
 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                             1 

CMSJC-001 – 74ª Sessão Ordinária – 10.11.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  10.11.2020 

 

 

SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ZÉ LUIS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), DR. ELTON (MDB), FLÁVIA (REPUBLICANOS), LINO 

BISPO (PL), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), WALTER HAYASHI (PSC), VALDIR ALVARENGA (SD) 

e WAGNER BALIEIRO (PT).  

 

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

(CIDADANIA) – 18h01min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h02min; AMÉLIA 

NAOMI (PT) – 18h02min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h04min; 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h04min; JULIANA FRAGA (PT) – 

18h08min; e DULCE RITA (PSDB) – 18h09min. 

 

 

Às 17h59min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, requerimentos, documentos diversos e atas 

passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

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

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Obrigado, senhor presidente! 

Boa noite a todos que nos acompanham! Eu queria aqui solicitar um minuto de silêncio 

para o senhor José Ailton Pupio. O Pupio é uma pessoa do meio rural, criador do 
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Mangalarga Marchador, é uma pessoa muito conceituada, uma família muito 

conceituada em São José dos Campos. Ele foi acometido pela Covid. É mais 

uma vítima da Covid. O Pupio, ele veio a falecer nesses dias. Ele lutou um bom 

tempo, mais de mês aí, com a doença. Saiu dos aparelhos, voltou novamente e 

veio a falecer. Nós aqui queremos dar as condolências a todos os amigos, os 

irmãos, os familiares, à viúva, todas as pessoas, né? Ele é nosso vizinho lá em 

Sapucaí-Mirim (Minas Gerais). Nós temos propriedade rural. É nosso vizinho. E 

nós realmente estamos sentindo bastante essa perda, né? O mundo do 

Mangalarga Marchador também está sentindo, né? E o Pupio também é um 

leiloeiro. Quantas Fapijas, quantas atividades que ele participou, né? Muitas, né? 

Muito conceituado. Também pedir um minuto de silêncio para a professora 

Márcia Passos dos Reis, filha do saudoso professor Everardo Passos, fundador 

da Etep e do Colégio Olavo Bilac. Faleceu na última sexta-feira aos 80 anos de 

idade. Márcia era casada com o engenheiro Ronaldo dos Reis, já falecido, e 

deixa três filhos e dois netos.”  

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente... Pedir licença 

aqui para retirar. ...vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV 

Câmara, através da página do Facebook, aos servidores! Senhor presidente, também 

venho aqui a esse microfone fazer uma homenagem, pedir um minuto de silêncio ao 

senhor Márcio Soares da Silva. Ele era pastor da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém. 

Nascido dia 30 de setembro de 1975. Falecido agora dia 8 de novembro de 2020, com 

45 anos. Nascido em São José dos Campos, com pais vindos de Recife, tinha muito 

orgulho da sua origem. Casado com dona Regina Fátima dos Santos por 28 anos. 

Tiveram quatro filhos: a Marcela Adriana, Guilherme, Júlio César e o Márcio. Tiveram 

também cinco lindos netos: Leonardo, a Duda, a Sara, a Júlia e Adriel. Era um homem 

íntegro, sempre pensando em ajudar ao próximo, muito querido, e deixou muitos 

ensinamentos e também muitas saudades. Então quero aqui também estender nossas 

condolências, nossos sentimentos. E que Deus conforte todos os familiares! Muito 

obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente, vereadores, público que nos assiste 
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pela internet e também pela TV Câmara! Quero aqui fazer jus à palavra do colega 

Calasans pelo falecimento do Pupio. Nós estivemos hoje no velório. Amizade que a 

gente tem desde a época do meu pai. O Calasans também é uma pessoa que também 

é agropecuário, né, Calasans? Então a gente sabe o que o Pupio significou para São 

José dos Campos, o que o Pupio significou para o Vale do Paraíba. Aquela voz, né? 

Ele no leilão. Ele sempre ajudando... uma pessoa muito querida, sempre ajudando 

várias pessoas, várias entidades aqui de nossa cidade. Então nosso sentimento à sua 

filha Juliana, à sua esposa. A todos os familiares que estavam lá as nossas 

condolências. Mas aonde ele está agora, que eu falo, ele está lá celebrando mais um 

leilão, celebrando mais uma alegria, juntamente com seus colegas, está lá se 

encontrando com o meu pai, se encontrando com os outros amigos que sempre 

estiveram lá. Então gostaria, presidente, também de solicitar um minuto de silêncio 

para o José Ailton Pupio juntamente com o vereador Calasans.” 

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

sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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

sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, presidente! Boa noite, vereadores, público que 

nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta Casa! Senhor 

presidente, primeiramente, eu gostaria de pedir, solicitar que a votação fosse em bloco 

e a inclusão de alguns documentos, passarei a mencioná-los: as Indicações 3893 e 

3894; e também a inclusão dos Requerimentos 1412 a 1418. Peço, ainda, o destaque 

aos Requerimentos 1416, 1417. Obrigado, senhor presidente!” 

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

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

contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 
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aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações de nos 

3893/2020 constante do Processo nº 7135/2020, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – o reparo e desentupimento da rede de esgotos localizada na rua Vilaça, 

próximo ao nº 375, no centro da cidade; e 3894/2020 constante do Processo nº 

7136/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos a poda de raiz da árvore localizada em frente aos números 

68 e 85, da rua Leonardo Pinto da Cunha, bem como o nivelamento do asfalto e da 

sarjeta, na Vila Adyana; e dos Requerimentos de nos 1412/2020 constante do Processo 

nº 7125/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à ANTT – Agência 

Nacional de Transportes Terrestres – providências no sentido de inclusão de serviço 

de construção de uma ciclovia na altura da Saída 149 da Rodovia Presidente Dutra 

(BR-116), sentido SP/Rio, em São José dos Campos/SP; 1413/2020 constante do 

Processo nº 7126/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Concessionária Nova Dutra, que administra a concessão da Rodovia Presidente Dutra 

(BR 116), providências para serviço de construção de uma ciclovia na altura da Saída 

149 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sentido SP/Rio, em São José dos 

Campos/SP; 1414/2020 constante do Processo nº 7129/2020, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de 

endoscopia digestiva alta para Leide Braz Canho; 1415/2020 constante do Processo nº 

7130/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura vaga de 

transferência para o aluno Gustavo Santos Oliveira para Emef Prof.ª Maria Nazareth 

de Moura Veronese; 1416/2020 constante do Processo nº 7133/2020, de autoria da 

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

informações quanto ao pagamento do décimo terceiro salário aos servidores e 

servidoras municipais; 1417/2020 constante do Processo nº 7134/2020, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal 

de São José dos Campos informações quanto ao pagamento do décimo terceiro 

salário aos servidores e servidoras municipais aposentados; e 1418/2020 constante do 

Processo nº 7138/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à EDP 

São Paulo Distribuição de Energia S/A que faça a poda da árvore localizada na rua 

José Leite Filho, em frente ao nº 20, Jardim Santa Maria; e, ainda, o pedido de 

destaque na votação dos Requerimentos de nos 1416/2020 e 1417/2020, já citados. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao 

processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias: 29 de outubro de 2020 – 71ª Sessão Ordinária; 

3 de novembro de 2020 – 72ª Sessão Ordinária; 5 de novembro de 2020 – 73ª Sessão 

Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Às 18h32min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 29 de outubro de 2020 e 3 e 5 de novembro de 

2020. 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, vou tirar aqui – com licença! – a 

máscara. O requerimento destacado é o que solicita ao Instituto da Previdência do 

Servidor Municipal de São José dos Campos informações quanto ao pagamento do 

décimo terceiro salário aos servidores e servidoras municipais aposentadas: ‘Requeiro, 

nos termos regimentais, que seja oficiada a Prefeitura Municipal, solicitando 

informações quanto ao pagamento do décimo terceiro. Considerando que 

tradicionalmente o pagamento do abono natalino é feito sempre no dia 20 de 

novembro e também considerando não haver impedimento legal de se realizar o 

pagamento nesta data, solicito a informação da confirmação do pagamento nesta data, 

ou no caso de não pago no dia 20 de novembro, informar em qual data será pago. 

Considerando ainda, que devido a situação pela qual passam os servidores municipais 

aposentados que se viram ser reduzidos seus benefícios em 14% devido ao desconto 

em seus benefícios em decorrência da reforma da Previdência. Então esse 

requerimento está sendo ciência ao senhor Gláucio Lamarca – superintendente do 

Instituto, os diretores do Sindicato dos Servidores e também ao senhor prefeito. O 

outro requerimento nos mesmos termos, mas colocando aqui: ‘Solicita à Prefeitura de 
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São José dos Campos informações quanto ao pagamento do décimo terceiro salário 

dos servidores e servidoras municipais’ – uma vez que, como já li, os pagamentos, 

vereador Lino Bispo, eram pagos até o dia 20 de novembro. Então nós queremos 

saber se será pago dia 20 ou qual será a data deste pagamento. Então são esses dois 

requerimentos que eu fiz e que infelizmente foi destacado. Então eu peço aí aos 

vereadores que votem a favor e que diga ao líder que essa é uma informação muito 

importante. Hoje, eu estive com o Wagner Balieiro na porta da Prefeitura Municipal e 

nós fomos abordados pelos funcionários que querem saber se o décimo terceiro será 

agora dia 20. Muito obrigada!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero, na noite de hoje, pedir um 

minuto de silêncio para o taxista Robson Aparecido dos Santos. Ele faleceu no dia de 

hoje vítima de um câncer. Um cara muito querido dentro do meio, da categoria dos 

taxistas. Então peço a essa Casa que conceda um minuto silêncio ao Robson 

Aparecido dos Santos.” 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “4 (quatro) votos favoráveis 

ao requerimento, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, está rejeitado 

o documento.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 1416/2020 e 1417/2020, inclusos, já 

citados. Rejeitados com 4 (quatro) votos favoráveis 

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

requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 10 de novembro de 2020, bem 

como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes 
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da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. 

Às 18h37min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora ao 

horário do Pinga-Fogo. Primeiro orador inscrito para falar é o vereador Professor 

Calasans Camargo, tempo de dez minutos.” 

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

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

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

pelo prazo regimental de 10 minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

presidente, colegas vereadores e vocês que nos acompanham através da internet! Eu 

gostaria aqui de trazer hoje uma temática sobre um PL que nós apresentamos aqui na 

Casa, que é o PL que denomina de Professora Ana Maria Cândido a piscina localizada 

no Centro Esportivo Casa do Jovem. O art. 1º desse PL diz o seguinte: ‘Fica 

denominada de Professora Ana Maria Cândido a piscina localizada no Centro 

Esportivo Casa do Jovem’. Esse local, a Casa do Jovem... nós temos em São José 

dos Campos catorze piscinas públicas municipais. Nossa cidade é uma cidade 

hiperdiferenciada em termos de natação, de oferta de espaços públicos, de próprios 

públicos municipais, para a prática de natação, de hidroginástica, enfim, atividades de 

lazer também na época do verão (Projeto Verão), né, para a comunidade. Esse 

governo... No plano de governo, inclusive, previsto aí, do candidato Felício Ramuth, 

consta cobertura retrátil das piscinas e ampliação dos projetos de natação na cidade, 

não é? Inclusive o Programa Nadando Primeiro, a ampliação do Programa Nadando 

Primeiro, que foi um programa que foi implantado e idealizado pela professora Ana 

Maria Cândido – a nossa querida Aninha – uma professora que ficou muitos anos, 

aproximadamente nove anos aí coordenando o Programa Atleta Cidadão na 

modalidade natação, na nossa cidade de São José dos Campos. E o treinamento 

justamente destes atletas do Programa Atleta Cidadão ocorre na Casa do Jovem, que 

é justamente a piscina que nós nesse PL aqui pleiteamos a denominação de Ana 

Maria Cândido. Professora Ana Maria Cândido foi servidora pública efetiva de carreira 

no município, com admirável dedicação aos programas púbicos esportivos – como 

mencionei aqui, o Atleta Cidadão – tornando-se destaque de notória referência na sua 

modalidade. Sua dedicação e comprometimento à prática esportiva elevaram a 

qualidade de vida de inúmeras pessoas, como também colaboraram à formação de 

diversos esportistas e atletas de igual destaque. Quantos atletas foram revelados pelo 

nosso Programa Atleta Cidadão, né, ao longo dos anos. Pelo exposto e considerando 

seu legado de bons serviços para o município, ora propomos como justa homenagem 

póstuma a denominação da piscina do Centro Esportivo Casa do Jovem de Professora 

Ana Maria Cândido. Eu queria passar aqui... acho que o nosso departamento aqui de 

audiovisual da Câmara. Por favor, coloque um vídeo. Estamos com um vídeo aqui de 

personalidades da natação de São José dos Campos, referendando e falando sobre a 

nossa professora Aninha. Poderíamos aqui tá inserindo?” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 
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O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então vocês veem aí que 

personalidades do esporte de São José dos Campos somam-se a essas pessoas. 

Uma infinidade, né? De admiradores, de alunos que passaram pela natação aqui de 

São José dos Campos, principalmente da Casa do Jovem, pais, familiares, 

professores, profissionais que têm essa admiração e esse reconhecimento pela 

professora Aninha. Então, eu trouxe aqui a essa Casa de Leis, nós estamos 

trabalhando, essa... esse PL ele foi colocado na pauta da última sessão, foi pautado 

para votação, mas nós pedimos adiamento porque existe uma orientação interna de 

governo que estruturas esportivas dentro de próprios públicos que já tenham os seus 

nomes, como o caso da Casa do Jovem – eu não sei o nome exatamente, mas é o 

nome de um monsenhor – a estrutura total, o poliesportivo já tem um nome, que se 

evite nominar uma quadra, uma piscina, uma academia ao ar livre, um dojô, uma sala 

de artes marciais, uma sala de ginástica, para que cada... não ficar estrutura com o 

nome diferente, né? Isso é uma orientação de governo. Nós já fizemos no passado, na 

legislatura anterior, inclusive a denominação do dojô, que é uma área de treinamento 

do judô, uma sala de artes marciais, no próprio esportivo João do Pulo, de Sala Luiz 

Carlos Ossamu Kishi. Professor Kishi foi um abnegado professor que ministrou aula 

em praticamente vários poliesportivos, todos que têm judô em São José dos Campos, 

formou muitos atletas, e, da mesma forma que a Aninha, tinha uma vida de excelência 

prestada em nome do esporte e formando pessoas, formando cidadãos do bem. E nós 

fizemos aquela nomeação daquele dojô, do Centro Esportivo João do Pulo, de 

Professor Luiz Carlos Ossamu Kishi. Da mesma forma, nós consideramos que essa 

piscina da Casa do Jovem... entendemos essa posição de governo, mas que essa 

piscina não é uma piscina... É uma piscina especial, porque é a piscina que agrega, 

que recebe e já recebeu ao longo de décadas o treinamento do Programa Atleta 

Cidadão, programa cuja professora Aninha foi uma das pessoas que mais se dedicou, 

que mais deu a sua vida em prol desse programa e à formação de atletas e à 

formação de cidadãos do bem, tá? Portanto, a gente está fazendo a defesa desse PL, 

estamos trabalhando, até para que os pares se conscientizem, entendam a nossa 

posição, e nós estamos continuando aí nessa... nessa condição. Lembrando que se a 

gente leva um PL à votação e essa propositura é rejeitada, o vereador não pode 

apresentar a mesma propositura nesta Legislatura, só numa próxima Legislatura, né? 

Então nós não queríamos também que fosse um projeto que não houvesse consenso 

entre os pares, porque dada à pessoa que se trata, a professora Aninha, ela merece 
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uma aprovação por unanimidade nessa Casa. Então nós estamos fazendo esse 

trabalho hoje aqui e vamos continuar defendendo essa posição. Muito obrigado, 

senhor presidente, e Deus abençoe a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora 

então a pedido... Passaremos agora a um minuto de silêncio a pedido do... Vai falar? 

Próximo, então, para falar no Pinga-fogo é o vereador Walter Hayashi.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Walter Hayashi, pelo prazo 

regimental de 10 minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, vou pedir a 

permissão de tirar a minha máscara. Senhor presidente, Mesa Diretora dos trabalhos, 

vereadoras e vereadores. Com minhas condolências à vereadora Flávia Carvalho pelo 

falecimento do seu pai. Sinta-se confortada pelo Nosso Senhor. Antes de entrar na 

minha fala, queria fazer um comentário sobre a proposta do vereador Calasans 

Camargo. Pessoas devem ser homenageadas e hoje nós não temos uma legislação 

pontuando determinadas situações. Essa talvez seja uma delas. Podemos debruçar e 

achar uma saída para que pessoas possam ser homenageadas desde que obedeça a 

certos critérios. Podemos estu... devemos estudar isso. Mas, senhor presidente, venho 

até esse microfone, na tribuna Álvaro Gonçalves, para fazer... para enaltecer o 

trabalho do Instituto do Servidor Municipal, do IPSM. Recebeu recentemente um 

prêmio da Abipem (Associação Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e 

Municipais) pela brilhante performance, onde os seus associados... acima de 5 mil 

ativos (2º lugar) o prêmio Destaque Brasil de Investimentos e primeiro lugar (de 6 a 10 

mil) de Responsabilidade Previdenciária. Esse prêmio vem exatamente explicar o 

porquê que o Instituto ele está tão sólido. Com licença. Desculpa novamente! Mas 

estamos hoje sendo massacrados por alguns servidores, por alguns aposentados, por 

alguns pensionistas, porque não querem entender que a proposta dos 14%, que nós 

votamos e aprovamos aqui na Casa, foi exatamente pensando no futuro dessas 

pessoas. Não adianta você ter um salário ou uma aposentadoria, uma pensão alta, se 

o Instituto não tiver dinheiro. O Instituto não tendo dinheiro, a Prefeitura tem que fazer 

o aporte. Eu peguei os dados de agosto, vereador José Dimas, que é o nosso líder, 

veja bem a situação de agosto desse ano: a despesa do Instituto, com aposentados e 

pensionistas, passou dos 43 milhões; e foi arrecadado 18 milhões, pouco mais de 18 

milhões. Significa um déficit, em números absolutos, R$24.645.099,84. Significa que o 

dinheiro que entra como receita é insuficiente para pagar os aposentados e 

pensionistas. Nessa linha de raciocínio, digamos o seguinte: 24 milhões por mês, 

quase 25 milhões, significam, por ano, mais de 300 milhões. Se não tiver esse 

dinheiro, a Prefeitura tem que fazer esse aporte. De onde que sai esse dinheiro? Esse 

dinheiro sai da Educação, sai da Saúde, sai do Esporte, sai da Manutenção, enfim, sai 

do caixa da Prefeitura, para que em torno de seis mil aposentados e pensionistas 

recebam o seu pagamento. Nada contra receber, naturalmente, foi conquistado 

legitimamente, mas se você não der o remédio, esse dinheiro... não adianta você ter 

uma aposentadoria alta, rica e se o caixa não tiver dinheiro para fazer esse 
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pagamento. Então estamos falando em torno de seis mil pessoas e alguns com 

salários milionários, acima de 25 mil reais – tem muitos –, muito diferente do INSS, que 

o teto é em torno de 6 mil reais. Não... já digo, não sou... digo, não sou contra essas 

pessoas terem esses salários. Mas alguém tem que pagar essa conta. Essa conta, se 

não der o remédio, quem paga é a população de setecentos e vinte mil pessoas. 

Significa que setecentas e vinte mil pessoas podem ter a sua... a manutenção da 

cidade prejudicada, pode ter a educação comprometida, a saúde, enfim, até remédio 

pode faltar num determinado momento. Por isso que se estabeleceu uma lei possível 

de minimizar esses problemas. Porque quem dirige – e aí é o gestor – ele tem que 

pensar naquele servidor que entrou em 2011, em dezembro de 2011, que vai se 

aposentar, depois de 35 anos de contribuição, em 2047, depois vai ter aí mais vinte, 

trinta anos para viver. Ele precisa ter garantia de que ele vai receber esse dinheiro. Do 

jeito que está não... do jeito que estava não tem... não tinha a menor condição. Então, 

é pensando nisso que foi adotado essa sistemática que nós votamos e hoje somos 

tremendamente vilipendiados por uma parte da população. Vereador Calasans, você 

imagina setecentos e vinte mil pessoas sendo prejudicada por causa de seis mil 

pessoas! Aliás, esses setecentos e vinte mil... nesse universo de setecentas e vinte mil 

pessoas também estão os servidores, também estão os aposentados. E a gente quer 

garantir que eles tenham... que eles recebam essa aposentadoria, esse dinheiro que é 

sagrado, que foi duramente conquistado. E se você não faz a alteração, eles 

provavelmente daqui 10 anos não receberão. O que que aconteceu no Rio de Janeiro, 

em alguns outros estados, em algumas cidades? Tinha salário, mas não tinha dinheiro 

para pagar. Então, essas pessoas que teimam em não compreender a 

responsabilidade de um gestor, de nós vereadores, que votamos favoravelmente a 

esse projeto e hoje é lei, é exatamente para que garanta a aposentadoria dessas 

pessoas. E distorcem de maneira... de maneira até maldosa que nós somos o 

prejudicado... nós que prejudicamos eles. Eu até penso naquele servidor, naquele 

aposentado que ganha em torno de dois, três mil reais, né? Na verdade, ele também 

ajuda a pagar o aposentado de 20 mil reais, de 25 mil reais, de 42 mil reais. Então, 

população, vamos com calma, vamos analisar. Estou disposto a conversar com 

qualquer pessoa que queira tirar dúvida comigo. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próxima para falar no 

Pinga-fogo é a vereadora Amélia Naomi, com o tempo de 5 minutos. Então tá, pode 

usar o tempo do vereador Wagner, 10 minutos.” 
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

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

Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

regimental de 10 minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Alô! Boa noite a todos e a todas! Estou 

pedindo licença para tirar as máscaras. Queria aqui dizer: lamento que o meu 

requerimento tenha sido rejeitado, só com quatro votos. É um requerimento importante 

que tem a ver com os servidores públicos aposentados, que querem saber se vão 

receber o abono natalino no período que sempre foi, que é 20 de novembro. Até 

agora... Infelizmente, esse requerimento foi rejeitado, mas existe uma preocupação 

muito grande, porque nós temos encontrado muitos servidores aposentados com uma 

dívida enorme e têm essa preocupação em relação ao recebimento do décimo terceiro 

dia 20, que tem sido uma política há muitos anos. Eu queria falar em relação ao que foi 

abordado pelo vereador que me antecedeu. A Câmara Municipal quando votou o 

projeto da Prefeitura, que o prefeito mandou aqui no dia 12 de novembro de 2019, 

poderia ter feito a emenda do escalonamento. Porque a grande maioria dos servidores 

públicos municipais aposentados, 60% dos aposentados da Prefeitura, recebe até o 

piso do salário mínimo. Nós demonstramos isso em diversas vezes. O vereador 

Wagner Balieiro por diversas vezes, como líder, apresentou aqui a lista, né? E os 

vereadores poderiam e deveriam ter feito as emendas. Nós fizemos várias emendas: a 

emenda que garante o gatilho, a emenda que garante o décimo terceiro. Porque tem 

um parecer aqui, e tem aqui no projeto original, tem no art. 3º, que excluía... ‘visa 

extinguir as paridades previstas’, né? No art. 3º da redação. Isso foi graças à 

mobilização dos servidores que vieram aqui, porque senão esse projeto seria votado 

em dezembro. Ele foi adiado e foi votado em fevereiro. Mas, eu queria ressaltar, tinha 

isso no projeto. Além disso, também tinha um outro artigo no projeto que colocava em 

risco o décimo terceiro e uma série de benefício dos servidores, que é o art. 4º. E o 

parecer, inclusive, da nossa assessoria jurídica da Casa – se alguém precisar, está 

aqui – tanto do ponto de vista do art. 3º, que alterava... ‘passa a vigorar’... então, esse 

artigo foi retirado e foi bastante importante. Mas eu gostaria aqui de ressaltar: Jacareí, 

o governo estadual, o governo de Taubaté, todos eles fizeram o projeto da reforma 

administrativa, mas colocaram que... isentaram quem ganha até o salário mínimo... o 

teto do salário mínimo, que é 6 mil reais. Então, para todos esses, tanto do Governo do 

Estado... e tem uma ação judicial, e eles já ganharam inclusive... e como a Prefeitura 

de Jacareí, de Taubaté, todas. Quando se fala que a reforma da Previdência é a pior 

do Brasil, é nesse sentido, porque ela penalizou também quem ganha mil e seiscentos, 

2 mil reais. Poderia isentar. E os vereadores, nessa Casa, deveriam ter aprovado 

emendas que colocassem o escalonamento, não tirar de todos como aconteceu aqui. 
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Por isso, sim, tem aqui o nosso material que nós soltamos na categoria, que é o 

‘Pacote de Maldade’. Foi o primeiro material: Nenhum direito a menos aos servidores 

públicos, né? E tem aqui também uma ressalva sobre a questão dos dependentes. 

Essa questão dos pensionistas foi mudada, fruto da mobilização, mas em dezembro o 

projeto do prefeito era perverso. Mudou-se, que era 50%. E o outro material que nós 

fizemos: Servidores públicos serão muito prejudicados com a reforma. Está aqui o 

prejuízo. Estou ressaltando, porque se alguém precisar e me pedir pela internet, eu 

posso passar. E esse aqui, o último, que é a questão... o projeto da reforma, colocava 

em risco até o décimo terceiro. Mas, é importante ressaltar que quem ganhava o 

salário de R$1.200,00, com o desconto, que é o salário mínimo, ficava R$184,00, né? 

Para que, a partir desse, calcular os 14%. Então, esse cidadão tem um desconto de 

R$25,00. E, olha, eu encontrei na feira do Morumbi, no domingo, uma servidora 

pública, enfermeira, que ganha um salário mínimo, e ela tem esse desconto. Acima... 

ela ganha R$1.700,00, e como o salário mínimo é esse salário mínimo, então ela está 

tendo esse desconto. Veja, quem ganha até três mil quinhentos e quarenta e quatro, 

que é uma grande maioria dos servidores, descontando mil e quarenta e cinco, que é o 

salário mínimo, vai ser calculado sobre dois mil quatrocentos e noventa e nove. Está 

se descontando desses servidores R$349,00. Faz falta? Faz! É a pen... é a compra do 

mês, né? É o remédio, né? E por isso que nós estamos colocando: por que não 

fizeram a emenda? Por que não fizeram, isentaram eles como fez os outros? O 

governador estadual, como fez a Prefeitura de Jacareí, a Prefeitura de Taubaté. 

Poderia ter isentado até o piso... o teto do salário mínimo, que é R$6.000,00. Então eu 

queria só esclarecer, que acho que essa é uma questão... tem aí um grupo de 

aposentados, né, de diversas... independente de partido político, eu sei disso, tenho 

conhecimento, que eles estão fazendo a mobilização, estão indo na rua, tal. Sei que é 

constrangedor, mas aqui eu quero colocar a realidade deles. Eles estão preocupados? 

Sim. Com a vida e com o futuro deles, que foram tirados. Muitos vieram aqui na 

Câmara Municipal. Quero parabenizá-los pelas mobilizações. E eles prometeram, 

inclusive, que fariam essa questão: que eles não iam esquecer quem prejudicou eles. 

Então quero só fazer aqui a explicação em relação a isso, e cumprimentá-los pela 

mobilização que eles estão fazendo. Muito obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passare... com a 

palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio 
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para o senhor José Roberto de Oliveira, funcionário da Prefeitura, valoroso funcionário 

apesar de não ter a aposentadoria milionária, como se diz aí, mas ele fez jus a cada 

centavo que ele recebe de aposentadoria. Ele foi chefe de divisão na SSM, ele foi 

subprefeito de Eugênio de Melo por um período, ele trabalhou também como gerente 

lá do Parque da Cidade. Pessoa linda, maravilhosa! Quero deixar aqui meus 

sentimentos para família, para Sílvia, a esposa dele, para todos lá. E falar que: minha 

gratidão por tudo que ele também me ajudou na minha vida.” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, registrar também, pedir um minuto de 

silêncio. Na semana passada, faleceu o senhor Gualter Antônio Evaristo, que é o pai 

do nosso amigo Fernando Evaristo, grande empresário na cidade de São José dos 

Campos. Uma pessoa que ajuda bastante aí o esporte amador e também a Águia do 

Vale. Então deixar registrado esse um minuto de silêncio também. Obrigado, senhor 

presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu vou pedir aqui um minuto de 

silêncio a pedido de uma grande amiga minha, que chama Conceição, e hoje, às 7:48, 

me mandou um zap do amigo que faleceu, Robson Aparecido dos Santos, que estava 

na UTI. Então... é o mesmo que foi pedido pelo vereador Lino Bispo. Mas quero aqui... 

tá aqui com uma foto, eu conhecia, por diversas vezes eu encontrei na casa dela. 

Então quero aqui em nome... à Câmara Municipal pedir esse um minuto de silêncio. E 

dizer à Conceição que sei da sua dor, né? Hoje inclusive ela, além de mandar, ligou 

toda... muito emocionada com a perda desse grande amigo da família dela. Muito... 

Quero aqui então dizer... Desculpa! Que nós estamos aqui solidários e com toda 

nossa... nosso respeito e a nossa... o nosso respeito e reconhecimento o que o 

Robson fez em São José dos Campos. Obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos, então, 

agora a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Professor Calasans de 

Camargo, Marcão da Academia, Lino Bispo, Dulce Rita, José Luís e Amélia Naomi, 

pelo passamento dos senhores José Ailton Pupio, Márcia Passos dos Reis, Márcio 

Soares da Silva, Robson Aparecido dos Santos, José Roberto de Oliveira, Walter 

Antônio Evaristo... Walter... Ualter Antônio Evaristo.” 
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A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória da senhora Márcia Passos dos Reis e dos senhores José Ailton 

Pupio, Márcio Soares da Silva, Robson Aparecido dos Santos, José Roberto de 

Oliveira e Gualter Antônio Evaristo.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão!”  

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

19h10min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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