica, que é bem mais leve, e também aí já possibilitando iluminação, uma 

forma de estar mais arejada no projeto, a questão também do som ali do local, a acústica 

do local, tudo isso pode ser corrigido na nova cobertura de estrutura metálica, né? 

Portanto, aí, nós teremos esse problema. Então, vou ler aqui alguma... um laudo aqui, o 

resultado, as informações: ‘Obra do Teatrão será entregue até junho de 2020’ – então, 

pelo menos mais um ano. Nós lembramos que esse complexo ficou parado muito tempo, 

abandonado pelo time de futebol que não aguentava tomar conta do complexo 

poliesportivo, tanto que ele voltou para a municipalidade, porque aquele comodato de 

noventa anos com o São José Esporte Clube previa que ele mantivesse o espaço, 

cuidasse do espaço, fizesse a manutenção do espaço, coisa que não ocorria há muitos 

anos, então a infiltração continuada ao longo do tempo, né? ‘A obra do complexo do 

Teatrão – ginásio e Museu Interativo de Ciências – já está 80% concluída, mas um laudo 

estrutural apontou a necessidade de possível demolição (...) do telhado do Centro de 

Treinamento Esportivo. Com isto a entrega dessa parte da obra, prevista para junho de 

2019, deverá ser adiada em pelo menos mais um ano. Um laudo técnico da empresa 

Solofund Engenharia Ltda’ – que é uma das melhores do Brasil – ‘revelou riscos de 

desabamento do telhado, ameaçando a segurança dos futuros usuários do local, 

principalmente se a arquibancada estiver lotada com a capacidade de 4.000 pessoas 
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sentadas’ – ou pulando, torcendo, vocês imaginem a vibração em toda a estrutura de 

concreto armado, né? ‘Com as chuvas intensas do início desse ano, foi constatado que 

o excesso de umidade provocou infiltrações na laje, fissuras e desprendimento de placas 

de concreto,’ – da laje, caíram em cima das cadeiras várias placas de concreto da laje 

– ‘agravando os problemas estruturais com risco de desabamento’ até com risco de vida 

para os funcionários que atuam lá. ‘Até 2016, já haviam sido gastos’ praticamente três 

milhões, dois milhões novecentos e quarenta e cinco mil reais ‘em serviços de reparo e 

impermeabilização do telhado’ – toda estrutura de concreto armado do telhado. ‘O 

recente laudo foi realizado através de inspeções visuais e ensaios investigativos na 

estrutura do anfiteatro, que tem aproximadamente 44 anos de construção, e apontou ‘a 

necessidade de intervenção generalizada de modo a restabelecer a segurança e 

integridade dos possíveis usuários do local’. Agora, a Prefeitura fará uma análise 

técnico-financeira para definir que tipo de intervenção será necessária para dar 

continuidade à obra’ – provavelmente a demolição de toda essa estrutura do telhado, 

estrutura de concreto armado e a laje, né, as vigas e as lajes. ‘O Centro de Treinamento 

Esportivo – O ginásio poliesportivo já foi ampliado para o padrão exigido pelas diversas 

modalidades’ – que é o anel inferior abaixo das arquibancadas que circunda todo o 

complexo poliesportivo. ‘Para atender a essa exigência, foram removidos alguns 

degraus das arquibancadas’ – inclusive para a quadra porque... da mesma forma que 

ocorreu no Tênis Clube. Os ginásios antigos eles tinham uma dimensão baseada na 

medida utilizada pelo handebol e o futsal também, que eram menores. Estas medidas 

foram ampliadas. Hoje as quadras de handebol e futsal são maiores que o voleibol e o 

basquete. Portanto, no Tênis aconteceu isso e lá no Teatrão também: dois lances de 

arquibancadas foram removidos para a quadra ficar na dimensão necessária a que todas 

as modalidades de quadra possam ser desenvolvidas lá. ‘As 6 rampas já foram 

finalizadas e no entorno do ginásio 22 salas que serão ocupadas por profissionais do 

Esporte e de apoio, incluindo 2 banheiros, vestiários, lanchonetes e lavanderia já foram 

construídas, faltando apenas o acabamento. O espaço será utilizado para treinamento 

das equipes do programa Atleta Cidadão’ – lá será a sede oficial do Programa Atleta 

Cidadão com doze modalidades – ‘e dos elencos de Alto Rendimento’ também. Além de 

voleibol e basquetebol, o Teatrão poderá receber ainda compromissos de equipes’ – 

partidas, jogos oficiais das federações, das nossas equipes – ‘de futsal e handebol, 

festivais de ginástica, lutas, Jogos Intercentros e outros eventos esportivos’ – e culturais. 

‘Parque e Museu Interativo de Ciências. Grande parte da área do Teatrão já foi 
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revitalizada pela Prefeitura desde 2017, com a liberação para os munícipes do Parque 

Sérgio Weiss e recentemente, em 2018, foi entregue o Museu Interativo de Ciências. O 

museu oferece mais de 50 atrações aos visitantes, com atividades e exposições sobre 

ciência e cultura, órbita com força central, tamanho relativo dos planetas, sol, canhão de 

fumaça, bolha cilíndrica, entre outros’. Portanto, estas instalações já estão concluídas. 

Queria só colocar aqui, por favor, o vídeo lá da obra da escola Ignez Sagula Fossá, do 

Jardim Limoeiro, que é uma fala do prefeito, que ele está entregando essa escola, está 

concluindo essa escola para entrega à comunidade, principalmente para as famílias, os 

filhos dos moradores recém-chegados ali dos residenciais Mirante do Limoeiro I e II que 

vão precisar de bastante vagas em Educação Infantil, Fundamental I e II. Então vamos, 

por favor, aí estar colocando aí esse vídeo.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, muito bacana. Essa escola 

Ignez Sagula Fossá a comunidade do Limoeiro tem um vínculo muito grande com essa 

escola porque ela era estadual, veio para o município e muita gente estudou lá, né? 

Então é até um apego sentimental. Eles ficavam ali sempre requisitando e pedindo, eles 

não aguentavam ver aquela escola parada, fechada, e agora será reentregue nesses 

sessenta dias, como mencionou o prefeito Felício Ramuth, para a comunidade. Deus 

abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade!” 

O senhor presidente, vereadora ROBERTINHO DA PADARIA:- “Questão de Ordem, 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Eu queria aqui falar para o vereador que fez uso 

da tribuna que quando os moradores foram para aquele condomínio, que já foi atrasado, 

foi prometido escola e creche. Então a obra que vai ser entregue agora, daqui a dois 

meses, está atrasada quase dois anos. Essas crianças que foram para o Limoeiro, para 

aquele conjunto que ia ser entregue no início do ano e que foi retardado, infelizmente 

perderam porque infelizmente ficaram sem escola. E eu queria perguntar para o 

vereador se vai ser período integral porque hoje, no dia de hoje, a Prefeitura Municipal, 

28 de maio de 2019, entrou com um recurso suspensivo porque o juiz deu para o Enzo 

Emanuel Almeida o direito de estudar na creche do Pinheirinho em período integral. Aí 

a Prefeitura usou lá dos seus advogados, quatorze páginas, para suspender. A mãe 

trabalhadora está lá, trabalha ali na rodoviária velha, pediu e conseguiu da Justiça. Está 

aqui o parecer. Está aqui, Caxambu, vou mandar para você o parecer da Prefeitura 

dizendo que ela não precisa dar período integral, que eles querem dar meio período, 
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sendo que a escola que foi inaugurada agora, do Pinheirinho, ela não está toda... ela 

está ociosa, tem quinhentas e oitenta crianças, e ela pode atender setecentas crianças. 

Então olha aqui. Eu espero que o vereador que está anunciando obra atrasada se 

também vai ter creche em período integral. E queria dizer ao vereador em relação à 

questão que ele colocou aqui também da obra do Teatrão, que vai ficar para o ano 

eleitoral, se... Quando nós fizemos todas aquelas modificações tinha o laudo da empresa 

Falcão Bauer, um laudo importante para um projeto educacional, esportivo e 

educacional, inclusive incluindo a creche. Foi mudado o projeto. O próprio vereador 

disse do aterramento das escadarias lá, de dois... No dia da inauguração inclusive lá do 

Museu Interativo eu estive lá, eu filmei... aliás, o Luiz filmou, e a gente viu que ainda não 

tinha sido aterrado. Todas essas modificações que foram feitas na base para entrar o 

futsal teve estudo? Porque o estudo é depois que a Prefeitura fez uma série de 

modificações. Quais são os estudos que a Prefeitura fez? Não esse agora depois que 

eles fizeram a intervenção, mas anterior, porque o nosso estudo apontava uma série de 

medidas que foram feitas. Infelizmente de novo uma obra que a Prefeitura deixa para 

mais... mais 2020, aliás, obras que infelizmente a região leste, principalmente ali na 

região da Vila Industrial, não tem nenhum investimento do governo e agora, para a 

eleição, vai fazer mais essa demagogia.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu só quero fazer uma 

colocação aqui, vereador Calasans, até eu ia comentar com... eu ia falar com todos 

antes da sessão, acabei esquecendo. Dia de terça-feira tem aí o horário do Pinga-Fogo. 

É que está tendo bastante de questionamento, vocês falarem aí, às vezes fica cinco 

minutos, dez minutos falando aí. Então isso está acontecendo toda terça-feira, aí a 

sessão fica muito prolongada. Então inscreva para falar no Pinga-Fogo, no tempo, e fale 

lá porque... isso eu estou falando para todos os colegas vereadores. Então, estão 

usando demais aí embaixo e está demorando muito, às vezes fala até dez minutos aí 

embaixo sendo que tem a tribuna para usar. Então eu queria pedir para os colegas 

vereadores que respeitassem o dia de terça-feira, que está no regimento que é um 

minuto. Quer falar? Um minuto. Agora, quer falar aí embaixo, vai falar cinco, dez aí. Isso 

eu estou falando para todos. Então eu vou cronometrar aqui um minuto, tá bom? Vou 

começar por você então, Professor Calasans Camargo. Não, não, Amélia, eu não estou 

falando para você, não! Não estou falando para você. É para todos. É para todos os 

vereadores. Com a palavra o vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Questão de Ordem, senhor 
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presidente. As intervenções que ocorreram ali na quadra foi a eliminação de degraus da 

arquibancada. Isso não afeta nada a estrutura do telhado, né? O laudo... se não pegou 

esse laudo esses problemas graves da estrutura foi um laudo mal feito, porque 

realmente tem uma situação... o que nos dá a impressão é que foi maquiado do jeito 

que estava lá, a empresa que fez a impermeabilização estava maquiado esses graves 

problemas estruturais. E a questão também de... e a mudança que teve lá embaixo é o 

uso. Ao invés de fazer sala de aula, que foi julgado inadequado para crianças, foi 

considerado inadequado no subsolo, lá embaixo das arquibancadas, foi transferido para 

as salas das várias modalidades esportivas que vão ocorrer lá. Agora, com relação à 

creche meio período, não foi invenção agora. No governo passado... eu fiz parte do 

governo passado e já tinha muita pré-escola de meio período também, não é novidade.” 

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

vereadora Amélia Naomi pelo tempo de um minuto.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sou... responder ao vereador? Olha, esse laudo é da 

Falcão Bauer. Se esse laudo aqui é uma porcaria, então nós vamos ver, porque eu 

entendo que essa empresa é reconhecida nacionalmente. Então, se o senhor está 

questionando esse documento, problema é do senhor.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência ao 

Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Sérgio Camargo. Bom, fazendo 

uma correção aqui então, é que colocaram o Professor Calasans e Camargo embaixo, 

aí ficou Sérgio Camargo. Então dando sequência aqui, desculpa aí a falha. Dando 

sequência, com o tempo de dez minutos, vereador Juvenil Silvério. E parabéns, né, 

vereador! É seu aniversário hoje, hein? Cinquenta e três anos. ‘Cinquenta e três’ – ele 

falou.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Juvenil Silvério, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero só aproveitar e 

cumprimentar vossa excelência pelos trabalhos da Casa. Indo direto ao assunto que me 

traz a essa tribuna, queria pedir, por favor, para a equipe técnica já colocar. Nós tivemos 

no último final de semana em Aparecida. Esse encontro que é: ‘Em família Defendemos 

A Vida’. Esse encontro maravilhoso que aconteceu, pela CNBB, lá em Aparecida. Foi 

um encontro maravilhoso aonde a vida foi mais uma vez ressaltada. Mais umas fotos aí, 

pode passar! Aí a nossa equipe da Comissão em Defesa da Vida, diocesana, fazendo 

parte daquele momento, trabalhando no evento e muito importante porque nós vemos 

hoje vários ataques de diversos partidos, principalmente o PT, o PSOL, esses partidos 

de esquerda que querem defender o aborto a qualquer custo aqui no Brasil, e nós 

estamos aí nas trincheiras, juntamente com diversos deputados federais, para que não 

aconteça no Brasil o aborto porque com certeza vai ser o pior dos mundos, né? Pode 

passar! E para finalizar a minha fala, presidente, eu não quero me estender, nós já 

estamos anunciando, e o Fundo Social de Solidariedade já deu a largada para a 

Campanha do Agasalho. Começa agora, tem o foco principal que é recolher cobertores 

e apoiar as famílias menos... com menos condição no nosso município, quero 

parabenizar aqui o Fundo Social de Solidariedade, através da nossa primeira-dama, que 

faz um trabalho belíssimo juntamente com a sua equipe, então vale muito a pena 

colaborar com o Fundo Social de Solidariedade, vale muito a pena ajudar a todas as 

famílias que precisam no nosso município. São José já deu, em diversos anos, muito 

apoio e foi realmente muito forte as doações, e agora, com certeza, 2019 não será 

diferente. Mais uma vez vamos poder cuidar das famílias que mais necessitam aí. Um 

abraço a todos e fiquem com Deus!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Que que está 

acontecendo hoje, hein? Espera aí, o que está acontecendo com o Juvenil? Dando 

sequência ao Pinga-Fogo, vereador Cyborg, com o tempo de dez minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo regimental 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente! Boa noite, vereadores, público 

presente, imprensa que nos acompanha nessa Casa de Leis e comunidade aqui 

presente! Vários assuntos, venho a esse microfone, presidente. Se possível, eu gostaria 

de passar os slides nossos. O primeiro assunto que me traz hoje é a respeito dos 

patinetes. Os patinetes... Aumentou o seu alcance: chegou este final de semana ao 

bairro lá da Urbanova. Está presente, está tendo... A população aderindo bastante. E a 

gente vem aqui agradecer à Secretaria de Mobilidade por levar mais esse modal até a 

região. Em breve as bicicletas compartilhadas também chegarão lá e com isso elas 

estão aumentando a sua localização na cidade. Então a gente vê, em breve, vários 

bairros, presidente, chegando aumentar a sua capacidade aqui. Então nosso muito 

obrigado porque é uma briga da comunidade lá. O nosso segundo slide hoje traz o 

gabinete itinerante na Vila Maria, a gente está mostrando aqui que foi quarta-feira 

passada, então é importante a gente deixar claro que toda semana a gente está 

acompanhando lá o nosso gabinete itinerante, conversando com a população da Vila 

Maria e conversando com a comunidade ali. A gente aproveita visita os colegas, visita 

os amigos e fica ali com um assessor para que a gente possa ver as demandas lá. Por 

gentileza, o próximo slide! Nós tivemos na semana passada acompanhado o Seminário 

da Indústria Aeroespacial Brasileira. Quero aqui parabenizar os organizadores da SIAB. 

Um abraço ao Cantinho, ao Paulo, a todas as pessoas que fizeram esse seminário muito 

bacana! O ápice lá foi a palestra do Comandante Ozires, foi muito legal, aonde apareceu 

o diretor tanto da Embraer quanto da nova empresa também que está fazendo a fusão 

da Embraer, trocaram ali algumas ideias e foi muito importante essa apresentação ali. E 

a gente ficou lá acompanhando a manhã toda lá e quero aqui parabenizar e podem 

contar com o apoio. Tenho certeza que essa fusão foi a melhor coisa para a Embraer 

porque senão a Embraer ela estaria hoje morta, porque as grandes empresas estão aí 

vindo de fora. Então parabenizar aí por esse Seminário, que foi muito importante, da 

Indústria Aeroespacial Brasileira. E quero aqui, vereadores, população, a minha 

gratidão, a minha gratidão ao Grupo Suçuarana que vem desenvolvendo um belo 

trabalho aqui em nossa cidade, vocês podem verificar, porque a missão do Grupo 

Suçuarana é apoiar as entidades em situação de salvamento em matas, desastres 

aéreos, calamidades, campanhas humanitárias; a prática segura de atividades 

esportivas e radicais; ajudar com atitudes práticas na conscientização e preservação 

ambiental; orientar as crianças, os jovens, os adultos, em atividades ligadas à natureza. 

Em resumo, o Grupo Suçuarana foi fundado em 7 de setembro de 1994 em São José 
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dos Campos, criado por seis pessoas com elevado senso de solidariedade, praticantes 

de esportes radicais, atividades físicas e amantes incondicional da natureza. Uma 

associação sem fins lucrativos. Apolítico e isento de preferências de credo, cor, status 

sociais. Obrigado! Obrigado, vereador! A Gripe está pegando. Muito obrigado! 

Atualmente a sede operacional localiza-se no Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, 

lá no Costinha, é um espaço cedido em parceria com a Prefeitura Municipal. O grupo 

conta ainda com mais duas unidades: uma em Manaus e outra em Sorocaba. Suçuarana 

é o nome indígena ao segundo maior felino da fauna brasileira, que traduzido para o 

português quer dizer: felino que tem a cor dos pelos parecido com a do veado mateiro. 

Os membros possuem conhecimentos e experiências em assuntos da mata. E neste 

final de semana o grupo realizou a limpeza do lago do Centro Comunitário do Alto da 

Ponte. Por esse motivo que é a minha gratidão porque o terceiro setor fazendo serviço 

juntamente com a Prefeitura, com a Secretaria de Mobilidade, e a Secretaria de 

Urbanismo, do Meio Ambiente. Foi importante, o lago estava com uma elevada 

proliferação de plantas aquáticas e o grupo, com o apoio da Secretaria de Urbanismo e 

Sustentabilidade, o qual o nosso amigo Chico Cafu faz parte, realizou voluntariamente 

esse serviço para a comunidade. Vocês podem observar as fotos aí. Vários peixes 

grandes foram encontrados mortos ali no lago. Isso é poluição, isso é crime ambiental, 

crime ambiental que nós, população, fazemos e temos que nos embutir desse crime, 

não pode mais continuar existindo esse crime ambiental em nossa cidade. A 

conscientização das pessoas é muito importante. Esperamos que volte a biodiversidade 

para o lago o mais rápido possível, meu amigo Caxambu, vossa excelência... ficamos 

aguardando você, Caxambu, nesse final de semana lá. Sei que você esteve em vários 

eventos, não pôde estar presente lá. Mas foi muito importante a participação do Grupo 

Suçuarana, quero aqui agradecer e a minha gratidão. Outro assunto que eu não poderia 

me furtar, que ontem à noite, por gentileza, aconteceu uma reunião na região do 

Urbanova, nós tivemos presente juntamente com o prefeito Felício Ramuth, e quero aqui 

agradecer a participação maciça da comunidade lá. Mais de duzentos e oitenta pessoas 

assinaram o livro de presença lá, foi muito importante essa reunião, esse ‘Olho no Olho’ 

junto com o prefeito, a comunidade se manifestou com vários itens sobre zoneamento, 

sobre segurança, sobre o novo acesso do Urbanova. Foi muito importante a participação 

do prefeito lá juntamente com o seu secretariado, foram o doutor Danilo e o secretário 

Paulo Guimarães, da Mobilidade, aonde a população indagou a respeito sobre o ônibus 

coletivo que precisa melhorar lá a qualidade e foi importante o Paulo Guimarães explicar 
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o que será feito. E quero aqui agradecer porque veio de uma ideia de um munícipe que 

nos procurou, juntamente com o nosso gabinete que foi a campo, e começou a explanar 

e explicar isso para os técnicos da Mobilidade: ‘se o ônibus entra e vai numa direção por 

que não pode o ônibus ser dividido e separado?’ Isso vai ajudar o transporte público lá. 

Vai se aumentar a quantidade também de ônibus, um compromisso a partir agora de 

julho e agosto, vai aumentar que o ônibus chegue até o Parque Ribeirão Vermelho, vai 

aumentar que a rota também chegue lá próximo do Paratehy, ao Montserrat, ao 

Alphaville I e II, porque várias pessoas que usam do transporte público precisam lá, 

principalmente no sábado, no domingo e nos feriados, e o ônibus não estava chegando 

lá. Então o nosso muito obrigado ao prefeito e ao Paulo Guimarães de ter acatado, de 

ter aceito uma reinvindicação da população. E a população ontem mostrou, apreensiva, 

o quanto isso. A população mostrou apreensiva falando a respeito do fluxo; o prefeito 

explicou muito bem. Também quero aqui agradecer a presença da Polícia Militar, que o 

capitão Mathias infelizmente não pôde estar presente, mas tenho certeza que o capitão 

Mathias vai deixar saudades aqui em São José dos Campos, ficamos sabendo ontem 

que estará se transferindo, certo, Professor Calasans? Irá para Mogi das Cruzes e 

infelizmente nós não sabemos ainda quem vem, mas o capitão Mathias estava 

executando um belo trabalho ali na região da primeira companhia, Jardim das Indústrias, 

região do Urbanova, sempre solícito e ontem ficamos sabendo a respeito disso. Então 

tenho certeza que virá um outro militar à altura, mas estamos torcendo para que, quem 

venha, venha para trabalhar, trabalhar para a comunidade. Isso é muito importante, 

então quero agradecer. Foi também constatado várias solicitações da população nessa 

reunião quanto ao Parque Ribeirão Vermelho, quanto à manutenção da região ali, vários 

munícipes também do Esplanada estiveram presentes, foi muito importante essa reunião 

ali. Tenho certeza que... O prefeito Felício respondeu todas as perguntas, não se furtou 

de nenhuma resposta, teve respostas, vereador Valdir Alvarenga, e teve perguntas que 

pessoas que foram lá questionar o que não tinha nada a ver com a Prefeitura ou não. 

Teve o impasse lá a respeito do muro, aí o prefeito... a turma querendo colocar que o 

questionamento era a respeito do prefeito. O prefeito falou: ‘não, a responsabilidade aqui 

é da comunidade, do condomínio’ – explicou. Depois veio o síndico lá, explicou de quem 

era a responsabilidade. Foi bom esse papo, é importante o prefeito ir nas regiões 

conversar com a população. Então quero aqui agradecer aos organizadores do evento 

que foi um evento muito importante. Agora, eu estava... Aqui quero agradecer a minha 

assessoria, eu estava aqui colocando e explicando para o vereador Marcão, nós 
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formamos a Comissão da CEI do Teatrão, e eu fico muito tranquilo, Caxambu, porque 

nós colocamos aqui na CEI, no inquérito especial, eu vou ler aqui para vocês, que a 

gente já tinha apurado esse problema, está aqui, oh: ‘Foi pago serviço de 

impermeabilização da cobertura, mas a obra apresenta desde a realização dos trabalhos 

inaceitáveis infiltrações que estão causando sérias consequências à estrutura da obra’. 

Então eu estou muito tranquilo, quero aqui deixar isso para os vereadores que quando... 

essa CEI, né, vereador Calasans, passou aqui pela Casa, passou pela Casa. Quem 

quiser cópia, pode procurar. Que quando nós fizemos a CEI... até vossa excelência nos 

ajudou bastante, a gente estava conversando. Então está aqui bem colocado a respeito 

da infiltração. Que na época o vereador Petiti assina, eu assino, o vereador acho que 

Marcão também assina. Está aqui a comissão. A gente deixa bem claro aqui que: ‘foi 

(...) serviço de impermeabilização’ realizado na cobertura (...) ‘a obra apresenta desde’ 

(...) da sua... ‘realização dos trabalhos inaceitáveis’... sendo... ‘infiltrações que estão 

causando sérias consequências à obra’. Está aqui, então isso aqui não foi de hoje que 

a gente já tinha constatado, foi logo quando a gente pôde presenciar a obra lá, foi um 

dos erros que a gente tinha persistido e acatado, tem a nossa assinatura aqui com data 

do dia 24 de abril de 2018. Então a gente já tinha visto isso e tinha levado, aí a empresa 

não tinha ainda concluído, está aqui o relatório, isso aqui é público, né? Então só para 

a gente deixar claro esse diagnóstico nosso que foi bem claro e esse diagnóstico veio 

para todos os vereadores nessa Casa de Leis. Na época, a Comissão... houve o 

encartamento, nós entregamos e entregamos para o presidente, na época o presidente 

Juvenil Silvério. Então a gente declarou várias irregularidades na obra do Teatrão, 

presidente Robertinho, e quero aqui deixar bem claro que, se qualquer vereador 

precisar, pode procurar, vai achar aqui a gente colocando a respeito dessas 

irregularidades na época, porque nós só conseguimos fazer essa visita quando o prefeito 

Felício assumiu. Então a gente já constatava na época a infiltração que poderia dar 

algum problema, como agora de fato essa auditoria, que teve lá, constatou. Muito 

obrigado, presidente! Deixando claro aqui a transparência, explicando que na época, 

isso nós aqui da comissão e vereadores, Caxambu, da Comissão, e está aqui a nossa 

assinatura, já tinha visto. Essa é a função do vereador, legislar e fiscalizar. Está aqui, foi 

colocado e mostrado.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador 

Cyborg! Dando sequência ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Valdir 

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Valdir Alvarenga, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, população que nos assiste presente aqui nas nossas galerias 

e que nos acompanham também pelas redes sociais. Senhor presidente, retornando 

hoje aqui a essa tribuna, já há algum tempo que a gente não faz muito uso dela, para 

abordar na verdade dois assuntos em que nós estivemos envolvidos na semana que 

passou. Na quarta-feira nós tivemos um encontro com a comunidade do Pôr do Sol, uma 

comunidade que fica exatamente na ponta da zona oeste, portanto ali ao lado do 

Limoeiro, uma comunidade que realmente carece de uma atenção mais especial do 

Poder Executivo de nossa cidade. Portanto, eu gostaria que o nosso técnico aí de som 

pudesse colocar para a gente a nossa reunião do Pôr do Sol. Não sei o nome do rapaz, 

antes era o... antes era quem? Manfredini, vamos lá, Miltinho, é...” 

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

O vereador VALDIR ALVARENGA:- “E ali nós pudemos ouvir aquela comunidade que 

já acompanhamos aquela comunidade desde os idos de 2001, portanto nós estamos 

chegando aí há quase vinte anos acompanhando a comunidade do Pôr do Sol, região 

do Limoeiro, e sabemos das suas dificuldades, sabemos o quanto eles precisam dessa 

nossa ajuda para a gente conseguir as coisas para aquela comunidade. Nós 

conseguimos uma evolução muito grande lá, mas ainda precisa de muito mais. Portanto, 

foi uma noite muito bacana para ouvir a população. Fizemos todos os encaminhamentos 

já para a Prefeitura e com certeza a Prefeitura vai estar analisando com carinho e tentar 

uma solução da demanda que eles nos apresentaram. Mas na sexta-feira, senhor 

presidente, nós também estivemos envolvidos num outro assunto, que é o assunto da 

realização do 6º Fórum em Defesa dos Direitos dos Animais aqui de nossa cidade. Nós 

temos uma lei, e essa lei que criou o fórum municipal e portanto, desde que foi criado, 

esse já foi o sexto fórum e nós realizamos aqui na sexta-feira também. Se puder aí o 

nosso técnico colocar, por gentileza, só para a gente...” 

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

O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Na sexta-feira compareceram várias 

representantes, vários representantes de ONGs de animais em nossa cidade e nós 

pudemos discutir várias vertentes relacionadas à causa animal. Um dos pontos acho 

que bastante importante foi realçar o grande avanço nas castrações gratuitas aqui em 

nossa cidade do Programa Pet Feliz, do prefeito Felício, que vai atingir... já, já vai atingir 

cinco mil novas castrações gratuitas na cidade, somando-se com a gestão anterior, onde 

nós participamos também dessas castrações, que foram duas mil e quinhentas 
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castrações, naturalmente nós vamos chegar aí a sete mil e quinhentas castrações em 

questão aí de pouco tempo. Então é um avanço muito grande para a causa animal em 

nossa cidade e dizer que não para por aí, um dos pontos também bastante importante 

foi em relação a... acredito eu que vai ser a primeira no Brasil a implementar aplicação 

da vacina de prevenção à cinomose, parvovirose e outras doenças relacionadas aos 

felinos. Essas vacinas já estão sendo preparadas para aquisição dos seus lotes. E 

portanto, São José dos Campos não sai na frente apenas aqui no Vale do Paraíba, 

estado de São Paulo. Sai à frente dos mais de cinco mil municípios brasileiros. Será a 

primeira cidade no Brasil a aplicar a campanha da vacina contra a cinomose. Nunca 

houve nos duzentos e cinquenta anos de nossa cidade, nunca houve no Brasil, a não 

ser a vacina paga. E o preço da vacina para prevenção à cinomose todos nós sabemos 

que não é nada barato, portanto poucas pessoas se utilizam dela e muitas vezes os 

animais acabam sofrendo, principalmente os que estão aí nas ruas, sofrendo mais ainda 

e morrendo às mínguas nas ruas da cidade e desse Brasil afora. E com essa vacina, 

com certeza, nós vamos dar um grande avanço mais ainda na causa animal aqui de São 

José. Tem outras leis nossas que foram destacadas, foram conversadas, mas o tempo 

nosso acaba se tornando pequeno aqui. E eu queria registrar que eu acho que não 

deveria ter acontecido, mas aconteceu, acho que a Polícia Ambiental jamais poderia ter 

falhado e faltado nesse evento, porque ela está envolvida nesse processo ambiental de 

proteção aos animais nessa cidade, assim como a Guarda Municipal, também foi 

chamada e não compareceu. Então eu queria registrar, eu não sei qual é o motivo, 

espero que deem um bom motivo, mas nós percebemos a ausência da Polícia Ambiental 

e da Guarda Municipal. E para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte: 

tem muitos buracos em São José dos Campos em que a Sabesp tem feito esses buracos 

principalmente através das suas terceirizadas, né? Só que na hora que vai tapar o 

buraco, Robertinho, presidente, eles vão tapar esse buraco depois de um mês, dois 

meses e é uma coisa muito ruim para a cidade e aí a população passa a entender que 

é buraco que é responsabilidade da Prefeitura e nós sabemos que tem um contrato da 

Prefeitura com a Sabesp, embora há um esforço muito grande do Andrenandes, que é 

o gerente da Sabesp. Hoje mesmo a gente conversou com o Andrenandes e ele 

imediatamente acionou a terceirizada da Sabesp, foi lá no Residencial União e tapou 

um buraco lá que estava há dois meses aberto, dois meses um buraco aberto e a Sabesp 

até nem sabia. Então nós comunicamos a Sabesp hoje, foi lá e resolveu esse tapa-

buraco. Então fica aqui registrado que a Sabesp precisa ir para cima da terceirizada, 
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não só no tempo de tapar o buraco, presidente, mas principalmente a qualidade do 

material que eles estão colocando é uma enganação, questão de horas esses buracos 

estão abertos novamente pelas passagens de muitos veículos no local. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Verdade, vereador. 

Inclusive estive na feira do Colonial domingo agora, dois moradores me parou para falar 

sobre essa questão aí do buraco quando a Sabesp, empresa terceirizada, acho que eles 

fazem um misturado de areia com cimento, ao contrário, né? Fica aquele um pouco de 

areia por cima e depois sai rapidamente. Está ruim mesmo, a coisa está feia, precisa 

melhorar. Dando sequência então ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, 

vereadora Dulce Rita.” 

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

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

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Primeiramente eu queria 

pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio para a irmã do nosso amigo aqui Walter 

Hayashi, a senhora Laura Hiroko que faleceu ontem. Também queria pedir... Bom, deixa 

eu ir na ordem aqui que senão não vai dar certo. Queria mostrar aqui, Beto, as imagens 

aí da inauguração da Casa de Cultura lá de Eugênio de Melo, que ficou um espaço 

lindíssimo, uma obra com menos fez-se o mais. Beto, as imagens! Sem imagem então, 

Beto. Bom, então teve a inauguração da Casa de Cultura agora dia 15 de maio, ficou 

um espaço belíssimo, aumentou bem, ampliou as instalações, aumentou o número de 

cursos que agora o Eugênio de Melo eu acho que é até privilegiado por termos dois 

espaços para dar cursos, que é na Casa de Cultura e também temos na Estação. E 

nesse dia da inauguração nós tivemos a grande felicidade, eu tive a grande felicidade 

de estar escutando o senhor Deusdete lá, com o quarteto dele, o Luzes da Ribalta; teve 

também a apresentação do Grupo Sopro Caipira, que é de São Luiz de Paraitinga, com 

o filho do Elípio lá cantando para a gente; e, também, a família do senhor Ernesto Villela 

fazendo uma belíssima apresentação para a gente lá com o seu Zé da Viola, os alunos 

da Oficina da Viola. Eu queria agradecer o Felício e o Aldo Zonzini que deram o maior 

apoio para que essa obra se concretizasse, ampliasse, sempre ampliando mais espaço 

para botar mais a juventude e as crianças para frequentar esses espaços, que a nossa 

luta hoje é para salvar nossas crianças, principalmente para isso. Olha as fotos aqui, 

olha, por favor! Estou com... Isso daqui é a fachada, que melhorou a fachada lá para 

dentro, mudaram todo o piso, o espelho, aumentou muito a parte da luteria, então nós 

estamos com um espaço maravilhoso lá agora. E o Aldo realmente está fazendo a sua 

parte lá na parte de cultura e trazendo sempre novas atrações para Eugênio de Melo, 

não só para Eugênio de Melo como para a cidade inteira. E deixar aqui o meu abraço 

para o senhor Deusdete, que realmente é um herói de ter fundado essa orquestra de... 

esse quarteto junto com os filhos com toda dificuldade do mundo, mas ele conseguiu 

não só fundar esse quarteto como também levar os filhos para estudar e tudo se 

formaram em música na USP e estão aí dando aula para a comunidade lá do Interlagos, 

tirando também a criançada da rua para aprender música dentro da casa dele, que, com 

o auxílio do Instituto Bonetti, da doutora Ema, foi lá, reformou todo o espaço da garagem 

dele, então deu umas condições melhores para as crianças aprenderem música dentro 

da casa dele. Esse senhor aí é um exemplo, então é exemplo que tem que ser seguido. 

Agradecer a doutora Ema pelo apoio que está dando para ele. E parabenizar, que Deus 

abençoe a caminhada dele, que ele é muito digno e é muito generoso de fazer tudo o 
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que ele está fazendo, que ele podia estar com os filhos dele em grandes orquestras 

sinfônicas, sem se preocupar com a comunidade na sua volta, não. Está com a 

comunidade, os grandes músicos dando aula para a criançada lá no Jardim Interlagos. 

Parabéns a todos aí! A próxima eu queria falar de uma... Isso daqui foi uns meninos da 

Anhanguera que foram me procurar para fazer um projeto sobre mobilidade urbana e 

eles escolheram lá o trecho entre o Vista Verde até a divisa de Caçapava para 

desenvolver um projeto de ciclovias para... com a mobilidade, nós fomos... Foi muito 

bom estar com eles, são os estudiosos querendo aprender e preocupados com a 

mobilidade de fato, e teve um grande apoio para a Secretaria de Mobilidade, que eles 

foram muito bem recebidos lá, e mostraram-se todos os projetos. Então eu queria 

parabenizar aqui o Raimundo, o Guilherme e a Elisângela. E agradecer ao Douglas por 

todo o apoio técnico que deu para esses meninos. Agora outro, por favor! Beto! Bom, 

vamos lá sem mesmo! Ah! Bom, esse daqui... teve uma reunião ‘Olho no Olho’, projeto 

do prefeito, que ele está visitando aí todos os bairros e nós também tivemos a honra de 

recebê-los lá em Eugênio de Melo, teve bastante gente lá. Queria agradecer ao prefeito 

que ouviu a comunidade com todas as... muitas perguntas, algumas... muitas 

reivindicações e o prefeito ouviu todo mundo, anotou todos os pedidos e espero aí que 

sejam encaminhadas para que dê uma solução o mais rápido possível para os 

moradores. E agradecer também aos moradores que participaram dessa reunião. Queria 

também... Outra por favor, Beto! Queria avisar a todos os moradores de Eugênio de 

Melo que, devido ao grande fluxo de pessoas que estão indo lá na subprefeitura para 

fazer a biometria, foi prorrogado o prazo que seria até o dia 14 de junho, foi para até dia 

28 de junho, sendo que no dia 15 de junho vai ser o atendimento aos sábados. E queria 

também falar que qualquer coisa procurar a subprefeitura para fazer os agendamentos. 

Então era um fluxo muito grande, então teve que prorrogar. E hoje... Sobre a obra do 

Teatrão. Realmente estivemos hoje também com o prefeito e com a imprensa para ver 

esse problema do Teatrão. Infelizmente estão aí os problemas que ficaram da obra, 

acho que a obra mal dimensionada, acho que mal fiscalizada principalmente, com 

rachaduras no teto. Isso aí já era... logo que o Felício assumiu esse Governo, ele viu 

também não só o problema das obras em si lá na parte esportiva, mas também a 

precariedade da dita cuja chamada creche, que ali realmente não passava de uns 

calabouços para botar crianças, mas foi feita toda a reforma e agora apareceu esse 

problema aí. Parabenizar o Felício que ele poderia estar querendo remediar um 

problema que é conjuntural, de estrutura, estrutural, que se não resolver isso hoje, vai 
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ter problemas futuros. Então enfrentar agora, interditar a obra, fazer todo o projeto 

estrutural, que, por incrível que pareça, essa obra iniciou sem o projeto estrutural. Então 

que faça certo e com coragem porque tem que se respeitar não só o dinheiro público, 

nesse caso, como a vida humana. Obrigada e boa noite a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Lino Bispo com 

o tempo de dez minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso 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 

aqui presente na galeria da Câmara, o pessoal do Direita São José que está aí presente, 

público que nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Eu quero 

também aqui, senhor presidente, falar sobre o encontro que tivemos em Aparecida este 

final de semana. A Pastoral Familiar do Brasil se reuniu em Aparecida neste último 

sábado e domingo no 9° Simpósio em defesa da Vida, da família e também 11° 

Peregrinação à cidade de Aparecida nessa movimentação de toda a nossa pastoral 

familiar do Brasil em Aparecida. Muita gente lá no espaço de eventos Padre Vitor 

Coelho. Estive lá presente fazendo parte, ajudando na animação do encontro e foi 

realmente um encontro de muita qualidade. O Padre Zezinho esteve lá, um grande 

defensor da Família, sempre cantando canções enaltecendo o valor da Família, uma 

delas muito conhecida de toda a sociedade brasileira, a Oração pela Família. Tivemos 

diversos temas relacionados ao tema ‘Em família, defendendo a Vida!’. E essa vida nós 

temos o entendimento e trabalhamos nessa direção de que a vida ela deve ser 

valorizada desde a concepção até a sua morte natural. E um dos temas falava sobre 

essa presença, esse cuidado com o outro, a pessoa, e, de uma maneira especial, com 

a pessoa idosa. Nós vemos que hoje a população idosa está cada vez aumentando mais 

e a gente vê muitas famílias, às vezes internamente, das famílias abandonando, 

deixando de ter paciência, deixando de ter cuidado com as pessoas idosas. E por assim, 

por acaso, esse final de semana foi o final de semana da minha escala em cuidar da 

minha mãe, que tem oitenta e oito anos. Como eu tinha esse compromisso em 

Aparecida, levei ela comigo. Ela ficou o dia todo comigo lá no sábado. Ela gosta sim de 

participar, fazia tempo que não ia a Aparecida. E justamente teve um tema nessa 

direção, que falava do cuidado com a pessoa. E a gente tem que tomar esse cuidado 

que às vezes nós não estamos cuidando de quem está próximo de nós, que é os nossos 

pais, de repente um irmão, uma irmã que precisa de um cuidado. E é muito interessante, 

muito importante a gente ter essa visão de que não basta de repente a gente querer 

fazer tantas outras coisas externas e no interno, dentro da nossa casa, a gente não ter 

esse cuidado. Então foi realmente um encontro muito importante, muita gente 

participando, diversos padres, diversos bispos, religiosas, vários testemunhos de 

pessoas que batalham. Quero aqui destacar a Comissão em Defesa da Vida da nossa 

diocese que tem um trabalho realmente árduo, a Associação Guadalupe que acolhe as 

meninas que querem fazer aborto, orientam essas meninas, acolhem essas meninas e 

vários testemunhos maravilhosos, muito bonitos, foram dados naquele dia, no sábado. 
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Então estivemos lá e com certeza foi um grande evento para toda a nossa igreja a nível 

de Brasil. Falando então, senhor presidente, dos trabalhos nossos aqui como 

parlamentar, como alguém que precisa estar sempre próximo das pessoas, meu 

gabinete procura fazer um trabalho de aproximar das pessoas para ouvir as pessoas e 

saber o que que as pessoas estão aí pleiteando, o que que as pessoas estão 

reivindicando e a gente procura nos nossos atendimentos... como eu já falei aqui 

algumas vezes, nós temos o nosso gabinete móvel atendendo as feiras livres no Jardim 

Oriente, no Parque Industrial e no Jardim Morumbi. Então toda sexta-feira, todo sábado 

e todo domingo e toda quarta-feira a gente tem essa atividade ali junto da comunidade. 

E disso surgem muitas demandas, surgem muitas necessidades, e eu destaco aqui uma 

visita que tivemos lá no Morada do Sol a semana passada. Os moradores nos levaram 

lá para mostrar uma rua que foi feita ali numa época que não se usava ainda o asfalto, 

foi feita com bloquete, e esses bloquetes estão afundando, a rua não tem sarjeta e os 

moradores estão com uma grande dificuldade lá. Quando chove, essa água ela fica toda 

na rua e os bloquetes eles afundam e criam uma situação muito perigosa com relação 

à questão da dengue e também aquele inoportuno problema de você ter que ficar, para 

entrar dentro de casa, ter que enfrentar uma poça de água. Então estivemos lá com 

diversos moradores, numa reunião com eles lá, fizemos já todo um encaminhamento às 

secretarias pertinentes a resolver aqueles problemas. A praça que tem lá nos fundos do 

bairro precisa ser limpa, iluminação ser trocada. Então fizemos esse encaminhamento 

e estamos aí aguardando a Prefeitura realizar essas obras. E como sempre a Prefeitura 

tem feito um trabalho de estar o quanto antes atendendo essas demandas da 

comunidade. Aproveitamos fazendo uma visita no Poliesportivo do Jardim Vale do Sol, 

aonde nós estamos pleiteando ali um grande melhoramento na quadra poliesportiva do 

Vale do Sol. É uma quadra oficial, é uma quadra que recebe jogos aqui do estado de 

São Paulo, competições realmente que servem de grandes exemplos de competições a 

nível de campeonatos reconhecido pela CBF e pelas ligas pertinentes aí às 

modalidades, e a quadra precisa realmente de um tratamento porque ela ficou 

abandonada o governo passado inteiro, está muito deteriorada. E a gente esteve lá 

fazendo uma visita e recebemos a notícia do secretário que será ali retirado todo aquele 

paviflex da quadra para se fazer então a camada da tinta epóxi para realmente a quadra 

ficar com uma qualidade boa de piso e também a troca das redes, que estão totalmente 

deterioradas. É um espaço amplo, muito grande, e que precisa ser revigorado. Também 

ali ao entorno tem o campo de futebol do Vale do Sol que no final do ano, assim que as 
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competições se encerrarem, esse campo vai entrar em um processo de substituição 

também ali da parte de pragas, que o campo é um campo muito bom, mas está tomado 

pelas pragas e aí um novo gramado deve ser colocado lá no campo do Vale do Sol. 

Também fizemos um trabalho junto com os corredores que usam ali a raia de corrida 

que tem ao entorno do campo, estamos aguardando aquele pó que vem para colocar 

depois do acerto do nivelamento da raia, aquele pó que vem então para fazer esse 

acabamento que, segundo informação da secretaria, estará chegando aí a semana que 

vem para ser colocado. O Vale do Sol está realmente... estava há muito tempo carente 

de melhorias e nós estamos fazendo uma força-tarefa para elencar aquelas prioridades 

que se existe no bairro para que a comunidade possa ser atendida. Muitas pessoas ali 

usam aquele espaço para as ginásticas, para as atividades esportivas e ele precisa estar 

numa condição mais favorável. Também temos diversas demandas do Parque Industrial, 

aonde a gente tem andado com frequência, vendo os problemas que têm no bairro, 

cobrando da Prefeitura lombofaixa perto das escolas, nos locais de concentração de 

pessoas, algumas já foram realizadas, e tantas outras demandas que o bairro tem 

também. Então é a atividade que nós temos a colocar aqui e dizer à comunidade lá: 

‘estamos sempre atentos a essa necessidade porque é uma missão que nós assumimos 

com a comunidade e nós temos o dever de dar essa satisfação’. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador Lino 

Bispo! Com o tempo agora de cinco minutos, dando sequência ao Pinga-Fogo, o 

vereador José Dimas. Com a palavra, Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público presente. Senhor presidente, só para pedir um minuto de silêncio aí 

para uma pessoa que faleceu hoje... faleceu hoje não, na verdade ele faleceu já fazia 

quatro dias, era uma pessoa muito conhecida aí no esporte, o Paulo Monteiro Lopes, o 

famoso Paulão do futebol. Lembro que eu treinei futebol, joguei futebol com o Paulão 

quando eu tinha doze anos de idade... O Paulão da GM, esse mesmo. O Paulão da GM 

foi encontrado morto depois de quatro dias. Ele morava sozinho e teve um infarto. 

Sentiram falta dele, foram procurar e encontraram ele, ele estava morto hoje, e fazia 

quatro dias já. Então, mas deixo aqui esse um minuto de silêncio. Que Deus dê a ele 

um bom lugar, console os corações dos familiares e... Então a gente fica sentido um 

pouco aí com a falta do Paulão. O Paulão sempre... encontrava ele, ele estava sempre 

feliz, sempre alegre, sempre fazendo a prática esportiva. Muitas crianças, muitos 

jogadores de futebol hoje já passou ali pelo Paulão, que foi um grande professor aí. Que 
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Deus o tenha em um bom lugar. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador José Dimas 

com o tempo de cinco minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador José Dimas, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas 

vereadores, público que nos acompanha! Senhor presidente, eu serei breve, apenas 

para anunciar e agradecer. Anunciar que a EDP Bandeirante, agora EDP São Paulo, irá 

inaugurar a subestação lá no Altos da Vila Paiva. Esta subestação de energia elétrica 

vai atender a região norte, a cidade de Monteiro Lobato e também a São Francisco 

Xavier. Um aumento de 12% na capacidade de oferta de energia elétrica, vai atender 

cerca de setenta e oito mil clientes, atingindo duzentos e sessenta mil habitantes, todos 

esses serão beneficiados. Quero agradecer a Bandeirante, parabenizar esse empenho, 

que não é de hoje. Vários vereadores fizeram o pedido, principalmente no início do ano 

muitas quedas. A EDP melhorou a sua distribuição de energia elétrica, renovando todo 

o posteamento e cabo. O objetivo é melhorar a distribuição, atender os usuários e 

preparar a região principalmente nos atendimentos de emergência. Então um anúncio e 

um agradecimento. A cidade agradece, muito mais a região norte. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com o tempo de cinco 

minutos, vereadora Amélia Naomi.” 

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

1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, estou esperando as 

imagens que eu estou preparando lá no gabinete, mas queria lamentar o recurso que o 

governo do Felício fez no dia de hoje contra uma mãe trabalhadora que conseguiu 

judicialmente a creche período integral. Ela mora lá no Pinheirinho, trabalha aqui na 

rodoviária velha, infelizmente... e ela estava comemorando... aliás, eu fiquei o tempo 

todo perguntando para os advogados quando que essa criança poderia ir para a escola 

e ficar em período integral, acompanhar esse desenrolar da justiça. E aí qual não foi 

nossa surpresa no dia de hoje quando nós vimos lá o recurso da Prefeitura? É 

lamentável que a Prefeitura de São José dos Campos, para uma mulher trabalhadora lá 

do Pinheirinho... A comissão de mães, de mulheres que estava lá, do Pinheirinho, a 

Tanice, acompanhou todo esse processo. Aliás, elas estão aflitas porque pagar 

quatrocentos reais para uma pessoa olhar a sua criança é uma situação bastante difícil, 

pessoas que hoje ganham provavelmente um salário mínimo, e que infelizmente têm 

que enfrentar a máquina. Quero ver se já está pronto. Pode começar, por favor! Já 

chegou? Só um minuto. ‘Teatrão: parar a obra? Uma história mal contada!’ Pode passar! 

O projeto inicial... Eu tenho o laudo. Vereador Wagner, traz aí o laudo para mim, por 

favor, o laudo da ‘Fal...’ Bauer, e eu vou ler aqui: ‘Ao iniciar a obra de reforma do Teatrão, 

o governo Carlinhos foi encomendar um robusto estudo da estrutura, justamente para 

avaliar a situação do imóvel e saber se ele tinha condições de receber a reforma. O 

projeto da época foi calculado e desenvolvido sobre as informações fornecidas pelo 

relatório.’ Aqui... Pode passar, por favor! Aqui, eu quero mostrar aqui. Falcão Bauer, eu 

falei errado. Esse aqui é o estudo aqui na mídia, na nossa tv. Eu vou ler aqui quais foram 

as recomendações desta empresa renomada. Ela recomendou intervenções com ações 

corretivas de recuperação e reforço e um sistema de impermeabilização. Tem vários 

dados ali que eu não vou ler agora porque não estou com o impresso aqui, não consigo 

enxergar. Pode passar. O governo Felício alterou o projeto: acabou com a creche, 

aterrou as arquibancadas. Esta foto foi no dia da inauguração. Gerou um aumento de 

carga da estrutura com as operações de compactação do solo. Pode... eu... Aliás, a 

compactação perigosa. Esta mudança, a minha pergunta é: a Prefeitura tem o estudo 

sobre isso? Ela alterou o projeto. Foi lá com a bancada de vereadores, como ela fez 

desta vez, e ela fez um estudo para apresentar antes da intervenção? Eles, aliás, a 

primeira visita que eles fizeram, estava vendo o vídeo ali agora, na minha assessoria, 

relembrando que várias falas que os vereadores fizeram aqui tiveram que recuar porque 

a Prefeitura... e teve que inaugurar o museu da forma que foi inclusive projetado. Poder 

Identificador: 350037003300320037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                (ANAIS)                                                 26 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 28.05.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.05.2019 

passar, por favor! Ah, ó vídeo.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Está com voz, hein! Acho que está com problema. Bom, 

está sem a voz, mas essa imagem... vocês viram... volta só um pouquinho! Ali dá para 

demonstrar a parte que a Prefeitura aterrou, que ela compactou porque tem uma 

mudança ali na estrutura. Provavelmente todas essas fotos nós vamos obter porque eu 

vou pedir à Prefeitura todo o acompanhamento, inclusive, com fotos e com imagens. 

Mas vamos lá às perguntas que exigem respostas: A iniciativa de parar a obra com 80% 

dela realizada, ou 75% com o governo Carlinhos e 6% com o governo Felício, foram os 

mesmos que levaram o governo Emanuel, o governo Cury, ao longo dos dezesseis anos 

de governo tucano que não tiveram nenhuma iniciativa com o dinheiro público ou com 

aquela área? Eu tenho a foto daquela área, inclusive, nos governos anteriores, só não 

consegui projetar porque eu não sabia que seria a pauta no dia de hoje. Na decisão de 

alterar o projeto houve consulta à empresa Falcão Bauer sobre o impacto dessas 

alterações no laudo estrutural original? Quando a Prefeitura fez as mudanças, que os 

vereadores foram lá para dizer que não ia ter mais a creche, foi consultada essa 

empresa? Porque isso aqui é dinheiro público, independente de governo está aqui o 

estudo. Aliás, uma empresa bem conceituada. Se a Prefeitura consultou esse 

documento – essa é uma pergunta que nós vamos fazer. Por que somente até agora, 

depois de dois anos e meio, realizado somente 6%, eles detectaram o problema? A 

paralisação da obra do Teatrão é uma decisão política? Necessária para drenar recursos 

para a obra da arena ou o ano eleitoral? Essa uma suposição que a gente tem aqui em 

função, inclusive, da própria forma que está sendo feita. Os estudos técnicos e projetos 

alterados estão disponíveis para consulta? – essa é uma outra pergunta. Vou formular, 

a semana que vem, um requerimento de consulta, espero que não rejeite meu 

requerimento. Pode passar! Com possível demolição da... obra do Teatrão será 

entregue só 2020, que é essa questão que infelizmente é... eu entendo... O governo 

Felício ainda não entregou nenhuma grande obra dele, a única que vai ser entregue, 

espero que entregue, é o minhocão lá da avenida. Mas, já terminando, eu quero aqui 

reiterar que essa questão fica muito em dúvida. Pode passar! Obrigada! A semana que 

vem faço outro mais completo, com as imagens totais.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereadora! 

Passaremos ao processo de votação. Informo a todos os presentes que, nos termos 

regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Com a palavra o 
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vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de pedir que a votação fosse 

em bloco e também a inclusão de alguns documentos: as indicações 3845 a 3852; os 

requerimentos 1613 a 1618; a moção 46; e o destaque do requerimento 1617. 

Obrigado!” 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como pedido de inclusão na pauta das 

Indicações de nºs 3845/2019 constante do Processo nº 6591/2019, de autoria do 

vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de limpeza de lixo e entulho 

no final da av. Possidônio José de Freitas no bairro do Urbanova; 3846/2019 constante 

do Processo nº 6592/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal estudos técnicos para a implantação de faixa para a passagem de pedestres 

na frente da entrada do Supermercado Máximo, no bairro Urbanova; 3847/2019 

constante do Processo nº 6593/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à 

Prefeitura Municipal serviço de tapa-buraco em toda extensão da Praça Fukuoka – bairro 

Urbanova; 3848/2019 constante do Processo nº 6594/2019, de autoria do vereador 

Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal estudos técnicos para a implantação de faixa 

para a passagem de pedestres na frente da Igreja de Santo Agostinho, no bairro 

Urbanova; 3849/2019 constante do Processo nº 6595/2019, de autoria do vereador 

Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de tapa-buraco na avenida Possidônio 

José de Freitas, próxima ao nº 1936, no bairro Urbanova; 3850/2019 constante do 

Processo nº 6596/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal estudos técnicos para a construção da continuidade da ciclovia e pista de 

caminhada da avenida Sishima Hifumi, localizada ao lado da pista Bairro – Centro, no 

Urbanova; 3851/2019 constante do Processo nº 6603/2019, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos realização 

Identificador: 350037003300320037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                (ANAIS)                                                 28 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 28.05.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.05.2019 

de reforço da ronda da Guarda Civil Municipal no Terminal Rodoviário Urbano Central, 

localizado na Praça do Expedicionário, no centro da cidade; e 3852/2019 constante do 

Processo nº 6604/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos providências no sentido de coibir constantes 

problemas de poluição sonora (barulhos de motos e carros que utilizam de 

escapamentos que produzem sons extremamente altos), na avenida Rui Barbosa, em 

Santana, nas imediações da empresa Coop Supermercado; Moção nº 46/2019 

constante do Processo nº 6601/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, que manifesta 

repúdio à publicação feita pela atriz Luana Piovani, nas redes sociais, na qual a mesma 

“debocha” e difama a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares 

Alves; e dos Requerimentos de nºs 1613/2019 constante do Processo nº 6597/2019, de 

autoria do vereador Walter Hayashi, que requer Licença Nojo na sessão ordinária do dia 

28 de Maio de 2019, conforme documento anexo; 1614/2019 constante do Processo nº 

6598/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 

agendamento de cirurgia de retirada de mioma para Débora Ivone de Moraes; 

1615/2019 constante do Processo nº 6599/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que requer à Prefeitura vaga em creche para a criança Anne Sophia Barros dos 

Santos; 1616/2019 constante do Processo nº 6600/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que requer à Comgás – Companhia de Gás de São Paulo providências quanto 

a um buraco na calçada, próximo a ligação de gás, na rua Dezenove de Novembro, em 

frente ao nº 171, no bairro Monte Castelo; 1617/2019 constante do Processo nº 

6602/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos quanto ao valor gasto nos anos 2017, 2018 e 2019 

com a manutenção das vias onde existe o “antipoeira”; e 1618/2019 constante do 

Processo nº 6605/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita ao 1º 

Batalhão da Polícia Militar o reforço do policiamento no Terminal Rodoviário Urbano 

Central, localizado na Praça do Expedicionário, no centro da cidade; bem como o pedido 

de destaque na votação do Requerimento nº 1617/2019 constante do Processo nº 

6602/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos quanto ao valor gasto nos anos 2017, 2018 e 2019 

com a manutenção das vias onde existe o “antipoeira”. 

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

vereador José Dimas. Desculpa! Me desculpa! Vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Eu queria pedir destaque na Moção 45, presidente.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio 

para a irmã do vereador Walter Hayashi, que faleceu no dia de ontem, a senhora Laura 

Hiroko Monstans. E também desejar os mais sinceros votos aí pelo passamento da irmã 

do nosso querido vereador Walter Hayashi e desejar que Deus possa realmente 

fortalecer e consolar o coração de toda a família.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Questão de Ordem. Tem dois destaques em dois 

requerimentos meus. Um é em relação ao antipoeira, porque os vereadores aqui na 

semana passada falaram que investiram tanto, eu quero saber aonde foi investido, por 

isso fiz o requerimento. O outro é sobre a mudança do governo Bolsonaro no Ministério 

da Saúde sobre a Aids. Tem um movimento nacional questionando essa mudança, 

porque nós... em São José dos Campos foi uma cidade pioneira que instalou o primeiro... 

o ambulatório, que forneceu coquetel para as pessoas que tinham aids. Então não é.... 

esta a questão é uma questão fundamental para aqueles que têm aí um compromisso 

com a saúde pública e a questão da Aids é uma questão mundial e que infelizmente nós 

não podemos ter este recuo. Então eu peço aos vereadores que votem a favor desta 

moção, que não é uma moção do Partido dos Trabalhadores, é uma moção do 

movimento de saúde que luta contra esta doença, que é uma doença e que nós sabemos 

que precisa ter um combate sério, um combate diário e cotidiano. E, portanto, o governo 

na medida em que ele muda...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, por favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...e não põe o departamento... deixa como 

departamento, esvazia esta ação. Por isso, eu peço a votação nesse projeto.” 

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

verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis ao 

pedido.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com quatro votos 

favoráveis está aprovado.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos contra o 
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pedido.” 

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

Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Bom, questão de ordem, senhor presidente. Primeiramente 

gostaria de pedir o apoio aos vereadores. A gente já vem debatendo esse assunto aqui 

na Câmara Municipal, a respeito da legislação sobre música aos bares, música ao vivo. 

Está um absurdo o que estão fazendo aqui em nossa cidade. Temos que chegar a um 

bom senso. Já conversamos aqui há quinze dias atrás. Há vinte dias atrás, nós 

recebemos os músicos aqui, donos de bares aqui na Câmara Municipal no evento que 

teve sobre Lei de Zoneamento. Eu quero, presidente, que a gente possa colocar isso 

para a Prefeitura Municipal. Temos que conversar isso com o secretário de 

Planejamento, o Manara. Temos que conversar isso com a fiscalização, porque não tem 

condições, cada hora está acontecendo da fiscalização chegar em um bar, músico está 

tocando, não pode. Temos que definir: ou vai ou racha, ou pode ou não pode.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu também quero endossar aqui as 

palavras do Cyborg aqui, porque realmente não dá, não dá para querer arrebentar artista 

na força bruta, não. Não dá para chegar, apavorar, fechar na truculência, na falta de 

educação do jeito que está acontecendo em São José. Eu acho que os músicos têm que 

ser respeitados, principalmente esses músicos que é o ganha pão deles, ninguém está 

fazendo... está aí na madrugada ou cantando e tocando para lazer não, é o ganha pão 

deles. Isso daí está fazendo um efeito dominó sobre todos os funcionários dos 

restaurantes (os garçons, os cozinheiros), está se fechando todas as casas... todos os 

bares, não estou falando nem de casas noturnas, estou falando de bares. São José dos 

Campos está tendo um equívoco muito grande com relação ao tratamento desses 

músicos. Sexta-feira passada eu estive com o Cyborg conversando com o Manara, ficou-

se de ver o que que poderia ser feito ou não, porque o que nós estamos vendo é o 

seguinte: está todo mundo indo para Taubaté, para Jambeiro, para Jacareí, todo mundo 

saindo de São José dos Campos porque realmente aqui a cultura ficou uma coisa 

impraticável. E, outra coisa também que eu queria falar, estava agendada hoje com a 

Comissão do Planejamento, hoje viria uma comissão dos senhores, o Ricardo, o 

Toninho e mais alguns donos de bares e restaurantes, mas infelizmente com o 

falecimento da irmã do Walter isso daí foi adiado para o dia 4. Então, dia 4 vai ter essa 
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reunião. Eu sei que eles estão se movimentando, que vão fazer protesto, acho legítimo 

e pode até botar a minha cara lá ou a cara de todo mundo, mas eu acho legítimo. A 

gente não pode é ficar de braços cruzados com cara de paisagem pensando que nada 

está acontecendo, mas está acontecendo casos gravíssimos mesmo de muita gente 

sendo desempregados, gente passando fome, gente fechando os seus 

estabelecimentos por não ter como sustentar a dívida de estabelecimento aberto se não 

pode tocar música. Nós já vimos o que aconteceu outro dia na festa do Novo Horizonte. 

O empresário resolveu lá fazer a festa e teve o maior prejuízo porque não poderia tocar 

depois das 10. Trouxe atrações artísticas de boa qualidade, no fim não conseguiu que 

houvesse a apresentação porque o horário é determinado. Então isso aí não pode 

continuar. Ou se faz ou não se faz, não pode é ficar do jeito que está. Estou falando isso 

com relação aos eventos. Não pode pegar o empresário, botar ele à frente lá do evento, 

depois chega lá na hora não pode se apresentar porque passou das dez horas. Isso aí 

eu acho que já está virando loucura e eu acho que temos que pensar o que que está 

acontecendo com São José. Nós não somos a parte da tecnologia disso daqui, nós 

sempre fomos parte da tecnologia, sempre tivemos faculdades atuantes, sempre 

tivemos Parque Tecnológico atuante...” 

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

favor!” 

A vereadora DULCE RITA:- “O ITA atuante, o Inpe atuante e nem por isso nós perdemos 

a nossa sensibilidade artística. Nós não podemos só avançando de um lado e deixando 

a outra parte morrer. E também vou votar a favor da moção aqui da Amélia Naomi com 

relação ao projeto da Aids aí, mais um projeto que está se esvaindo, depois de muita 

luta para construção esse novo governo federal aí está querendo acabar.” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Presidente, só para concluir, o que os músicos e donos de bares 

estão solicitando é que a gente possa dar uma trégua até que se vote e decida alguma 

coisa, por que qual é o problema que está acontecendo? Ninguém aqui está discutindo 

de banda. Nós estamos discutindo de música ao vivo, de coisa baixa, os bares não 

podem fazer o investimento dentro do seu estabelecimento, porque se ele faz, o 

estabelecimento faz o investimento, aí ele não tem autorização da Lei de Zoneamento... 

Então precisa definir porque tem vários donos de bares que querem fazer o investimento 

de acústico para que possa ter a música ao vivo. Quando a gente fala música ao vivo é 
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ali duas pessoas, um cajon, vereador Sérgio Camargo sabe do que a gente está falando, 

ninguém está querendo levar banda, shows para dentro de bares, ninguém está 

querendo... entendeu? Com isso vai diminuir os fluxos na porta, porque aí o problema 

do lado externo é da Polícia Militar, não é o problema da Prefeitura Municipal. A 

Prefeitura Municipal vai fiscalizar. Tem locais que têm feito sim a sonorização, a 

acústica, alguns lugares já estão conseguindo. Agora, o problema é que tem pessoa que 

quer fazer investimento, a gente diz dono de bar, não pode por causa da Lei de 

Zoneamento. E aí o que acontece? O Código de Postura nossa é muito antigo, é muito 

antigo. Nós temos que mexer nesse Código de Postura. Então aqui a gente está 

trabalhando, o vereador Walter já deu algumas orientações, algumas contribuições, a 

vereadora Amélia também tem ajudado com contribuições. Aqui não tem vereador, é 

todos os vereadores, a gente quer o melhor para São José. Porque está difícil! Esse 

final de semana várias pessoas, presidente, o senhor sabe disso que te procuraram, 

foram para outras cidades. O dono de bar não quer saber se é Ministério Público, se é 

ordem do Corpo de Bombeiro, se é da Polícia Militar. A pessoa está dentro do bar, chega 

lá e para porque tem que parar o som...” 

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

favor!” 

O vereador CYBORG:- “Nós temos que só fazer a lei, presidente, chegar a um consenso 

aqui e fazer uma lei para que ajude a cidade de São José dos Campos, não perca 

emprego, não perca pessoas que estão indo se divertir em outra cidade e está deixando 

de ter recurso em nossa cidade.” 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Colaborando aí na fala do colega 

que me antecedeu, Rogério Cyborg, nós estivemos na reunião pública que ocorreu aqui 

na Câmara com a temática da Lei de Zoneamento e vários músicos e proprietários de 

estabelecimentos comerciais, de bares e similares, desceram da reunião que eles 

acabaram de... tinham acabado de ter com o governo para falar sobre essa temática 

realmente. E a nossa legislação ela está bastante ultrapassada. As cidades como 

Campinas e Belo Horizonte têm legislação mais avançada. Nós temos que observar 

essa legislação que já está ocorrendo em outras cidades que ela discrimina o nível do 

ruído que o estabelecimento faz: se é um músico solo com um violão, é um tipo de 

enquadramento; se é já um conjunto, é outro tipo. Então com tudo isso é a exigência da 
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isolação acústica do estabelecimento. Então para que o proprietário possa fazer aí as 

suas adequações, os seus investimentos no estabelecimento, é preciso que nós 

aprimoremos a nossa lei municipal. É fato aí que vários bares estão aí com muita 

dificuldade financeira, demitindo pessoas, não só os músicos que deixam de tocar, mas 

garçons, cozinheiros, quer dizer, uma série de pessoas. Estamos reduzindo os 

empregos nesses estabelecimentos de serviços, né? São José é uma cidade aí que 

precisa de ter também esses ambientes para o lazer das pessoas. Muita gente sai daqui 

e vai para as cidades vizinhas para se divertir nos finais de semana. E o problema é que 

a fiscalização ela teve um enquadramento dessas empresas como se fosse os fluxos, 

eles pesquisaram na internet quem ia fazer show, quem ia fazer atividade com músico, 

quem ia fazer um trabalho lá no seu estabelecimento, rastreou e mandou a carta para o 

estabelecimento que ia ter uma multa de três mil e tantos reais. Então muitos desistiram 

da atividade, cancelaram o trabalho daquela pessoa que ia tocar e quem fez, peitou aí, 

vai pagar a multa de três mil reais. Portanto, é um problema sério que está ocorrendo, 

nós temos que realmente nos debruçarmos nessa legislação aí atual e aprimorarmos a 

nossa lei.”  

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Também quero, senhor presidente, endossar o coro 

aí na questão dos músicos, até fui para amanhã, vai acontecer uma manifestação às 

onze horas da manhã, todos os músicos aí vão sair da praça Afonso Pena tocando o 

violão, uma manifestação pacífica, para que realmente a gente possa debruçar sobre 

essa lei, chamar o pessoal da fiscalização, chamar os músicos, os donos de bar, porque 

precisa haver bom senso, né? Todo mundo gosta de sair à noite, se divertir com a 

família, sentar num bar, comer alguma coisa, conversar, ouvir uma música. Então a 

gente precisa ter um pouquinho de bom senso para poder estabelecer as regras. Eu 

acho que a gente está muito em cima de uma lei antiga, de uma lei ultrapassada e 

limitando aí a atuação dos músicos nos bares, limitando a atuação dos bares da nossa 

cidade e está acontecendo é isso mesmo, os músicos estão indo para outras cidades, 

pessoas indo se divertir em bares em outras cidades. Então a gente precisa se debruçar 

sobre essa lei com bom senso para que a gente possa aí favorecer a diversão e o lazer 

das famílias também na nossa cidade.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 
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O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores, público presente e todos que nos acompanham nas redes sociais e na TV 

Câmara. Esse assunto dos bares, os ruídos ou barulhos, música ao vivo, enfim, ele vem 

dando polêmica e aumentando muito a polêmica principalmente nessa gestão. Nós não 

tínhamos essa situação da maneira como está acontecendo, principalmente esse ano, 

principalmente esse ano. A lei de postura, a Lei 1.566 de 1970, ela coloca lá uma 

situação de que você não pode ter ruído sem ter autorização, não pode ter trabalhos 

que geram ruídos sem autorização. O problema não é nem a lei de 1970, não é a lei de 

1970, é a dificuldade que existe hoje com a atual legislação daquilo que é possível fazer 

em termos de som ao vivo na legislação que trabalha com a questão de permissão de 

atividades, seja Lei de Zoneamento, principalmente a Lei de Zoneamento, e a Lei de 

Atividades que incluem atividades sonora. São essas leis que prejudicam. Se você tem 

dificuldade no modelo de licenciamento ou de autorização de atividades que tenham 

música ao vivo, que possam ter um som com violão... se para esse tipo de som simples 

se exige a mesma coisa, com um tratamento acústico de uma danceteria, é difícil de 

algum estabelecimento comercial pequeno, de algum barzinho, de algum... uma 

lanchonete, alguém que queira colocar ali um sonzinho, fazer um tratamento acústico 

igual a uma danceteria, não tem como. Aí não conseguem atender a legislação, porque 

ela é muito radical, Renata Paiva, ela é muito radical naquilo que exige, aplica-se aquilo 

que está na Lei 1.566 de 70, não tem licença, então tem que fechar, e utiliza-se de uma 

outra lei da questão de segurança. Então o fato é: a discussão ela tem que trabalhar na 

linha de ter uma legislação que seja um meio termo. Você tem um som que não é som 

de danceteria tem que ter um tratamento acústico diferenciado, ele não pode ter um 

tratamento acústico de danceteria igual é o Tocatta da vida lá para todos os bares da 

cidade, não tem nem como ter um negócio desse. O cara está querendo fazer um som, 

um violão... E isso já foi explicado aqui no dia da reunião, todos eles falaram, legislações 

semelhantes a essa, Campinas, Belo Horizonte, que usaram bastante como exemplo foi 

Campinas e Belo Horizonte e as duas cidades aqui vizinhas a nós, que é Taubaté e 

Jacareí. Então você tem caminhos que precisa ter a iniciativa agora do Poder Executivo 

de fazer e é importante que saia de lá porque começar a fazer uma legislação que 

venha...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereador!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “...pela própria Câmara para não ter problemas lá na 

frente porque a gente sabe que nessas discussões de som tem pessoas que não 
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querem, tem pessoas que querem, então tem que tentar achar um equilíbrio, mas isso 

tem que sair do Poder Executivo. Não adianta vereador querer começar a fazer uma 

legislação dessa e depois a gente ter lá uma situação de institucionalidade. A gente 

precisa ter uma discussão principalmente lá do Poder Executivo e, lógico, naquilo que a 

gente puder colaborar e ajudar. E usando os exemplos que já existem, era fundamental 

que a Prefeitura já agisse.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu só queria também 

fazer um comentário com relação aí aos músicos, com relação à música ao vivo na 

nossa cidade. É só a gente... temos que ser justo também, esse é um problema já antigo, 

não é de agora não, isso aí já acontece faz tempo e também não é só em São José. E 

a questão do barulho também não é horário. Se tiver um som barulhento dez horas da 

manhã, também não pode, o negócio tem de cinquenta decibéis. Agora, é preciso 

debater, é preciso discutir sim. Eu e os demais vereadores junto com o Poder Executivo, 

eu já falei isso inclusive aqui há um mês atrás, que eu acho que tem sim que sentar todo 

mundo, ouvir, conversar com a Polícia Militar, conversar com a fiscalização da 

Prefeitura, ouvir os músicos, tá, realmente achar uma saída, mas isso é um problema 

que já vem se arrastando há anos, gente, não é de agora, não. Eu recebi várias 

denúncias já também no passado, precisa chegar num consenso e achar uma saída 

porque do jeito que está... existe a lei antiga, pode mas não pode, ninguém sabe o que 

fazer, aí tem a denúncia e não sabe o que fazer. Eu acho que se fizer uma lei de fato 

colocando horário, talvez melhore. Então estamos aqui também prontos para ouvir e 

poder ajudar no que for preciso também. Só retificando, com quatro votos contrários... 

retificando, com quatro votos contrários está aprovado o pedido verbal do vereador Lino 

Bispo. Tá, Lino Bispo? Só retificando aqui.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Lino Bispo, o Plenário, consultado, 

aprovou com quatro votos contrários o pedido de destaque da Moção de nº 45/2019 

constante do Processo nº 6547/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que apoia 

o Movimento Nacional de Luta Contra a Aids, onde se articulam várias entidades com o 

objetivo de manutenção do Programa Brasileiro de Aids, do Governo Federal. 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a moção que 

sofreu destaque pelo vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis à moção permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Um voto favorável, senhor 
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presidente.” 

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

está aprovado a moção. Está aprovado a moção.” 

Às 19h30min iniciou-se o processo de votação. 

Em destaque a votação da Moção de nº 45/2019 constante do Processo nº 6547/2019, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que apoia o Movimento Nacional de Luta Contra 

a Aids, onde se articulam várias entidades com o objetivo de manutenção do Programa 

Brasileiro de AIDS, do Governo Federal. Aprovada com um voto contrário. 

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

requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis ao 

destaque, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com quatro votos 

favoráveis está rejeitado o requerimento.” 

Em destaque a votação do requerimento de nº 1617/2019 constante do Processo nº 

6602/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos quanto ao valor gasto nos anos 2017, 2018 e 2019 

com a manutenção das vias onde existe o “antipoeira”. Rejeitado com quatro votos 

favoráveis. 

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

requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de 28 de maio de 2019, bem 

como os inseridos nessa data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

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

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, hoje está tendo uma audiência... um 

ato lá na Universidade de Direito, em São Paulo, em defesa do Condepe, em defesa da 
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Ouvidoria porque infelizmente o governador Dória está fazendo uma mudança radical 

nesses dois... tanto na Ouvidoria, praticamente está desmantelando, como também do 

Conselho... Condepe, o conselho dos Direitos Humanos. Então quero aqui registrar... eu 

ia participar, infelizmente eu não pude, mas é uma ação muito importante que a 

sociedade paulista tem que reagir a mais esse ataque da representação da sociedade 

civil que está sendo infelizmente inviabilizada no acompanhamento. Nós estamos vendo 

o que aconteceu lá em Manaus, com a cadeia, com os presos, e nós não podemos 

permitir também que São Paulo, a representação importante da sociedade civil, 

acompanhando todas as questões dos direitos humanos, seja substituída a sociedade 

civil para um representante militar como está hoje no projeto. Então quero aqui registar 

este grande ato que está acontecendo hoje em São Paulo.” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Muito obrigado, senhor presidente! Eu gostaria de agradecer 

a todos os vereadores também que acabaram por votar também a moção, onde eu 

trouxe o repúdio à publicação feita pela atriz Luana Piovani, que, de maneira 

inadequada, esteve falando a respeito da ministra Damares, uma ministra que eu 

conheci, tive o prazer também de conhecer. E de forma inadequada... Nós aceitamos 

que haja oposição, que seja falado questões, inclusive, sobre ideologia, mas não da 

maneira como foi apresentado. Nós não cremos que a posição dela como uma pessoa 

pública tenha sido algo aceitável. Então agradeço a todos por terem votado também 

nesta moção. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao processo 

das atas e proposituras constante do expediente. Em votação as atas da sessão 

ordinária realizada no dia 21 de maio de 2019 – 32ª Sessão Ordinária. Vereadores 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 21 de maio de 2019. 

O Requerimento de nº 1595/2019 constante do Processo nº 6448/2019, de autoria da 

vereadora Renata Paiva, foi retirado pela autora. 
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Às 19h34min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos a um minuto 

de silêncio a pedido da vereadora Dulce Rita, Maninho Cem Por Cento, vereadora 

Renata Paiva pelo passamento dos senhores Laura Hiroko Monstans e Paulo Monteiro 

Lopes.” 

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

póstuma à memória da senhora Laura Hiroko Monstans e do senhor Paulo Monteiro 

Lopes. 

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

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

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

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h35min.-

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