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SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário ad hoc, vereador José Dimas, 

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

vereadores: FERNANDO PETITI (MDB), RENATA PAIVA (PSD), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), DR. ELTON (MDB), ROBERTINHO 

DA PADARIA (PPS), CYBORG (PV), LINO BISPO (PR), WAGNER BALIEIRO (PT), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) e JOSÉ DIMAS (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DULCE RITA 

(PSDB) – 18h02min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h04min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 

18h05min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h06min e WALTER HAYASHI (PSC) – 

18h08min. 

 

 

Às 17h58min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

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

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

pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final 

anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes 

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

a palavra o vereador, líder de Governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite, colegas 

vereadores, também público que nos acompanha e servidores desta Casa de Leis! 

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

hoje, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito, ainda, o adiamento, 

Identificador: 330034003300390034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                       2 

CMSJC-001 – 74ª Sessão Ordinária – 29.11.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  29.11.2018 

por uma sessão, dos seguintes processos: processo 9042/2018 cujo PL é 347, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, adiar por uma sessão; e, por uma sessão 

ainda, de autoria do vereador Fernando Petiti, o processo 10347/2018 – PL 398/2018; 

e, por último, de autoria do vereador José Dimas, o processo 11373/2018 – Projeto de 

Lei 436/2018... retificando 11373/2018. Okay. E, ainda, solicito a inclusão, somente 

para leitura, do processo 12158 – PL 484/2018, de autoria do vereador Maninho Cem 

Por Cento. E, ainda, a inclusão para votação da tramitação de emenda protocolada 

fora do prazo, de autoria do vereador Marcão da Academia, Emenda nº 2 ao processo 

16925/2017 – PL 485 de 2017. Eram estas as solicitações, senhor presidente. 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal... 

Antes, ainda, o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Pediram para inclusão do requerimento 3697, de autoria 

da vereadora Dulce Rita. Obrigado!” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério, dos vereadores presentes neste momento aqui no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

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

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

matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o adiamento, por uma 

sessão, do Projeto de Lei nº 347/2018 constante do processo do 9042/2018, de autoria 

do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo a elaborar o Plano 

de Atendimento Humanizado para gestantes no âmbito do Município de São José dos 

Campos; do Projeto de Lei nº 398/2018 constante do processo nº 10347/2018, de 

autoria do vereador Fernando Petiti, que institui no Município de São José dos Campos 

o Banco de Ideias Legislativas, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 

436/2018 constante do processo nº 11373/2018, de sua autoria, que institui e inclui no 

Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos 

a Copa Norte de Futebol, a ser realizada no primeiro semestre do ano; e, ainda, a 

inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 484/2018 constante do processo nº 
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12158/2018, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que institui a campanha 

Dezembro Verde – Não ao abandono de animais no município de São José dos 

Campos; a inclusão para votação da tramitação da Emenda nº 2 (protocolada fora do 

prazo) ao Projeto de Lei nº 485/2017 constante do processo nº 16925/2017, de autoria 

do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a implantação de sinal luminoso 

nas faixas de pedestres demarcadas no município e dá outras providências; e a 

inclusão do requerimento de nº 3697/2018 constante do processo nº 12116/2018, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita a confecção do Diploma que acompanha 

a Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II, que será outorgada à Paróquia 

Imaculada Conceição, no Distrito de Eugênio de Melo. 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 391/2018 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10161/2018, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que autoriza o Poder Executivo criar o programa Banco de Brinquedos no 

município de São José dos Campos, e dá outras providências. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação processo... 

Redação Final ao processo 10161/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Às 18h03min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

Em exame propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno final. 

EM DISCUSSÃO A PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DE Nº 4/2018 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10826/2018, de autoria do Poder Executivo, que 

altera o art. 155 da Lei Orgânica. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

10826/2018. Esse processo é a segunda votação da Proposta da Lei Orgânica nº 

4/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 
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Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade, em 

segunda votação, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 4/2018.” 

Em votação a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 4. Aprovada por unanimidade 

em segunda votação 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os vereadores 

que a Emenda nº 1 ao processo 16925/2018 – Projeto de Lei 485/2017 foi retirada. A 

votação está prejudicada.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 21/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

799/2018, de autoria do vereador Cyborg, que autoriza a Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos a desenvolver políticas públicas de inclusão social para a pessoa 

com deficiência motora, decorrente de paralisia cerebral, no âmbito social com 

igualdade de oportunidades com aquisição de equipamentos para parques públicos e 

brinquedos especiais para atender as limitações de crianças nesta condição.  

Não havia orador inscrito.  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

799/2018. Vereadores favoráveis permaneçam... Esse processo é o Substitutivo nº 1. 

Em votação Substitutivo nº 1 ao processo. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 1. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 261/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

6735/2018, de autoria do vereador Cyborg, que inclui no Calendário Oficial de Festas e 

Comemorações do Município a Copa Popular de Basquete de São José dos Campos. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação processo 

6735/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Identificador: 330034003300390034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                       5 

CMSJC-001 – 74ª Sessão Ordinária – 29.11.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  29.11.2018 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 381/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

9950/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza a divulgação do “disque 

100” nos impressos distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação no âmbito do 

Município de São José dos Campos. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação processo 9950/2018 

– Projeto de Lei nº 381/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 392/2018 CONSTANTE DO PROCESSO 

DE Nº 10162/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos realizar demarcação de solo para 

estacionamento de carro oficial da segurança pública nas praças e áreas verdes e dá 

outras providências. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação processo 

10162/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente dos 

vereadores presentes aqui no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 419/2018 CONSTANTE DO PROCESSO 

DE Nº 10831/2018, de autoria do vereador Fernando Petiti, que institui e inclui no 

Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos 

o dia Municipal da Conscientização da Doença de Alzheimer.  

Não havia orador inscrito.  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

10831/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 
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Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2018 

CONSTANTE DO PROCESSO DE Nº 11372/2018, de autoria do vereador José 

Dimas, que concede o Título de Cidadão Joseense ao Dr. Fernando Callera.  

Não havia orador inscrito.  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

11372/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação tramitação à 

Emenda nº 2 ao processo 16925/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente, 

nenhum voto contrário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

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

Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 485/2017 constante do processo nº 16925/2017, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a implantação de sinal 

luminoso nas faixas de pedestres demarcadas no município e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação requerimento 

3697/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária, 

presidente Juvenil Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o requerimento nº 3697/2018 constante do processo nº 12116/2018, 

incluso na pauta, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita a confecção do 

Diploma que acompanha a Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II, que será 

outorgada à Paróquia Imaculada Conceição, no Distrito de Eugênio de Melo. 
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Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Rogério 

Cyborg que faça a leitura dos processos novos para ciência dos senhores vereadores. 

Antes, vereadora Flávia Carvalho.” 

A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, a todos que nos acompanham! Gostaria apenas de esclarecer sobre um 

vídeo que eu fiz ontem falando do hospital Antoninho Rocha Marmo, que descobrimos 

que vai passar o atendimento todo para o hospital da Vila. E, como eu falei no vídeo, a 

questão não era polemizar, arrumar confusão, mas, sim, buscar uma solução para que 

as nossas mulheres não fossem prejudicadas no seu atendimento. A Prefeitura, 

através do Leandro, prontamente nos atendeu, nos procurou, fez alguns 

esclarecimentos, já está agendando para a gente conhecer as novas instalações do 

hospital para verificar como que vai funcionar. Então, vocês mulheres que estavam 

preocupadas, calma que nós vamos acompanhar de perto essa transição e eu tenho 

certeza que nós vamos conseguir chegar numa solução para que vocês não sejam 

prejudicadas. E também gostaria de pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio 

para o pastor Wilson Roberto Ignácio, que foi assassinado na noite de ontem, em sua 

pizzaria, enquanto trabalhava. Era aposentado da Polícia Militar, com cinquenta e dois 

anos apenas, tinha acabado de se aposentar e foi assassinado. Então, eu gostaria de 

pedir um minuto de silêncio para ele e que Deus possa consolar e confortar os seus 

familiares. Boa noite a todos!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Questão de Ordem, vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Boa noite! Desculpa, cheguei atrasada aqui no 

Plenário. Bom, em relação à questão do hospital Antoninho da Rocha Marmo, eu 

queria aqui dizer que eu lamento que a notícia que a Prefeitura anunciou juntamente 

com o Antoninho da Rocha Marmo seja uma proposta paliativa, porque ainda está em 

área de construção. Se o prefeito não tivesse revogado a licitação que estava pronta 

com o mesmo modelo do Hospital Regional que foi inaugurado aqui pelo Geraldo 

Alckmin, que não tem despesa para Prefeitura, seria muito bom para cidade. Como vai 

dar um minuto e o senhor está olhando ali, eu queria dizer que ontem protocolei um 

documento aqui no Comus colocando todas as nossas indagações sobre esse 

rompimento. As mulheres que, depois do dia 12, em janeiro vão ter o seu bebê, vão ter 

que ir para o hospital municipal. Nós sabemos que a dificuldade de leitos e de uma 
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série de atendimentos nós podemos colocar sim a saúde numa situação bastante... Eu 

defendo o Hospital da Mulher de verdade, não o que o Prefeito gastou em propaganda 

e não é era o Hospital da Mulher, por isso que está aí, não era.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhores, eu só pediria, por 

gentileza, vai ter que ter direito de resposta, obviamente, mas não faz parte da Ordem 

do Dia esse tema, mas concederei o direito de resposta aos vereadores. Com a 

palavra, vereador Dr. Elton, por um minuto, por favor!” 

O vereador DR. ELTON:- “Rapidamente, eu gostaria de fazer alguns comentários 

sobre a adequação proposta para o Hospital Municipal. Hoje foi apresentado, através 

do novo secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani, que nos apresentou como vai ser 

gerado então e reformado todo o hospital. Essa tramitação de reforma já está 

acontecendo, com o prazo de término antes do dia 12 de dezembro. E, com a 

adequação que eu vi pelas plantas, podemos ver que adequadamente vai ser 

realizado o parto humanizado. As mulheres terão quartos para a realização de parto, 

inclusive com local para parto humanizado com banheira e os leitos individuais, onde 

não terá mais aquele parto realizado com um pré-parto cheio de mulheres e 

acompanhantes. Isso é importante. É importante também a gente salientar que foi 

ampliado a quantidade de leitos. Então, nós vamos ter mais leitos também. A 

enfermaria, que antes era conhecida como enfermaria-quarto, passará a ser uma 

enfermaria para internação de obstetrícia. Houve também outras modificações, tanto 

no pré-parto quanto no pós-parto, para os casos de partos com alto risco que também 

serão ao todo realizados ali no hospital. Então, olhando as plantas, eu vi que houve 

importantes adequações seguindo, inclusive, a adequação que foi proposta aí pelo 

Judiciário. E eu acredito que a gente precisa agora tomar ciência por como estão o 

andamento das obras, mas eu acredito que nós vamos como... o legislativo estar 

tomando ciência e visitação para ver o término das obras e adequação para esse 

projeto que eu acredito que possa ter importante melhoria para o atendimento da 

maternidade em São José.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino 

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu acho que ainda bem que o Rocha 

Marmo não está deixando de atender por falta de pagamento, não é? Coisa que 

aconteceu no governo do PT. O Próvisão, ValeClin deixaram de atender por falta de 

pagamento. Aqui foi uma opção do Rocha Marmo. E que temos que cumprimentar aqui 
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o prefeito Felício Ramuth, o secretário Dr. Danilo, que imediatamente tomou ação, 

medidas, para realmente a cidade não perder, pelo contrário, por incrível que pareça 

vão ficar com dor de cotovelo, mas nós não vamos ter problema no atendimento, pelo 

contrário, vai melhorar o atendimento das mulheres, das gestantes da nossa cidade. 

Então, a vereadora não tem assim... seria importante fazer questionamento, né? Por 

que deixou de pagar o Valeclin? Por que não... estava devendo o Próvisão, talvez isso 

na época ela não lembrou de fazer, não é? E agora querendo questionar uma situação 

que realmente já está muito claro, que está resolvida apesar de ser uma situação bem 

apertada para se resolver, mas está de parabéns o prefeito pela iniciativa que ele teve 

de dar essa resposta rápida, porque as mulheres da nossa cidade merecem.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora 

Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, vereadores e vereadoras, a todos 

que nos acompanham, boa noite! Ontem, eu conversei com a gestora do Hospital 

Antoninho da Rocha Marmo até para entender essa transição e o que de fato estava 

acontecendo. E, de fato, se a gente for analisar, é totalmente inviável, chega a ser 

insustentável o sistema SUS, principalmente para aqueles que praticam na filantropia. 

Para vocês terem uma ideia, uma consulta pelo SUS é dez reais, o prefeito ainda paga 

vinte e cinco, tudo bem que ele abriu novos credenciamentos a quarenta, mas o 

contrato, por exemplo, com o Antoninho Rocha Marmo e os demais também é mais ou 

menos isso. Uma diária no hospital é vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos, 

isso já incluindo hemogramas, exames laboratoriais e tudo mais. Uma cesárea é 

quinhentos e quarenta e cinco reais, sendo que o prefeito ainda paga um pouco mais 

que a tabela da Sigtap com 0,35%, que daria aí setecentos e trinta e seis reais. O 

Hospital Antoninho da Rocha Marmo, por mais esforço que eles vinham fazendo ao 

longo desses anos, em nenhum momento eles se conceituaram como Hospital da 

Mulher, pelo contrário, eles fazem outros procedimentos também, mudando o foco da 

gestão eles entenderam que não tem condição de continuar atendendo o SUS e vem 

conversando com esse governo, pelo que me falaram, desde agosto e agora nos 

últimos meses com mais profundidade nessa questão e chegaram ao comum acordo 

de romper o contrato que venceria agora dia 30 de novembro. Com isso, será feita a 

transição para o HM. O que o Antoninho da Rocha Marmo atendia? Partos, tratamento 

de gestantes com infecção, pronto atendimento obstétrico, cardiotoco, avaliações, 

pacientes que chegam passando mal, pré-parto, teste de bebê, encaminhamento de 
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bebê para a rede do SUS, assim como consultas ginecológicas duas mil consultas, 

presidente, ultrassom uma média de mil e quinhentas/mês, fora mamografia e 

Papanicolau, que isso a gente sabe que está em dia na cidade. Com isso, com a 

reforma e com a ampliação do HM, a gente vai estar acompanhando toda essa 

transição, o próprio hospital assumiu o compromisso de ir até o final em todos os 

casos que é de responsabilidade deles, portanto ninguém vai ficar na mão.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Conclua!” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Nós apenas queremos que essa ampliação, essa 

reforma aconteça a contento e que possa realmente atender toda essa demanda. Nós 

também vamos estar acompanhando isso através do Hospital Municipal.”  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Logo após a fala da vereadora 

Dulce Rita, nós vamos passar à discussão do processo do Plano Diretor. Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Bom, boa noite a todos! Eu queria primeiro falar o 

seguinte: que isso aí uma rescisão unilateral por conta do próprio Rocha Marmo, ele 

tinha uma cota de duzentos e cinquenta partos por mês, não estava fazendo isso 

porque as gestantes não estavam preferindo ir lá, isso era opção da gestante, porque 

eles têm um procedimento de cesárea última instância, então isso já esvaziou um 

pouco a fila do atendimento deles. Mas eu queria falar ligeiramente aqui a respeito do 

que está sendo feito no Hospital Municipal. Antigamente eram nove leitos de pré-

partos, agora vão para quatorze; não tinha atendimento de alto risco, agora vão ter 

dezesseis leitos de alto risco; tinha sala de cesárea de duas cesáreas, agora são três 

cesáreas; eram trinta e seis leitos, vai passar para sessenta leitos; e sem contar que 

vai aumentar o efetivo do centro obstétrico, do CO lá, para poder atender toda a 

demanda que está indo para lá. A demanda que já estava indo para lá é por conta da 

opção da gestante, então o Hospital Municipal já estava atendendo muito além do que 

estava previsto, então vai ter um acréscimo, mas ele já estava com a capacidade muito 

acima. Estão fazendo toda uma logística de reforma, de retaguarda de mudar a clínica 

1 para a clínica 4, para aumentar o CO, para aumentar os leitos, para aumentar o 

efetivo, para aumentar a humanização no atendimento. Eu acho que na verdade quem 

vai sair ganhando vai ser a cidade e as gestantes, porque vai ter uma ampliação do 

atendimento com melhores condições de acomodação para todos que lá chegarem. 

Isso aí vai ser a muito curto prazo por causa dessa rescisão que não estava se 

esperando que fosse tão próxima. Já estão fazendo uma nova logística, que, aliás, 

esse Hospital Municipal é mestre, já tem toda uma expertise de fazer as reformas lá 

Identificador: 330034003300390034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                       11 

CMSJC-001 – 74ª Sessão Ordinária – 29.11.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  29.11.2018 

dentro sem parar atendimento em nada, então não vai ter interrupção de nada, porque 

aquele hospital já é muito preparado para esse tipo de eventualidades.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador 

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, ano passado, por volta do mês 

de outubro, novembro, com grande alarde, com faixas, painéis, foi falado do convênio 

com o Antoninho Rocha Marmo como se ali fosse o Hospital da Mulher. O contrato 

assinado, os valores colocados dão hoje, de todos os aditamentos e contratos 

assinados com o Antoninho da Rocha Marmo, daria hoje doze milhões, seiscentos e 

sessenta e seis mil reais. E desses doze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil 

reais, foram gastos na verdade pouco mais de sete milhões, pouco mais de sete 

milhões. Ou seja, do contrato que foi combinado, anunciado, falado, cinco milhões de 

reais que era para ser utilizado no Rocha Marmo não foi utilizado, dependia de 

paciente ser encaminhado pela Prefeitura para o Rocha Marmo e isso não foi feito. E o 

valor inclusive que foi pago esse ano para o Rocha Marmo é o menor dos últimos 

anos, se comparar com os outros anos todos, ele é o menor de todos. E o que a gente 

está perdendo em termos de equipamento no Rocha Marmo é maior do que aquilo que 

está sendo construído no Hospital.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador 

Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Só queria colocar, senhor presidente, na questão 

do Hospital Municipal, que nós também fomos pegos ontem pela imprensa na 

informação sobre o rompimento desse contrato. Imediatamente eu fiz contato com a 

gestora do Hospital e ela disse que o Hospital está tranquilo, que a Prefeitura tem sido 

uma grande parceira no rompimento, que isso é uma opção do Hospital, não é opção 

da Prefeitura, não houve direcionamento, não houve má-fé, foi tudo feito às claras, 

combinado, porque neste momento foi a melhor opção para o Hospital. E o prefeito 

conseguiu, através da Secretaria de Saúde, através do Hospital Municipal, adequar 

todo o sistema de São José dos Campos para que os partos e os atendimentos das 

mulheres passem a ser atendidos no Hospital Municipal. Então, tudo o que a oposição 

fala aqui, que quer criar uma polêmica, que quer criar um bafafá em termo da questão 

do Hospital Municipal, não é verdade porque eu fiz questão de conversar diretamente 

com as Irmãs e com os diretores do Hospital e foi uma transição muito tranquila, está 

sendo muito tranquila e eles agradecem a Prefeitura por compreender a necessidade 
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que eles têm passado agora.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Marcão 

da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só para complementar 

todas as falas de todos os vereadores. É importante quando acontece algo com essa 

transição, preocupa mesmo a cidade, preocupa as gestantes, as mães e nós como 

vereadores sim temos que buscar as informações, debater. E hoje nós fomos 

convidados, eu e o vereador Maninho fomos até o Hospital Municipal, junto com o 

Secretário de Saúde, agora o Dr. Danilo Stanzani, também o superintendente, Dr. 

Carlos Maganha, e toda a sua equipe do Hospital, para apresentar todo esse projeto 

da ampliação da maternidade. Então a gente... Juntos também estivemos com o 

assessor da governança, o Leandro Ray, também lá, que eles apresentaram muito 

para a gente quais que são... qual que é o crescimento, qual que é o projeto, quanto 

que eles têm investido, né? Só para vocês entenderem, esse orçamento que era do 

contrato, vereador José Dimas, lá para o Antoninho da Rocha Marmo é o mesmo 

orçamento que está indo para o Hospital Municipal. E o hospital Municipal, investindo, 

apresentaram uma grande ala para a gente, como aqui já foi falado, uma grande 

humanização, com ampliação, um trabalho de facilitador para as gestantes com vários 

especialistas, desde obstetras entre todos os outros ali, tudo na mesma área, com 

várias salas, a ampliação de leitos, aqui o vereador Dr. Elton já comentou também 

isso, a vereadora Dulce Rita, e a gente esteve lá olhando, pessoalmente 

acompanhando e tem que aqui é parabenizar. Quando o serviço vem para o bem da 

população, é para melhorar, é para satisfazer a nossa cidade e o que a nossa cidade 

merece, nós temos aqui que aplaudir e não fazer politicagem e se fiscalizar e aplaudir.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora 

Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, só para complementar essa fala, 

eu entendo que os procedimentos que são realizados no Antoninho da Rocha Marmo 

que estão sendo encerrados agora são baixa complexidade. O Dr. Elton está aqui, 

entende bem disso. O que se paga pelo SUS, ainda tendo um acréscimo pelo 

município, é muito pouco, entendeu? Dificilmente qualquer entidade social ou qualquer 

gestor público consegue hoje sustentar o custo de um hospital nesse teto que a gente 

tem hoje pelo SUS. Então, há de se melhorar isso, porque média complexidade e alta 

complexidade ainda se agrega um valor que se torna viável, mas no caso da baixa 
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complexidade, como é o caso do Hospital Antoninho da Rocha Marmo e é o caso da 

SPDM também no Hospital Municipal, vereador Juvenil, tem municípios que já estão 

trabalhando numa tabela diferenciada. Eu acho que São José dos Campos precisa 

trabalhar isso já no próximo orçamento para 2019, que acabou de ser aprovado aqui, 

que o Dr. Danilo possa trabalhar nessa questão, porque eu entendo ser da maior 

importância.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para retificar o que os colegas 

falaram. Bem o contrário do governo passado, não tem ninguém na fila esperando 

pagamento para trabalhos aí na área da saúde, né? Muito pelo contrário, foi uma 

transição, como Sérgio Camargo falou, tranquila porque desde 2012 o Hospital 

Antoninho da Rocha Marmo já vem passando por uma dificuldade de gestão. E a 

questão financeira realmente que pega. Mas a Prefeitura, já prevendo, vinha 

preparando também para atender todas essas demandas, né? Cerca de quatrocentos 

e oitenta partos, né? Então, é importante que a transição foi tranquila, a própria 

gestora do Antoninho da Rocha Marmo confirmou isso, e agora a Prefeitura 

preparando adequadamente os espaços para melhorar serão ampliadas salas para o 

parto, salas para pré-parto e também salas para maternidade. Então, parabéns ao 

prefeito Felício Ramuth e ao Dr. Danilo que vai aumentar e melhorar o atendimento 

das mães que passarão, então, ter seus partos de uma maneira mais humanizada. 

Aliás, o defensor público, o Ministério Público já vem pedindo, então, que no parto a 

mãe tenha a presença da família e tenha todos os atendimentos necessários. Então, 

uma transição tranquila, com responsabilidade e vai melhorar ainda mais, como o Dr. 

Elton e a Dulce Rita, que conhece bem esse assunto, a questão da saúde para os 

partos aqui em São José dos Campos. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora 

Amélia Naomi e depois dela, na sequência, vamos discutir o nosso Plano Diretor.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, o Hospital Municipal tem uma área 

atrás do Hospital que foi feito um projeto belíssimo, que é o Hospital da Mulher. Então 

assim, o Hospital Municipal... Aqui ninguém está discutindo a competência do hospital, 

porque tem se investido muito e é hoje um hospital referência no Vale do Paraíba, mas 

o que nós estamos questionando é que o Hospital da Mulher que foi anunciado pelo 

prefeito com propagandas nos veículos de comunicação, por um mês, acabou. Este 

hospital que o prefeito Felício anunciou acabou, né? Agora é o Hospital Municipal vai 
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atender as mulheres, mas de uma forma paliativa. Agora, o hospital que foi anunciado 

com as medidas e nós avisamos naquele período que aquele não era o Hospital da 

Mulher, porque o Hospital da Mulher que nós entendemos não é só a maternidade. É 

um processo de atendimento à saúde global das mulheres, inclusive às mulheres de 

meia idade, isso é o Hospital da Mulher e, infelizmente, não é isso que nós estamos 

vendo. Acabou o Hospital da Mulher do Felício!” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Só um pitaquinho, senhor presidente, nesse assunto 

também. Saudar a vossa excelência presidente, aos vereadores e vereadores, público 

presente aqui em nosso Plenário, em nossa galeria. Mas, senhor presidente, primeiro 

agradecer ao excelente trabalho do ex-secretário de Saúde, Dr. Huruta, que contribuiu, 

e muito. Muito criticado, mas aquele jeito paciente dele absorveu tudo isso, carregou, 

mas fez muita coisa. E entra agora o Dr. Danilo Stanzani, que já tem uma experiência 

fantástica, boa e nós sabemos que as coisas vão continuar no caminho certo, 

resolvendo os principais problemas da saúde de São José dos Campos. Com relação 

a essa questão do Rocha Marmo, foi uma decisão unilateral por parte do Rocha 

Marmo que rompeu o contrato com a Prefeitura. A Prefeitura, por isso que eu tenho 

que elogiar o Huruta também, que já vinha detectando esses problemas, então já se 

preparou para uma emergência, que aconteceu justamente agora. Então, essa 

emergência foi por quê? O Rocha Marmo rompeu e teve que se tomar essas 

providências que vai atender até o dia 12, mas o Hospital Municipal já está preparado. 

Com relação ao Hospital da Mulher, do PT, aquilo lá é uma gambiarra! É uma 

gambiarra porque, veja bem, pegaram lá a ADC da Urbam, fizeram lá uns arranjos, até 

pegaram a tv lá do Pronto-Socorro, levaram para lá e outras coisas. E o pior, vereador 

Dimas, que o contrato é um tipo de contrato chamado ‘suit built’, que a empresa vem e 

constrói e você paga aluguel por quinze, trinta anos, quarenta e cinco anos, totalmente 

fora da nossa realidade. Então fez muito bem o Felício refazer toda essa tratativa para 

fazer o Hospital da Mulher como ele deve ser feito.” 

Em exame propositura em regime especial para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 21 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 10829/2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos e dá 

outras providências. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo nº 

10829/2018. Para falar no processo, inscritos alguns vereadores. Em ordem, 
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vereadora Renata Paiva.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Renata Paiva. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Temos hoje uma 

discussão extremamente importante para a nossa cidade, que é o Plano de 

Desenvolvimento Integrado – O Plano Diretor, que deveria já ter sido discutido há 

alguns anos. Em 2016, nós teríamos que estar fazendo a sua revisão, mas, por uma 

série de questões, foi retardado essa discussão e hoje nós estamos tendo aqui a 

oportunidade de colocá-lo em votação. Eu participei efetivamente de toda a construção 

do Plano Diretor, das oficinas, com contribuições, junto com a população. Embora 

tenha sido muito democratizado todo o processo, eu lamento que uma das principais 

solicitações, que inclusive eu também encaminhei nas oficinas que tive a oportunidade 

de participar, é que os bairros irregulares, que hoje nós temos... que foram 

identificados pela Prefeitura, cento e quarenta e sete, deles apenas cinquenta e dois 

bairros foram contemplados como Zona de Interesse Social. Haja vista que nós temos 

conhecimento, isso é público e notório, que a grande maioria, quase a sua totalidade, é 

composto, é ocupado por população de baixa renda. E que se tivesse sido 

contemplado já nessa proposta, nós teríamos aí uma grande oportunidade de acelerar, 

de continuar avançando com muito mais agilidade na regularização de todos esses 

bairros. Hoje, nós temos já inúmeras legislações, como a federal que foi aprovada no 

ano passado, que é a Reurb, que permite que com o mínimo de infraestrutura você 

consiga regularizar os bairros considerados clandestinos. Todavia, não sendo 

contemplado, a gente entende que isso poderá trazer um certo prejuízo para essas 

comunidades que a gente sabe que não podem mais continuar da forma com que 

estão. Por isso, eu apresentei três projetos de leis, um criando o Conselho Municipal 

de Regularização Fundiária, que eu entendo que é fundamental para deliberar políticas 

públicas para continuarmos avançando nessa questão que tem um caráter social 

imensurável; assim como também a criação do Fundo Municipal do Conselho de 

Regularização Fundiária; e, consequentemente, o Plano de Regularização Fundiária 

Urbana nos mesmos moldes da legislação federal, que é o Reurb, até quando assim a 

legislação municipal, aquilo que já se discute hoje e já se utiliza como ferramenta 

fundamental para as regularizações fundiárias, tanto em âmbito estadual quanto em 

âmbito municipal também. E, com isso, nós teremos a oportunidade de avançar nessa 

questão, porque nós não podemos mais aceitar que São José dos Campos, uma 

cidade que é reconhecida internacionalmente, possa ter duas realidades: uma que 

todo mundo conhece, que vai ter inclusive ponte estaiada, que tem o ITA, que tem uma 

Embraer, que tem um CTA, que tem tantas... que tem um centro tecnológico que é 
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reconhecido internacionalmente; e que, ao mesmo tempo, tem uma cidade que se 

esconde debaixo do tapete, que não tem água, que não tem energia, que não tem rede 

de esgoto, tem que ser abastecido, muitas vezes, com caminhão-pipa, onde as 

pessoas não têm o mínimo de dignidade, como se essa realidade não existisse. Então, 

nós temos que realmente continuar avançando nessa questão e eu tenho certeza que 

essas três ferramentas aqui serão essenciais e que eu quero aqui que os vereadores 

dessa Casa, ao analisar a proposta que já está tramitando nessa Casa, nas 

Comissões principalmente, não venham rejeitar, porque isso também faz parte do 

discurso do próprio secretário Marcelo Manara que inclusive aqui na última audiência 

pública com a presença de alguns dos vereadores que aqui estavam ouviram da 

própria secretaria a intenção de se criar ferramentas para a regularização fundiária 

assim como o plano, também, municipal de regularização. E nós estamos aqui, não só 

utilizando a vontade política que o prefeito tem nesse sentido, mas também já 

apresentar ferramentas que são instrumentos legais que serão capazes de fortalecer e 

também de agilizar os processos de regularização fundiária no município desses cento 

e cinquenta quase loteamentos que se encontram na nossa cidade, onde milhares de 

pessoas vivem em condições, muitas vezes, totalmente fora da realidade. Em segundo 

lugar... Obrigada, presidente! Estou sem voz... O segundo item é com relação à 

Macrozona Controlada que é a saia da região leste que divisa com parte da Rodovia 

Carvalho Pinto, que... O que significa essa Macrozona Controlada? É uma região que 

não vai permitir residencial, somente industrial. Eu entendo a boa vontade e a boa 

intenção da Prefeitura em poder preservar aquela região para descentralizar aí mão de 

obra, emprego, investimento para aquela ponta da região leste. Todavia, em nenhum 

momento eu vi por parte seja da Secretaria de Inovação de Desenvolvimento 

Econômico ou outra pasta nenhuma apresentação para justificar esse controle, seja 

através de políticas públicas de incentivo ou apresentação de um programa de 

desenvolvimento sustentável para aquela região. Eu entendo que a melhor proposta 

seria, ao invés de uma Macrozona Controlada, fazer... dar um caráter mais misto 

tornando aquela região como Macro Zona de Estruturação que poderia aí ter um mix 

de serviço, de comércio, de industrias, e também, além da indústria, de habitação 

também. Entretanto, a proposta já está aqui e como o Plano ele não cabe emendas 

para que torne inviável a sua aprovação eu apenas quero aqui tecer comentários que 

já foram apontados por inúmeros segmentos inclusive nas audiências públicas, através 

do Conselho Municipal também de Desenvolvimento Urbano, mas infelizmente não foi 
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acatado pelos técnicos da Prefeitura através das audiências que foram realizadas, 

assim como recebi inúmeros outros apontamentos de especialistas, da população e 

que parte deles infelizmente também não foram acatados por essa administração. Mas 

eu entendo que seria uma incoerência da minha parte não votar favorável a este Plano 

uma vez que eu entendo da importância dele para nossa cidade e da aprovação dele 

também. Que infelizmente a legislação que nós temos da Lei de Zoneamento, que é 

de 2010, trouxe inúmeros prejuízos para a nossa cidade, onde inúmeras empresas 

fecharam as portas, outras migraram para outras cidades e com isso que pagou a 

conta foi a população, fomos todos nós. Nós não podemos retardar com a não 

aprovação desse Plano e com isso não permitir que a partir do ano que vem a gente 

possa, junto com a sociedade civil organizada, a Prefeitura e essa Casa, se debruçar 

sobre os estudos da nova Lei de Zoneamento. Então, fica aqui a minha fala e também 

as minhas considerações e o meu posicionamento com relação ao meu voto nessa 

noite. Muito obrigada, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Maninho 

Cem Por Cento que assuma os trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MANINHO CEM POR CENTO, que 

dá continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Inscrito no projeto para 

falar o vereador Juvenil Silvério.” 

Ocupa a tribuna o vereador Juvenil Silvério. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, senhores e senhoras 

vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, aqueles que 

estão também conosco aqui hoje em nossas galerias e visitas em nosso Plenário. Eu 

também queria contribuir um pouco com a discussão desse processo. Eu entendo a 

importância e a pujança de um projeto dessa natureza, porque organiza, porque vai 

dar o norte para que a nossa cidade possa cada vez mais desenvolver nos próximos 

dez anos, que é a vigência, então, de um Plano Diretor. Eu peço a técnica, por 

gentileza, que coloque em tela. Bom, o Plano Diretor ele é um instrumento da política 

de desenvolvimento urbano, ele tem que ser construído amplamente com a 

participação popular. Quero ressaltar aqui que foram feitas mais de cinquenta 

reuniões, convocadas e chamadas pela Prefeitura, além de outras tantas, com o 

mesmo valor acredito eu, com entidades e aqueles que desejaram ter conhecimento 

profundo do Plano Diretor e puderam, então, participar. O Plano Diretor é de 2006. 

Portanto, vereador Petiti, a vigência desse Plano Diretor, que não está hoje mais em 

operação, acabou em 2016, ou seja, deveria ter sido realizado um novo e aprovado um 

novo em 2016, mas não aconteceu e estamos nós aqui hoje, dois anos após, votando 

então esse Plano Diretor para a cidade que valerá por dez anos. Organizar o território 

e uma gestão de urbanização de cidades essa é a proposta do Plano Diretor que leva 

duas questões fundamentais: a primeira é a questão de uma cidade estruturada, que 

tenha... receba as famílias, possam contribuir nos mais diversos pontos da cidade, de 

forma estruturada, aqueles bairros, aquelas regiões que têm um padrão urbano que 

possa receber então essa infraestrutura; e, também, olhando e cuidando para que a 

cidade não se torne uma cidade espraiada, ou seja, que cresça nas flanges da cidade, 

cresça longe dos centros urbanos e acaba prejudicando e custeando mais para o bolso 

do contribuinte uma construção de cidade. Esse Plano, então, traz aí que a cidade é 

composta de bairros regulares e núcleos informais. Tudo isso nós vamos tratar daqui a 

pouco. Pode passar. Nas macrozonas, que daqui a pouquinho também vou mostrar 

um mapa ali, são algumas macrozonas que foram constituídas neste Plano. A nobre 

colega falou agora há pouco da macrozona de ocupação controlada. Esta macrozona 

ela visa não é proibir, não é não permitir que se faça o adensamento populacional 

naquela região, não é isso, mas que haja um controle para que nesses locais 

determinados possa haver o fomento e a indicação de comércio e serviço para servir 

àquela população. Vocês verão daqui a pouco na próxima tela que vai ser mostrada o 

mapeamento da cidade e o deslocamento das pessoas, portanto, tem que dar mais 
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agilidade, melhor qualidade de vida, quanto menos você fica dentro de um ônibus mais 

qualidade terá em sua vida. Pode passar. Vejam, as áreas em amarelo são as áreas 

que há o grande vazio urbano do município. A intenção do Poder Público é para que 

essas áreas em amarelo elas sejam mais rapidamente ocupadas, por quê? Para sair 

de uma macrozona para outra toda a infraestrutura foi levada, portanto, você encarece 

o preço do imóvel, e você constituindo essas macrozonas, não é, com esses vazios 

urbanos sendo ocupados com certeza haverá uma melhor qualidade de vida. Notem 

que entre a macrozona situada na Carvalho Pinto, Tamoios e a macrozona central 

ela... há um grande vazio urbano, da mesma forma acontece do outro lado na região 

norte do nosso município. Então, é o incentivo para que essa macrozona de vazio 

urbano ela seja mais rapidamente ocupada do que em outros locais. Pode passar. 

Outro tema importante que eu considerei também bastante relevante nesse processo 

são as Centralidades. Nós sabemos que, por exemplo, a região do Satélite, Alto da 

Ponte, Santana, você tem aqui Vista Verde, Jardim Paulista, são regiões da cidade 

que contemplam um certo número de comércio e serviços de apoio às famílias que 

moram por ali por perto. Isso gera emprego, gera renda, gera benefício a toda 

comunidade. O que se pretende fazer com essa criação dessas Centralidades é você 

propiciar que nessas regiões, e aqui citadas Parque Industrial, Novo Horizonte, São 

Judas, Eugênio de Melo, enfim, Colonial, essas regiões também possam ser 

contempladas com rede de Centralidades dando um melhor atendimento as pessoas 

que moram nesse entorno, seja de comércio, seja serviços, ou seja, um melhor 

atendimento a essas comunidades. Pode passar, por favor! Citados então no mapa, 

tudo isso está dentro do projeto do Plano Diretor, facilmente pode ser visto, ou pelo 

site da Prefeitura, ou mesmo aqui pelo site da Câmara Municipal, mostrando essas 

Centralidades na região, na cidade de São José dos Campos. Pode passar. Além 

disso, um outro tema que eu também considerei importante e por isso sou a favor 

desse projeto, é a questão dos parques urbanos. Nós temos diversos locais na cidade 

que cabe a construção de parques urbanos e aí, então, a Prefeitura teve essa 

preocupação. Áreas já do Poder Público que têm corpos d’água definidos e também 

que precisam rapidamente serem absorvidos pelo Poder Público para que haja um 

tratamento, um cuidado necessário dessas áreas e além de poder usar essas áreas 

também, como é o parque Ribeirão Vermelho, como é o parque Alambari, outros 

parques do município podendo contemplar o uso do cidadão, mas também 

preservando o que é de belo, o que é de necessário, que é a natureza no seu entorno. 
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Pode passar. Aí temos também alguns locais de parques urbanos citados no mapa, 

são vários criados, várias propostas, não fica concentrado em apenas um ambiente no 

nosso município, acaba sendo bastante distribuído, podendo propiciar aí uma melhor 

qualidade de vida para todas regiões. Pode passar. Bem, além disso e para finalizar, 

uma das questões levantadas pela colega, agora há pouco, foi a questão dos núcleos 

informais. A Lei 13.465/2017 ela... é uma lei federal, ela nasceu com o intuito de 

regularizar a região norte do nosso Brasil, mas é uma lei que tem flexibilidade, então é 

muito mais tranquilo, é muito mais fácil regularizar um loteamento, um bairro informal 

por essa lei do que engessar e não deixar que a cidade possa ser... evoluir através de 

uma lei anexada dentro do Plano Diretor. Usando a Lei 13.465/2017, que é uma lei 

federal, ela vai com certeza dar um melhor encaminhamento e mais flexível na 

realização e organização desses núcleos informais. Além disso, para finalizar agora, 

na área do meu querido amigo, vereador José Dimas, o desenvolvimento rural, nunca 

antes pensado na história desse município, não é? Haverá, então, um fundo municipal, 

proposto no Plano Diretor, para que haja o desenvolvimento rural. E o vereador José 

Dimas, com certeza, é uma pessoa atenta às questões do agronegócio em nosso 

município, com certeza já está também junto com o secretário Manara participando 

desta questão mais efetivamente. Parabenizar aqui a todos os técnicos da Prefeitura. 

O eixo central que foi definido em 2016 para se construir o Plano Diretor ele foi 

integralmente mantido, a comissão que cuidava e cuida do Plano Diretor é a mesma 

criada em 2016, portanto, houve um aproveitamento dos recursos humanos e 

conhecimento daquele momento, transportado para esse agora e obviamente feito por 

técnicos especializados da Prefeitura e que muito contribuiu com o Plano Diretor. 

Esperamos votar, nessa noite, favoravelmente esse Plano Diretor e que ele possa 

servir, e muito bem, à nossa cidade, que possa haver um desenvolvimento muito 

grande em favor da vida, em favor das famílias. Um abraço a todos e boa noite!” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado, nobre 

colega, vereador Juvenil Silvério! Agora inscrito para falar, vereadora Amélia Naomi.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, a todos que estão aqui 

boa noite! Nós vamos discutir um projeto extremamente importante para o 

desenvolvimento dessa cidade e para o crescimento. Nós estamos aqui definindo as 

diretrizes para todos que moram aqui, para todo o desenvolvimento e para a qualidade 

de vida. Quero aqui ressaltar que esse projeto não deveria ser votado hoje, porque 

infelizmente nós tivemos... não tivemos todo o processo democrático garantido como 

está estabelecido no Estatuto da Cidade. Nós tivemos uma audiência pública aqui 

nesta Casa e no dia de ontem, às 14 horas, foi publicado a devolutiva no processo, no 

projeto, só no processo interno dessa Casa. Então, a comunidade que estiveram aqui, 

a Defensoria Pública que falaram aqui... Aliás, registrar que o Gilson, que é inclusive 

do Fórum Popular que esteve aqui, falou, expressou, não teve a sua devolutiva. Então, 

acho que essa questão é bastante importante e é uma preocupação... Quando foi 

elaborado o Estatuto da Cidade, que tem a norma, uma formatação no seu bojo do seu 

processo todo, é a garantia da participação popular. E infelizmente nós aqui da 

Câmara já tínhamos, inclusive, destacado o problema que deu também na Prefeitura 

em relação às audiências públicas. Então, essa é a primeira questão que eu queria 

levantar. Quero aqui... vou trabalhar, na minha fala, com dois documentos que eu, 

como membro da Comissão de Planejamento, anexei no meu relatório, que inclusive 

questionei a mudança e a forma que foi o meu voto, porque na mudança do Regimento 

da Casa, que não teve o meu voto... teve meu voto contrário, o papel do Revisor é um 

papel fundamental, mas, com a mudança, infelizmente, tanto o presidente como os 

demais, deram um parecer, os dois pareceres e o voto que, inclusive, garantia todas 

essas observações apontadas não foram observadas. E o mais interessante, a 

Comissão de Planejamento ela deu parecer mesmo antes da audiência pública. A 

audiência pública foi a semana passada e o parecer já tinha sido exarado. Então, essa 

é uma ressalva que eu também registrei, fiz uma solicitação ao presidente da minha 

comissão para que, por sugestão inclusive dos moradores do Esplanada, que 

houvesse uma reunião para que todos os elementos técnicos que eles apresentaram 

aqui que eles pudessem falar com todos os membros da comissão. Então, a comissão, 

pela Lei Orgânica, ela tem que se reunir para dar o parecer, e como foi a comunidade, 

a sociedade me solicitando, fiz esse pedido. Infelizmente, também esta reunião não 

aconteceu e não teve nenhuma devolutiva. Mas, eu quero aqui, então, relatar alguns 

eixos do documento do Fórum Popular, que está representado aqui pelo Gilson, que é 

bastante importante. Esse documento foi... é um apoio jurídico... ‘(...) com apoio 
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jurídico da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Assessoria Técnica em 

Planejamento Urbano e Regional (...) universitários e ambientalistas e movimento 

popular e cicloativistas que fizeram essas sugestões que eu vou ler parte dela, até 

porque... por conta do tempo. Mas uma questão importante nessas sugestões de 

emendas substitutivas ao projeto que eu incluí no meu relatório é resgatar as ZEIS. 

Hoje, no Plano Diretor vigente nós temos várias ZEIS definidas, inclusive as ZEIs do 

Banhado. Nesse novo Plano Diretor que nós vamos votar hoje exclui diversas ZEIs da 

zona norte. Aliás, registrar aqui que a única ZEIs da zona norte que fica nesse Plano 

Diretor é Águas de Canindu, que está aqui, e Chácaras Havaí, que está representada 

inclusive pelo Gilson, mas o restante das ZEIs daquela região, infelizmente, não 

aparece mais. Então, a emenda que a gente... que foi elaborada por esse conjunto de 

autoridades, inclusive na questão do Plano Diretor, é resgatar, é demarcar, em um 

outro mapa, quais são nesse território todo as áreas de ZEI. Então, são vários artigos, 

mas essa é a primeira emenda que eu absorvi no meu relatório. Quero aqui apresentar 

a segunda sugestão, que é sobre a regularização fundiária, aliás, também sobre a 

regularização, mas é sobre as ZEIs: ‘Que as ZEIs também devem ser constituídas por 

Conselhos Gestores’. Essa é uma questão bastante importante, porque o Conselho 

Gestor, juntamente com a Prefeitura, vai discutir quais são as melhorias que devem 

ser realizadas. E nós sabemos que o maior problema, um dos maiores além de águas 

pluviais, é a questão da drenagem. Então, esta tem todo, são vários artigos que define 

o Conselho Gestor, as suas funções com esta preocupação da macrodrenagem. Tem 

inclusive no artigo 6º o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais bem definida. 

Tem um outro artigo ainda sobre essa questão: que as ZEIs... nas ZEIs 3 (...) um 

conjunto de imóveis, as quadras elaborar um plano de intervenção contendo, de 

acordo com as características e descrições (...). E aqui vem as descrições em dez 

artigos, tá? Então, quero aqui também abordar sobre esta questão um outro plano, que 

é da regularização fundiária. E aí eu quero aqui dizer ao Cosme, que é um grande 

lutador dos movimentos sociais, que está acompanhando esta sessão, que é nesta 

questão da regularização fundiária é fundamental ter o estudo, que a Prefeitura 

elabore e que discuta com a comunidade a... de interesse social, principalmente, o 

plano da macrodrenagem, porque não se pode discutir todo o processo de 

regularização sem esse estudo. Porque infelizmente esse estudo também não veio 

aqui. O estudo que a Prefeitura tem eles não enviaram para a Câmara Municipal e, 

aliás, também foi solicitado pelos participantes das audiências públicas este estudo da 
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macrodrenagem que não aconteceu. É importante. Então, queria ressaltar aqui sobre o 

fórum social. Eles trabalham com vários elementos importantes e jurídicos que a 

Prefeitura, inclusive, deveria discutir e trabalhar conjuntamente, porque com a 

experiência que tem a Universidade e a Defensoria Pública nós avançaríamos, e 

muito, na regularização dessas diversas áreas que nós precisamos em São José, 

como também definiríamos melhor as ZEIs que está, as ZEIs que foi uma grande luta 

no outro Plano Diretor, mas ela é fundamental para que tenha a intervenção da 

Prefeitura nessas áreas importante dessa cidade. Mas eu queria, também, colocar aqui 

para vocês um outro elemento de sugestões que foi apresentado pelo Esplanada... 

pera aqui, só um minuto... Ah, antes de passar para o Esplanada, na sugestão do 

Fórum eles apresentam um Programa Municipal de Regularização Fundiária, este 

programa de sugestões tem mais de dez... doze artigos que são bastante importante e 

facilita inclusive do ponto de vista da administração um trabalho coletivo, porque este 

Fórum eles querem que a Prefeitura, juntamente com eles, dê um avanço e um salto 

de qualidade para que a gente tenha moradia digna e mais regularizações concretas e 

reais. Bom, quero aqui, então, passar para o documento do Esplanada, só um minuto. 

Também acolhi a sugestão dos moradores da Associação Amigos do Esplanada que 

fizeram um belíssimo estudo que eu não vou conseguir abordar aqui na minha fala, 

mas nesse estudo eles analisaram todas as atas das audiências públicas, analisaram 

todas sugestões feitas pela comunidade e fizeram um balanço do que foi acatado pela 

Prefeitura. Então, esse estudo é fundamental, é a sociedade civil fazendo um trabalho 

de acompanhamento e tal, de sugestões. Então assim, o que eu fico bastante... E 

queria aqui dizer que, no estudo que eles apresentaram, eles levantam que a 

Prefeitura não respeita o artigo 1º do Estatuto da Cidade que enfraqueceu o 

processo... ah, e que a Prefeitura não fez a revisão do Plano de 2006, como 

estabelece o Estatuto da Cidade. Então, essa é uma questão bastante importante que 

foi levantada, estudada por esse coletivo que esta Câmara, que todos os vereadores 

quase aqui conhecem e sabem inclusive da preocupação técnica, além de uma 

posição sobre o zoneamento, mas eles têm uma assessoria e um coletivo técnico que 

estuda o Estatuto da Cidade e os planos e a Lei de Zoneamento dessa cidade. Então 

isto, essa questão da revisão foi um dos itens abordados por eles. Tem aqui vários 

levantamentos que eu vou passar também, porque meus minutos estão acabando, e 

eles colocam aqui inclusive, no artigo 4º aqui, que quatro sugestões só foram 

acolhidas e eles levantam aqui todas as sugestões – está aqui registrada – que a 
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Prefeitura acolheu. O número de sugestões foi muito baixo – é o que eles levantam 

aqui pelos Fóruns Sociais. Então, eu queria também levantar uma outra questão que 

eles apontaram e que eu, inclusive, falei na audiência pública aqui da Câmara 

Municipal, só um minuto. Infelizmente a Prefeitura não mandou o Plano Diretor para 

vários órgãos da própria Prefeitura, porque não mandou para o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CMDU), não mandou para o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente – nós discutimos a zona norte aqui, não mandou para o Comam, não foi 

para o Conselho de Educação. E veja, a Prefeitura mudou o Plano de Resolução da 

Educação e não passou, nesse documento do Plano Diretor que nós vamos mudar 

isso não passou por nenhuma discussão. Então, isso é bastante sério e foi apontado 

pela Associação do Esplanada. E quero aqui terminar dizendo que a minha questão 

aqui como membro desta Comissão de Planejamento e que as minhas emendas não 

foram nem observadas, como revisora não como membro, aliás, fui considerada 

membro nesse processo todo, eu lamento até porque o que eu fiz foi ouvir a 

população, os setores organizados que inclusive participaram das audiências públicas, 

como revisora enviei ofícios, aceitei várias sugestões e me foi colocada essas duas 

propostas, aliás, várias outras de moradores de bairros para a regularização, mas 

como o documento do Fórum Popular ele era mais abrangente, porque ele fez a 

discussão das ZEIs, mas ele fez a discussão de um novo mapa, então eu não 

apresentei como emenda incorporando as sugestões da comunidade, principalmente 

das ZEIs, nesse único, nesses dois documentos abordados. Então, eu queria registrar 

que esse projeto não deveria ter sido votado hoje, ele deveria depois que houvesse a 

devolutiva com todos que participaram, que estão, inclusive, aqui nessas emendas e 

participaram dessa audiência pública. Obrigada!” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado, nobre 

vereadora Amélia Naomi! Agora com a palavra, vereador José Dimas.” 

Ocupa a tribuna o vereador José Dimas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, senhor presidente! Apenas para 

encaminhar, então, a minha votação nesse projeto tão importante e já está atrasado, 

né, Walter? Tão importante, mas já está atrasado. E é importante, porque esse Plano 

Diretor, como o nome já diz, é um plano que dá as diretrizes, as grandes diretrizes, 

mas o projeto que deverá ser aprovado o ano que vem que vai ser fundamentado 

neste que vamos aprovar hoje, que é a Lei de Zoneamento, que vai precisar de um 

estudo e de uma seriedade, de um trabalho, de um empenho de todos nós vereadores 

e de toda sociedade. Mas esse Plano Diretor vem em boa hora e eu ressalto aqui 

algumas novidades interessantes do ponto de vista de que esse plano teve a 

participação através das oficinas, audiências, reuniões, infelizmente muitas delas 

talvez deturpadas, porque talvez não esteja o interesse mais sério e por conta disso 

até mesmo se esquece alguns apontamentos que deveriam ser lembrados, mas é um 

primeiro passo. Eu acho que merece ajustes, mesmo essa lei que estamos aprovando 

agora sofrerão ajustes, porque nem tudo é perfeito, mas quero ressaltar a atenção que 

esse plano deu, do modo que foi feito através da participação de muitos técnicos da 

Prefeitura, muitas horas debruçadas sobre esse plano, muita conversa, muitas 

decisões sérias e eu mesmo participei de várias audiências, de várias oficinas, e de 

modo especial em São Francisco Xavier e na região norte, e esse plano dá uma 

atenção muito especial ao macrozoneamento rural. Eu acho muito importante que esse 

Plano tenha proposta para a zona rural e considere soluções para o desenvolvimento 

socioeconômico rural, melhorando a vida do pequeno produtor incentivando a 

agricultura familiar e o turismo ecológico, de modo em São Francisco Xavier e também 

na represa do Jaguari. Esta é uma visão inovadora do Plano Diretor e ressalto também 

que será recuperado, digamos assim, o Conselho do Desenvolvimento Rural, o 

Conselho do Desenvolvimento Rural, com agora, como a vereadora Renata Paiva 

falou, com o fundo para o desenvolvimento rural. Então, aos poucos nós vamos 

percebendo que o Plano Diretor não é só da cidade, mas também olha para setenta 

por cento do nosso território, que é composto de zona rural. Também quero ressaltar a 

rede de Centralidades que este Plano Diretor vem apontando. É importante que esse 

plano incentive a formação de centros de comércio e serviços na região norte, sul, 

leste, oeste e sudeste da nossa cidade, especialmente nas regiões mais afastadas do 

centro, aproximando, então, moradia de trabalho, de lazer e de compras. As 

Centralidades, por exemplo, do Campos de São José, do Novo Horizonte, vão ajudar 

em muito a desenvolver a região leste que cresce cada vez mais, bem como a região 
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do Putim e a região... região do Putim, na região sudeste. A região sul, por exemplo, 

tem muitas Centralidades que já são bem desenvolvidas. Então, está aí esta ideia da 

Centralidade da nossa cidade no novo Plano. Um aparte ao vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI, em aparte:- “Meu querido vereador José Dimas, que 

usa a tribuna brilhantemente explanando o nosso projeto do Plano Diretor, eu queria te 

parabenizar, Dimas, que muita gente falou que houve poucas... houveram poucas 

reuniões, câmaras técnicas, enfim, mas foi o suficiente para que a população se 

manifestasse. Então, no caso da sua atuação, você acabou de falar de São Francisco 

Xavier, por isso que eu vim aqui nesse microfone para dizer exatamente o seguinte: da 

participação da população de São Francisco Xavier que conseguiu incrementar 

algumas alterações, algumas sugestões. E, falando em São Francisco Xavier, você 

pega... agora nós temos a área de desenvolvimentos estratégicos, então, que vêm da 

região lá de Santana, do parque da Cidade, ali na parte rural, ali mais voltado ao 

turismo do rio Paraíba. Então, dentro desse aspecto que agora é contemplado no 

Plano Diretor, que aparece pela primeira vez, que eu na verdade... Em 1995 também 

eu estava aqui debruçado no Plano Diretor, depois em 2006 e agora em 2018. Mas só 

para ilustrar um pouco o alcance que essas audiências e essas reuniões foram 

importantes, viu, vereador Petiti? Então veja só agora, a zona rural hoje ela está 

contemplada e bem contemplada. Como é que nós vamos desenvolver 

economicamente as regiões? Aí é um outro passo e o Plano Diretor dá exatamente 

essa abertura. O Plano Diretor, na verdade, é para você fazer o macro estudo para 

depois você fazer as incorporações necessárias, seja no zoneamento, da mobilidade e 

adensamento de algumas regiões, por exemplo, que a vereadora falou sobre ali a 

região lá da Carvalho Pinto, por exemplo, que fica reservado como área industrial. Ali é 

uma região estratégica até de um projeto que nós votamos aqui na Casa sobre as 

empresas de logísticas e ali naquela região da Carvalho Pinto que vêm até aqui a 

Tamoios e passa um pouco, vai para a região de Interlagos, aquela região é propícia 

para instalar essas empresas de logística. Então, estou só fazendo uma ilustração, 

porque quando eu estiver, eu sei que não vai dar tempo de falar muita coisa, mas, 

agradeço o aparte, mas só para ilustrar mais um pouquinho o seu raciocínio.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereador Walter Hayashi, o vereador que já está 

há um bom tempo na Casa e sabe do processo da produção de um Plano Diretor. É, 

reconhecemos que esse Plano ele tem essa visão para a realidade rural e também na 

região norte ali quando fala do parque do Rio Paraíba e também da orla do Rio 
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Paraíba. Então precisamos preservar o meio ambiente, sim, pensando no futuro de 

nossos filhos, netos e por isso a proposta do Plano de proteger a vargem do rio 

Paraíba com o parque Orla do Paraíba e o parque do Cerrado são importantes porque 

vão valorizar e proteger um patrimônio ambiental que é de todos nós. Lembrando 

ainda que com esse Plano muitas construções ou incentivos às novas moradias nós 

vamos preencher um espaço vazio. Até agora os Planos levaram, então, o crescimento 

para a periferia. A cidade ficou mais espraiada, por isso ficou mais cara. Toda vez que 

construía um condomínio, uma residência, enfim, era necessário levar transporte, 

educação, saúde e ficava muito mais caro. Então, hoje com esse Plano vai favorecer e 

muito através de instrumentos que possibilitam, então, as pessoas adquirir o seu 

terreno, a sua casa aqui mais próximo do centro aonde já tem os serviços da 

Prefeitura, o serviço de infraestrutura. Isso vai facilitar enormemente. Para a 

construção de um Plano assim requer então uma visão ampla, uma visão a longo 

prazo, uma visão sincera e realista sabendo que nem todas as dimensões de um 

Plano, claro, não serão contemplados na sua plenitude, mas o que temos para o 

momento, Walter Hayashi, de fato é de se louvar o trabalho do secretário Manara e 

também do técnico Oswaldo e toda a equipe da Prefeitura que trabalhou e na verdade 

esse Plano já começou no governo passado com reuniões, é uma continuação daquilo 

que se vem fazendo para orientar a nossa cidade. Vale a pena lembrar também que 

não só rural, mas também quando se fala do desenvolvimento estratégico na zona 

urbana estamos falando do Parque Tecnológico, importantíssimo, com universidades, 

com empresas, startups, incubadoras e também o aeroporto que queremos que volte à 

sua atividade. O Plano Diretor aponta também para isso, mas, como bem lembrado 

pelo vereador Walter Hayashi, também tem uma área de um crescimento, de um 

desenvolvimento sustentável na zona rural. A área rural tem o seu macro, mas 

também tem também as subdivisões, que são as áreas de proteção ambiental, são as 

áreas aonde têm os recursos hídricos, que não deverão ser mexidos, mas também tem 

a área do desenvolvimento das microempresas, principalmente do pequeno agricultor 

que quer fazer o seu queijo, o mel, produtos processados e agricultura familiar, quem 

sabe também muitas áreas de pousadas e áreas de recreio. Então, está aqui 

encaminhamento do meu voto para a aprovação desse projeto, desse Plano Diretor 

importantíssimo para nossa cidade. Creio que teremos uma votação unânime, porque 

esse Plano ouviu e colocou no papel, dentro das limitações, aquilo que nós queremos 

para a nossa cidade nos próximos dez anos. Obrigado, senhor presidente!” 
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O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado, nobre 

vereador José Dimas! Agora chamo para falar o vereador Wagner Balieiro. Convoco o 

vereador Juvenil Silvério para que reassuma o trabalho da Mesa.” 

Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

Ocupa a tribuna o vereador Wagner Balieiro. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham na TV Câmara 

e redes sociais. Dizer que é de fundamental importância a discussão do Plano Diretor 

do nosso município. Vi muito falar aqui sobre a questão da Centralidade. 

Centralidades, que é algo já estabelecido inclusive na nossa Lei de Zoneamento desde 

2010, é um processo que precisa ser realizado e que há muito se busca, porque a 

própria formação de nossa cidade, desses loteamentos distantes, foram originados em 

sua maioria quando na época houve, nos anos 80, um crescimento enorme de 

loteamento sem a devida aprovação da cidade, aumentando enormemente os gastos 

do poder público, aumentando bastante as dificuldades, até inclusive de mobilidade 

aqui em nossa cidade, e tornando muitas vezes mais difícil a chegada das melhorias e 

infraestrutura nesses bairros distantes, alguns deles inclusive sem essas melhorias até 

os dias de hoje. Então, a questão das novas Centralidades é algo que já possui, já 

existe em discussão em nossa cidade e o desafio grande na verdade é trabalhar para 

que isso ocorra na prática. O Plano Diretor ele dá uma série de diretrizes, dá uma série 

de documentos e informações no sentido de onde nós temos que trabalhar leis 

específicas ali pela frente e é necessário que, diferente do Plano Diretor de 2006, a lei 

306 de 2006, onde também vários desses instrumentos urbanísticos que eram 

necessárias legislações específicas e que não foram feitas essas legislações 

específicas, que elas sejam realizadas após a discussão deste Plano Diretor. É 

necessário desde da lei específica da outorga onerosa, do direito de construir, do IPTU 

progressivo no tempo, vários instrumentos já estabelecidos no Estatuto das Cidades 

que precisam ter a sua regulamentação realizada após a aprovação, tornando lei o 

Plano Diretor. Nesse sentido, só dizer que, em que pese as diversas audiências que 

foram realizadas, estudos, participação que ocorreram nesse processo, um item que 

chamou bastante a atenção foi que a Prefeitura de fato diz que todas as diretrizes do 

Plano Diretor foram baseadas em estudos técnicos existentes na própria Prefeitura. O 

parecer jurídico desta Casa coloca a necessidade que esses estudos técnicos, e seria 

bem-vindo para a Câmara Municipal, não só por causa do Plano Diretor, mas para o 

debate que esta Casa sempre faz em vários assuntos na cidade, que esses estudos 

técnicos também viessem. O estudo técnico de capacidade de vias, estudo técnico de 

drenagem, estudo técnico e os demais estudos técnicos que nós tivemos, que foram 

utilizados para embasar o Plano Diretor e que foi anotado no parecer da assessoria 

jurídica, poderiam ter vindo e não vieram. Não vieram. Da mesma maneira que as 
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emendas apresentadas pela bancada do Partido dos Trabalhadores visava contribuir 

no Plano Diretor, por exemplo, com uma demanda de diversos segmentos sociais, que 

é que o Plano Diretor também tivesse a diretriz de criar um Plano Municipal de 

Regularização Fundiária. Para quê? Para que a gente tivesse, numa lei específica 

futura, um cronograma, pelo menos uma programação de como seria feito à 

regularização fundiária em todo o município, tendo em vista a situação do nosso 

município, ainda continua tendo centenas de locais passíveis de regularização. Assim 

como, dentro desse Plano de Regularização Fundiária, que era a proposta da Emenda, 

há aplicação de todos os instrumentos de regularização fundiária que hoje estão 

disponíveis e que muitas vezes não são usadas e que também não estão presentes 

dentro da discussão do Plano Diretor. Uma outra emenda é trabalhando e melhorando 

o conceito de Zona Especial de Interesse Social, inclusive classificando todos os 

bairros em diversos níveis de ZEIS, de ZEIS nº 1 até ZEIS nº 4, conforme o perfil do 

loteamento, do local, para que a gente pudesse, para cada perfil de ZEIS, trabalhar 

alguma política estabelecida dentro do Plano de Regularização. ZEIS, mapeamento 

esse que foi muito mudado no Plano Diretor e que precisaria vir uma explicação mais 

concreta dessas mudanças que tivemos no sistema de ZEIS. Então, gostaria ainda, 

finalizando já de maneira breve, dizer que seria fundamental que pudéssemos ter 

esses estudos técnicos, não só para o debate do Plano Diretor, mas para os próximos 

temas. Nós vamos ter vários temas ligados a saneamento básico, transporte coletivo, 

ocupação de solo, habitação e esses estudos técnicos com certeza eles trazem 

informações e tornam mais... com maior conteúdo o debate que existe aqui na 

Câmara. E é um documento público, é um documento que pode ser e deve ser aberto 

à população e que deveria ter vindo junto aqui com o documento do Plano Diretor. 

Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação... Ôh, perdão, 

perdão! Vereador Walter Hayashi.” 

Ocupa a tribuna o vereador Walter Hayashi. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

trabalhos, vereadoras e vereadores, público presente na nossa galeria, no nosso 

Plenário. Hoje estamos, neste momento, discutindo um projeto de suma importância 

para a nossa cidade e também para a nossa região, senhor presidente. Esse Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado, que contempla os próximos dez anos, é que vai 

dar as diretrizes do crescimento econômico, ambiental, mobilidade, enfim, tudo que 

norteia às necessidades de uma cidade. Eu quero começar agradecendo e 

parabenizando a equipe comandada pelo Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e 

Meio Ambiente e a equipe dele, o engenheiro Oswaldo, o Marcelo, enfim, toda a 

equipe, por esse excelente trabalho que foi feito ao longo desse tempo todo. Fazendo 

um breve histórico, nós estivemos participando do Plano Diretor de 95, depois de 2006 

e agora de 2018. Na verdade, esse Plano Diretor teria que ter sido feito em 2016, mas 

eu não sei por que razões a administração passada ela resolveu primeiro fazer, 

encaminhar para a nossa Casa um projeto de ocupação e uso do solo, que é a Lei de 

Zoneamento. Naturalmente que estava fadado ao fracasso, porque o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e toda a Justiça iriam barrar com certeza através de uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, senhor presidente, mas ainda bem... 

Tanto é que o projeto entrou na Casa e nós acabamos rejeitando pelas Comissões, 

não é vereador, Eleven? Que você também participou dessa jornada. Então, ele foi 

rejeitado nas Comissões e depois ele foi arquivado. Mas, antes de desenvolver, eu 

queria que a nossa... a nossa sonoplastia, o pessoal do vídeo aqui, passasse aqui o 

vídeo, o que é o trabalho que foi feito.” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Pode congelar essa imagem, por favor! Eu queria 

mostrar esse trabalho, veja bem, foram um total de cento e treze reuniões, entre o 

Conselho Gestor, as Comissões Temáticas, as reuniões públicas, as audiências 

públicas, e foi feito 2016, 2017 e 2018. Então, esse trabalho que a Secretaria de 

Planejamento Urbano executou realmente teve a participação também do governo 

passado e nada disso foi descartado, vereador Dimas. Então, há que se louvar todo 

um envolvimento das pessoas técnicas da Prefeitura com toda a sociedade. Se houve 

cento e três reuniões, entre audiências e conselhos, foi porque então teve uma 

participação efetiva que resultou nisso. Então aquele que está falando que não 

escutou a população, que... é pura balela. Então, em dois anos, foi produzido esse 

material. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar essas pessoas envolvidas nesse 
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processo. Pode passar.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Dá outra parada aqui agora, por favor! Comparando 

com outras cidades, olha só, nós damos de goleada. São José dos Campos é a última 

lista ali, olha. Ainda são dados de 2010 essa população. Mas, veja, São Paulo, com 

mais de 11 milhões de habitantes, teve (total de reuniões e oficinas) sessenta e nove. 

Se pegar Campinas, com mais de um milhão de habitantes, cinquenta e três. Aí você 

pega Suzano: doze; Ribeirão Preto: oito; Jundiaí 280 – é um número bastante 

expressivo; e outras cidades que estão aí mostradas, mostra que São José dos 

Campos, realmente, cumpriu o seu papel. Para frente, por favor!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Agora dá uma parada, que eu queria falar um 

pouquinho sobre o Bosque Betânia, que foi motivo de muita polêmica na cidade, 

inclusive aqui na nossa Casa, e houve realmente um movimento que até foi legal o 

envolvimento da população na busca de mais verde para a nossa cidade. Então, está 

de parabéns essas pessoas! Só que o foco foi um pouco diferente do que foi 

imaginado. Então, nós temos aqui na cidade algumas áreas desprovidas de 

vegetação, arbórea principalmente, e tem o movimento da Vila Betânia, que nós não 

somos contra, não, cansei de dizer: ‘nós somos a favor’. Eu sou contra da maneira 

como ele foi colocado: ‘que a Prefeitura tem que desapropriar’. Então, eu queria 

mostrar um histórico desta área especificamente, para que todos possam entender o 

que está por trás disso tudo. Por favor, para frente” 

Neste momento, deu-se continuidade à exibição de um vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Dá uma parada aqui agora. Eu queria mostrar a 

área que nós estamos falando, olha: oito mil, oitocentos e cinco metros quadrados, 

parte de uma área de trinta e dois mil metros quadrados, mais ou menos, é isso, 

vereador Sérgio? A área total desse pedido de fazer um parque totaliza mais ou menos 

trinta e dois mil metros quadrados. Mas estamos falando aqui desses oito mil, 

oitocentos e cinco metros quadrados. A área total está ali embaixo: trinta e seis mil 

metros. Pode passar!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Dá uma parada e dá uma voltada! Volta um 

pouquinho, por favor! Eu queria mostrar aí. Para aí! Quarenta proprietários venderam 

aquele oito mil, oitocentos e cinco metros para essa empresa Gold Orange 
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Empreendimentos Ltda. e PDG Reality S.A por sete milhões, duzentos e vinte mil e 

setecentos e cinquenta reais; a data: 4 de junho de 2008. Pode passar!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Dá uma parada! Aí, em 04/08/2015, essa empresa, 

passado sete anos e dois meses, com uma inflação, que eu calculei, dá mais ou 

menos 49,50%, essa empresa vendeu para Fenix Incorporadora por três milhões de 

reais. Então uma área, se você jogar essa inflação, ela custaria em torno de onze 

milhões. Como é que uma empresa que compra uma área por onze milhões depois 

vende por três milhões? Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa... Não, estou 

falando corrigido, os sete milhões corrigido. Se você colocar... Mesmo em número, por 

ser inflação, você já tem essa discrepância. Comprou por sete e duzentos, vendeu por 

três, alguma coisa está errada. Então, por favor, passe mais um pouquinho!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Está aí as escrituras. Dá uma parada! Volta só um 

pouquinho para ver o mapa. Aí, aí no mapa. Dá para ver, dá para ver. Acho que dá 

para ver. Ficou muito escuro. Aí! Não sei se vocês conseguem perceber ali, oh, um 

azul que tem ali, um verde que... azul, não é? Em 97, na Lei de Zoneamento de 97, ela 

foi classificada como Zona Residencial – ZR. Então, só pode residência unifamiliar, 

significa uma casa por lote, uma família por lote, ou melhor, uma casa por lote. 

Gabarito: oito metros e setenta Isso em 97. Passa mais um pouquinho!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Está vendo o azul ali? Bom, agora... Volta, volta um 

pouquinho só no mapa, no mapa... Um pouquinho para frente. Mas tudo bem, eu 

acho... Olha lá... Acho que está bom... Está bom, eu vou explicar aqui. Em 98, onde 

era Zona Residencial passou a ser Zona Mista - 2 do nada, do nada! Então, mais 

para... Pode ir passando, por favor! Aí, volta para o mapa que isso eu quero mostrar, 

isso eu gostaria de mostrar. Pode avançar porque acho que... Aí! Aí já é 2009, olha, 

voltou a ser azul, porque aquela besteira que alguém fez foi corrigida. E pode passar!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Então, aí, na lei 428/2010, ela passa a ser então 

Zona Especial de Proteção Ambiental Dois. Vamos passar mais um pouquinho? Que é 

o que hoje existe. Aí, em 2015, vem para nossa Casa, está ali o mapa, vem para 

nossa Casa um projeto da Lei de Zoneamento classificando essa mesma área por 

Zona Mista - 3. Zona Mista - 3, para quem não sabe, para a população que às vezes 
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desconhece, Zona Mista - 3 pode tudo, pode prédio de quinze andares, de vinte, de 

trinta, pode atividades noturnas com ruído noturno, etc... etc... etc... Isso estava na 

proposta de zoneamento da administração passada. Então, estava transformando uma 

Zona Especial de Proteção Ambiental para dar proteção à arborização, mas vem essa 

proposta indecente que nós... Só vou dar uma continuada para não perder o raciocínio. 

Pode passar mais para frente. Pode passar. Pode, pode passar!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Aí, então, nós fizemos uma emenda na Comissão 

de Planejamento Urbano e nós fizemos a proposta de voltar a ser Zona Especial de 

Proteção Ambiental Dois, que é o que era. Bom, entre vários apontamentos feitos pela 

Câmara, mais de cem emendas foram provadas para corrigir os absurdos e a Câmara 

arquivou o projeto pelas Comissões e deu no que deu. Por isso, da área da Vila 

Betânia permanece como ZEPA-2 até hoje. Embora nem todos... Isso é interessante 

vocês saberem. Não dá para ler, mas é só... Dá uma parada aí. Não dá para ler 

naturalmente, mas esse foi um manifesto do Secovi. Quem que é o presidente do 

Secovi? Marcondes César. Presidente do SindusCon, que é o Cézar alguma coisa, 

presidente da Aconvap, revoltado conosco, com a Câmara, por termos arquivado o 

projeto de zoneamento aqui da nossa Casa. Nós arquivamos porque tinham tantas 

aberrações no projeto que com certeza, vereador Sérgio, teríamos uma Adin. Vou te 

dar um aparte agora.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, em aparte:- “Obrigado pelo aparte, vereador Walter 

Hayashi! Eu não estava aqui na época, né, na outra administração, graças a Deus, 

mas se eu entendi bem uma empresa que comprou um terreno das Irmãs Pequenas 

Missionárias lá por sete milhões e... sete milhões e oitocentos, que o senhor mostrou 

ali ...depois de sete anos ainda com 49% de inflação vende por três para uma outra 

empresa, que é a Marcondes César, e imediatamente o governo do PT manda uma lei 

mudando o zoneamento, permitindo a construção lá de prédios, foi o que eu entendi, 

né? Então, eu estou fazendo um paralelo aqui. Eu estava lendo uma matéria esses 

dias agora do parque Augusta, de São Paulo, e existe uma equivalência aí dos fatos. 

Lá em São Paulo duas empresas se cotizaram, compraram a área lá, vereador José 

Dimas, do parque Augusta, que vai se transformar agora em parque Augusta, por... 

entre comprar a área e as benfeitorias deles, eles gastaram cento e dez milhões. 

Depois de dois meses que as duas empresas comparam a área, o prefeito do PT, o 

Fernando Haddad, declarou que ia transformar lá em parque, né? Depois de dois 
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meses que as duas empresas se cotizaram e compraram aquela área por noventa e 

cinco milhões, o prefeito Fernando Haddad, do PT, sinalizou a vontade de transformar 

aquilo lá num parque. Eu acho que é uma semelhança com o São José dos Campos, 

não sei? Não sei se eu estou entendendo direito. Obrigado!” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Obrigado pelo aparte, vereador Sérgio! Pode... Acho 

que estamos finalizando já, acho que é a última parte, que é exatamente sobre...” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “É o seu caso. Okay. Obrigado! Quero agradecer a 

minha assessoria que produziu esse material. Mas esse exemplo do parque do 

Augusta, da rua Augusta, você pode aplicar aqui na Vila Betânia. Eu fiz um cálculo, se 

você... por causa da outorga onerosa que tem lá o direito de construir, o proprietário da 

área ele pode vender, pode fazer um leilão oferecendo a área com o direito de 

construir para outro lugar, para outra região da cidade. Eu fiz um cálculo de um VGV, 

dá em torno de... a área toda, tá? ...dá em torno de duzentos e poucos milhões de 

reais. Se você botar trinta por cento... não sei se é isso. ...que fosse dez por centos, dá 

vinte e cinco milhões de lucro. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo... Pelo 

encaminhamento de votação, por um minuto, vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, E. V.:- “Senhor presidente, eu gostaria de declarar... 

encaminhar a minha votação aqui diante de tudo o que eu vi, mas também diante de 

todas as reuniões que nós participamos na Prefeitura do Plano Diretor nas audiências 

públicas, em todo o processo, esse Plano Diretor vai dar um direcionamento na cidade, 

já era para ter feito há dois anos atrás, em 2016, mas graças a Deus que o governo 

anterior não fez porque não teria feito de maneira correta, de maneira séria, que nem 

está sendo feito agora. Então, gostei muito da explanação do vereador Walter Hayashi 

citando também o parque Betânia aqui de São José dos Campos, que é uma 

preocupação deste vereador, né? Tenho acompanhado de perto aquela questão do 

parque Betânia. E tanto a outorga onerosa quanto à transferência do direito de 

construir pode resolver para nós o problema do parque Betânia. Então, vou votar 

favorável a esse projeto do Plano Diretor.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino 

Bispo, por um minuto.” 

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

encaminhamento do meu voto sabendo que esse projeto realmente foi um projeto bem 
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elaborado, bem discutido, os técnicos da Prefeitura olhando para a nossa cidade com 

um olhar de longo prazo e que nós temos certeza que estamos dando um 

direcionamento de crescimento para a nossa cidade. Tivemos muitos erros aí do 

passado e não se corrige...  muitas coisas não têm como corrigir, mas nós sabemos 

como os técnicos da Prefeitura se debruçaram aí no Plano Diretor, colhendo as ideias 

e propostas dos vereadores, não é? Portanto, nós não temos emenda porque 

conseguimos, naqueles pontos que entendemos que seria importante ser 

contemplados, conseguimos fazer isso. Então, dizer que nós estaremos votando 

favoravelmente a esse projeto por entender que ele ficou bem elaborado e eu tenho 

certeza que a nossa cidade tem muito a ganhar. Quero só apenas cumprimentar o 

pessoal do Direita São Paulo que está aqui e vai acompanhar todas as sessões de 

Câmara sempre. Isso é importante para nós. Todos presentes aqui na galeria.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador 

Wagner Balieiro, por um minuto.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, duas considerações. Primeiro 

que quando fala do parque Augusta (São Paulo) o prefeito Haddad de fato ele 

transformou em parque, mas quem fez o acordo e fez com que desse lucro de noventa 

e cinco milhões para as empreiteiras foi o Dória finalizando com Bruno Covas, não foi 

o Haddad. O Haddad declarou o parque, mas a formatação do negócio e que fez esse 

lucro para as empresas foi feito pelo senhor Dória, do PSDB, basta olhar as matérias, 

basta olhar o que está escrito em toda documentação e legislação. Quando a gente vê 

aqui falar e vê falar de Bosque Betânia parece que está se discutindo Lei de 

Zoneamento, né? Não é Lei de Zoneamento, aqui era Plano Diretor. E declarar a área 

como parque, incluindo as duas áreas, não impediria em nada essa discussão no 

Plano Diretor lá na frente, porque o Plano Diretor também tem área particular, tem área 

com maciço florestal, tudo isso era possível dentro da área do bosque Betânia. Ficam 

inventando história de zoneamento, que não é o tema da discussão, não era o tema da 

discussão, para ficar falando coisas que não têm a ver com a realidade do projeto.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio 

Camargo, por um minuto.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, ninguém está inventando, são 

fatos, a lei está aí nos anais desta Câmara, o prefeito Carlinho de Almeida mandou 

para cá a mudança de zoneamento após a empresa comprar aquela área. É claro, 

presidente, é claro, ninguém está inventando fato nenhum, entendeu? E é claro que 
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agora o prefeito Dória iniciou lá dentro da lei que foi feita lá atrás, ele não descumpriu 

nenhuma lei. Aquilo lá... Como não há desconhecimento nenhum. Há 

desconhecimento do vereador que me antecedeu aqui, tá? Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em... Com a palavra, vereador 

Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Só para encaminhar, iremos votar 

a favor do Plano Diretor, acompanhamos várias audiências públicas, estamos 

satisfeitos com o que os técnicos da Prefeitura nos apresentaram. O Plano Diretor... 

Nós temos que voltar São José dos Campos a crescer. São José precisa voltar a 

crescer, gerar emprego, gerar renda. E o Plano Diretor vai ajudar vários bairros que 

estão distantes do centro, vamos levar centralidade, e isso vai melhorar com certeza 

São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Walter 

Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Encaminhar o meu voto, senhor presidente. Nós 

vamos votar sim, com certeza. Mas um dado importante aqui da colocação ou não da 

Vila Betânia no Plano Diretor... no parque... O parque é o seguinte: são áreas já 

consolidadas, são públicas ou estão em áreas de APP. Uma área particular, se você 

colocar, você está fazendo uma desapropriação indireta e isso a Prefeitura não pode 

fazer.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora 

Amélia Naomi, por um minuto.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu estou aqui aceitando a sugestão 

do Fórum Popular, que é essa a imagem, e também da Associação dos Amigos de 

Bairro do Esplanada. Se algumas sugestões desses que fizeram fosse acatada, tanto 

do ponto de vista da Prefeitura como na Câmara, eu adoraria votar favorável. Acho 

importante tanto o Orçamento como o Plano Diretor ter essa posição. Mas aqueles que 

acompanharam todas as audiências públicas, fizeram um estudo, um relatório nada 

foi... aliás, cinco sugestões foram acatadas, eu não posso desrespeitar a opinião 

popular. Então, estou votando contra infelizmente.” 

Deu-se continuidade ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. Informo 

aos senhores vereadores que a Emenda nº 1, de autoria de Wagner Balieiro, Amélia 
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Naomi e Juliana Fraga, e também a Emenda 2 à 6, de Amélia Naomi e Wagner 

Balieiro, foram rejeitadas nas Comissões. Em votação o processo. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Maninho Cem 

por Cento. 

O senhor secretário ad hoc, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Três votos 

contrários, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por três votos contrários, o 

processo está aprovado.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com três votos contrários 

Às 19h57min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador... 

Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, eu votei a favor do Plano porque 

reconheço a importância dele para, principalmente, resgatar o crescimento, o 

desenvolvimento e a qualidade de vida da nossa cidade. Tem avanços nesse Plano, 

mas, como eu bem coloquei, uma das questões que depois foi questionada aí pelos 

vereadores que falaram após a mim, que é a questão da Macrozona Controlada, eu 

não sou contra o que foi definido no Plano Diretor naquela região, apenas fiz algumas 

considerações de que, definindo aquela região como industrial para os próximo dez 

anos, isso já é hoje, o zoneamento lá já definiu isso há muito tempo e eu não vi nada 

acontecer durante todos esses anos naquela região e imagino que para a Prefeitura...” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador 

Walter Hayashi. É um minuto, tem que seguir o Regimento, eu sou escravo do 

Regimento. Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, a vereadora Renata Paiva tem 

razão, mas eu digo para ela o seguinte: embora seja classificado como zona... 

reservada para área industrial, na nomenclatura vai ser permitido algumas variações. 

Então, se ela está preocupada que não vai poder ter residencial... Há possibilidade 

sim. Agora queria falar também sobre as ZEIS, senhor presidente. Sobre as ZEIS, 

sobre as ZEIS... Foram colocadas as que estão verdadeiramente em ZEIS. Agora tem 

muita área, fruto até de especulações de verdadeiros abutres que loteou a cidade sem 

critério nenhum, por isso são chamados de clandestinos ou irregulares, essas áreas 

são Zona Especial de Interesse Específico. São aqueles conglomerados que têm 
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chácaras de cinco mil metros, dez mil metros, com piscina... Essa não pode ser 

incluída como Zona Especial de... Social. É essa a correção que eu queria fazer para 

as pessoas que não entenderam.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador 

Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Então, parabenizar o secretário Manara e a todos da 

Secretaria, a todos os técnicos que desenvolveram esse trabalho, parabéns! Quem 

ganha é a nossa cidade, a cidade de São José dos Campos, que a partir de agora a 

cidade voltará a crescer. A cidade precisa crescer. Geração de emprego, geração de 

renda. Agora os empresários que estavam questionando e reclamando que São José 

dos Campos estava travada e parada agora poderão respirar, é isso que nós 

queremos, que a cidade volte a gerar emprego, gerar renda e que esse recurso fique 

em nossa cidade. Parabéns à Prefeitura! Parabéns ao prefeito Felício e ao seu corpo 

técnico!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador 

Robertinho da Padaria.” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Senhor presidente, também eu quero aqui 

cumprimentar o secretário Manara, toda a sua equipe. Eu posso dizer, senhor 

presidente, que eu presenciei várias reuniões do secretário Manara, a sua equipe 

altamente  técnica, é uma equipe altamente competitiva, que trabalhou nesse projeto, 

uma equipe que fez várias oficinas que eu presenciei, o pessoal ali podendo no dia a 

dia realmente dar as suas sugestões, a sua opinião, realmente olhar cada assim... 

cada dificuldade de cada bairro que tem e participar desse projeto de hoje. E agora, 

sim, né? Agora eu acho que está correto. Agora, a partir do ano que vem, se Deus 

quiser, vem aí a lei também de zoneamento, que possa de fato a cidade desenvolver, 

crescer, gerar emprego e também não perder aí a qualidade de vida.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador Lino 

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “A minha justificativa, senhor presidente, é no sentido de 

que a gente tem plena consciência que esse Plano Diretor foi muito discutido, 

tecnicamente olhando para a cidade como um todo, não olhando esse ou aquele 

grupo, querendo favorecer essa ou aquela situação dentro da cidade, coisa que 

ocorreu no passado. Então, fica claro para a cidade, muitas pessoas não sabem o que 

é o Plano Diretor, mas o Plano Diretor ele dá um direcionamento para a cidade a longo 
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prazo e com certeza foi para um crescimento da nossa cidade, pensando no joseense, 

pensando no emprego, pensando no desenvolvimento da cidade. Então, a nossa 

justificativa ela é no sentido de que votamos com consciência, com clareza de que a 

nossa cidade está dando agora um grande passo no sentido de que o ano que vem 

podemos fazer algumas alterações na Lei de Zoneamento porque o Plano Diretor está 

preparado para isso, para crescer a cidade de uma forma justa e solidária.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Dulce 

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também quero declarar aqui meu 

voto, porque eu acho que teve uns três eixos aqui que foram fundamentais na 

elaboração desse Plano: 1º – O adensamento, que é muito importante que esses 

vazios urbanos sejam preenchidos, diminuindo a locomoção da cidade... das pessoas, 

com problema de trânsito; 2º – O problema ambiental, que também está preservando 

aí, fazendo foco aí com relação aos córregos, cursos d’água, os bosques; e 3º – 

adensar onde já existe infraestrutura, porque realmente, como disse o Walter aqui na 

sua fala, nas décadas de 70 e 80 teve um adensamento insano que a Prefeitura fez 

vista grossa, quem está pagando agora são todos os moradores, não foi um ou outro 

que está morando lá dentro, tudo isso aí ficou o ônus para sociedade inteira, com 

galeria, com iluminação, com água, com esgoto. Então isso é muito importante, usar 

essa infraestrutura já existente. Então, esse Plano está indo de encontro à 

sustentabilidade, à mobilidade e, principalmente, a equacionar os problemas de 

implantações futuras e usar melhor o que já existe e não gastar no que ainda não 

existe.”  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora 

Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, o que está se discutindo aqui na 

minha fala não é adensamento ou sequer conceitos. O que eu estou discutindo é 

exatamente que aquela região é industrial todos esses anos e não foi ocupada pela 

indústria. Se ela não vier acompanhada por essa administração de um plano de 

desenvolvimento para aquela região com políticas públicas de incentivo, nada vai 

acontecer nos próximos dez anos. Reconheço que a lei da logística que a nós... para 

atividade da logística que nós aprovamos aqui foi importante, mas é muito pouco, São 

José precisa de muito mais. Nós não precisamos... Nós não podemos ficar reféns de 

alguns segmentos. Nós estamos vendo aí a GM, tanto nos Estados Unidos quanto no 
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Canadá, está fechando plantas. Tem duas plantas que serão fechadas além da 

América do Norte, poderá ser aqui em São José dos Campos. Nós temos a questão da 

fusão da Embraer. Nós temos a questão da Revap nesse processo todo da Petrobras. 

Enfim, nós precisamos trazer políticas públicas para trazer novos investimentos para 

nossa cidade.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio 

Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Só gostaria de registrar aqui, senhor presidente, 

que também na questão lá do Esplanada fui procurado no meu gabinete, recebi uma 

comissão do Esplanada que questionava essa questão de ter sido contemplado 

apenas quatro demandas apresentadas. Fiz um questionamento ao secretário Manara, 

falei com o Leandro também ali e eles estão fazendo um apontamento em cada 

parágrafo, em cada demanda e vão nos apresentar isso, porque foram mais de 

duzentas demandas que foram contempladas no Plano Diretor vindo das audiências 

públicas.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José 

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Antes de pedir a...”. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Antes, vereadora Amélia 

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, sobre as ZEIS o meu 

questionamento é em relação às ZEIS do Banhado. As ZEIS do Banhado lá os 

moradores estão há mais de cinquenta anos. É uma ZEI, é área de... é uma área de 

pessoas que precisam inclusive de um atendimento social, lá não tem nenhuma 

chácara e esta área infelizmente foi tirada das ZEIS. Então, seria muito melhor manter 

ZEIS e a Prefeitura fizesse os investimentos, voltar vários equipamentos que 

infelizmente... e não só colocar a viatura na porta do Banhado.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José 

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, que bom, na noite de hoje demos um 

passo a mais para a melhoria da qualidade do povo joseense e o ano que vem 

estaremos para fazer de fato uma nova Lei de Zoneamento que certamente o povo 

joseense vai perceber o crescimento e a melhoria da nossa cidade. Então está de 

parabéns todos nós e o prefeito por essa aprovação desta lei que é um passo, né, um 
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passo. Gostaria também de pedir a inclusão para leitura de dois processos, senhor 

presidente: processo 12259/2018 – Projeto de Resolução 7 de 2018 e o processo 

12260/2018 cujo Projeto de Lei 486 de 2018.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador... Em 

votação o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de 

Resolução nº 7/2018 constante do processo nº 12259/2018, de autoria da Mesa 

Diretora, que extingue funções de confiança, cria cargos e altera a redação da 

Resolução nº 02, de 21 de junho de 2018, que “dispõe sobre a estrutura administrativa 

da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de cargos, sobre a criação de 

funções de confiança, e dá outras providências”; e do Projeto de Lei nº 486/2018 

constante do processo nº 12260/2018, de autoria da Mesa Diretora, que fixa o valor 

dos vencimentos de cargos da Câmara Municipal de São José dos Campos. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Maninho 

Cem Por Cento que faça a leitura dos processos novos”. 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Maninho Cem Por Cento, 

procede à leitura do Item I da pauta – Projetos novos a serem lidos – designação às 

Comissões Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de 

Emendas; bem como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 

12158/2018 – Projeto de Lei nº 484/2018 – Autoria do vereador Maninho Cem por 

Cento, institui a campanha Dezembro Verde – Não ao abandono de animais no 

município de São José dos Campos. Comissões: Justiça e Saúde – Rito Ordinário – 

Término do prazo para emendas: dia 13/12/2018; Processo nº 12259/2018 – Projeto 

de Resolução nº 7/2018 – Autoria: Mesa Diretora, extingue funções de confiança, cria 

cargos e altera a redação da Resolução nº 02, de 21 de junho de 2018, que “dispõe 

sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de 

cargos, sobre a criação de funções de confiança, e dá outras providências”. 

Comissões: Justiça e Economia – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: dia 

6/12/2018; e Processo nº 12260/2018 – Projeto de Lei nº 486/2018 – autoria da Mesa 
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Diretora, fixa o valor dos vencimentos de cargos da Câmara Municipal de São José 

dos Campos. Comissões: Justiça e Economia – Rito Urgente – Término do prazo para 

emendas: dia 6/12/2018”. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino 

Bispo. Lino Bispo abriu mão de sua fala. Passaremos a um instante de silêncio pelo 

passamento do pastor Wilson Roberto Ignácio, solicitado pela vereadora Flávia 

Carvalho.” 

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

póstuma à memória do pastor Wilton Roberto Ignácio. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nada mais havendo a tratar, 

está encerrada a sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO, 

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h22min.-.-.-.-.-.-.-.-

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