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SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário ad hoc, vereador Dr. Elton, procede 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), FLÁVIA (REPUBLICANOS), LINO BISPO 

(PL), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), WAGNER BALIEIRO (PT), CYBORG 

(CIDADANIA), ZÉ LUIS (PSD), DULCE RITA (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), DR. 

ELTON (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) e MANINHO CEM 

POR CENTO (SD). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JOSÉ DIMAS 

(PSDB) – 17h59min; JULIANA FRAGA (PT) – 18h04min; PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PSDB) – 18h05min; SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h06min; WALTER 

HAYASHI (PSC) – 18h09; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h12min; e ESDRAS 

ANDRADE (PODEMOS) – 18h17min. 

 

 

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, 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 Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero aproveitar esse momento 

aqui e cumprimentar a vossa excelência pela eleição, o Dr. Elton também, outros 

colegas vereadores que tiveram o êxito da reeleição e colegas que, por razões aí, 
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circunstâncias, muitas vezes partidárias, não conseguiram chegar, mas eu queria 

cumprimentar a todos pelo trabalho belíssimo que foi feito nas eleições. E aqui, de 

forma muito particular, o vereador Renato Santiago, o vereador... cadê ele? O Petiti, 

que também está conosco, né? Estão nos visitando hoje e sejam bem-vindos, esta 

Casa os recebe com muito carinho. E pode ter certeza, viu? Essa aqui é a arena onde 

a gente pode debater as questões da cidade e vocês com certeza vão contribuir, e 

muito, com o trabalho desta Casa aqui. Que Deus abençoe! Que seja de muito 

sucesso o mandato de vocês aí! Muito obrigado, presidente!” 

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

Desejo também boas-vindas aí ao... retornando o Fernando Petiti, né, vereador pelo 

MDB, e o Renato Santiago, né, Renato? Acho que foi a segunda vez que você estava 

tentando, né? De fato, agora eleito também aí pelo PSDB. Sejam todos aí bem-vindos! 

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, senhor presidente, colegas vereadores! 

Parabenizar aí aos vereadores que foram reeleitos e desejar sucesso para aqueles 

que não conseguiram a reeleição. De qualquer forma, agradecer às pessoas que 

participaram desse processo democrático e importante para a nossa cidade. Senhor 

presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: o primeiro que a votação fosse em bloco; 

e a inclusão apenas de algumas indicações: as Indicações 3919 à 3936. Obrigado, 

senhor presidente!” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos demais 

vereadores! Senhor presidente, vou até tirar a minha máscara para falar melhor. Eu 

gostaria de, em primeiro lugar, saudar a presença aqui da vereadora Renata Paiva, 

brilhante vereadora Renata Paiva, que acabou aí fazendo o seu trabalho agora como 

candidata à prefeita, trouxe aí uma mensagem nova para a nossa cidade, propostas 

que foi desenvolvida junto com todos os militantes do PSD, e fez um brilhante trabalho. 

Lembrando também, senhor presidente, que, graças a Deus, o PSD, vereador Marcão, 
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atingiu o quociente partidário, manteve a sua cadeira aqui no Legislativo. Então eu 

quero mandar um abraço para todos os nossos candidatos, trinta e dois candidatos, 

que, de forma ideológica, saíram às ruas, pediram votos, trabalharam de forma 

exemplar, sem precisar ficar atacando ninguém, xingando ninguém, enfim, trazendo 

propostas. E sempre junto levando a proposta da nossa candidata Renata Paiva. 

Então uma campanha limpa, uma campanha em alto nível, uma campanha que 

inclusive pode deixar aí legados para o prefeito eleito, ao qual eu também envio os 

meus cumprimentos, enfim. Mas, senhor presidente, agradecer esse processo, um 

processo dificílimo. Cada eleição nós temos uma conjuntura. Essa, por exemplo, a 

quantidade de pessoas que não foram votar, né? É um recado para nós que estamos 

aqui hoje. Então, senhor presidente, obrigado! E mais uma vez obrigado à brilhante 

vereadora Renata Paiva, que fez aí o seu trabalho digno, correto e deixou um legado 

para nossa cidade também! Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero também 

parabenizar a Renata Paiva, né, Renata? Não só Renata, como Renata, como o 

vereador Wagner Balieiro, né? A Nikoluk também, do partido do Lino Bispo. Todos que 

colocaram o seu nome à disposição para a Prefeitura de São José dos Campos, um 

processo democrático, cada um com suas propostas, e o processo é democrático. 

Então parabéns aí pela coragem, né, e pela vontade também de poder... de querer e 

poder ajudar aí, contribuir com a nossa cidade. Renata, seja bem-vinda! Com a palavra 

o vereador Marcão eleito da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Agora trocou? ‘Marcão eleito da Academia’ foi 

boa, presidente. Obrigado! Boa noite, presidente! Boa noite, vereadores e 

vereadoras... Desculpa, vou tirar a máscara aqui também! ...aos servidores da Casa, 

ao público que está nos assistindo através da TV Câmara, aqui aos presentes, aqui às 

autoridades, aos candidatos! Quero cumprimentar aqui primeiro a todos os vereadores 

e vereadoras, presidente de partido, que fizeram um grande trabalho nesse processo 

eleitoral, com todos os candidatos se esforçando o máximo possível. Quero aqui 

cumprimentar a nossa vereadora Renata Paiva. Foi candidata à prefeita. Parabéns, 

vereadora, fez um grande trabalho! Também o vereador aqui Wagner Balieiro também, 

que vocês saíram num desafio muito grande, né? Um desafio a prefeito. São desafios 

que realmente exigem muito da gente, né? E vou... a gente como vereador já é aquela 

correria, né, aquele desgaste, imagine a prefeito, né? Então vocês fizeram um trabalho 

e foi uma campanha muito boa, muito correta, muito limpa, de todos vocês. 
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Parabenizar o nosso prefeito eleito, Felício Ramuth, prefeito reeleito, né, que com suas 

propostas, com seu trabalho, com o que ele pôde fazer pela nossa cidade desenvolveu 

muito e teve a resposta da população: reeleito no primeiro turno. Parabéns, prefeito 

Felício, que realmente, junto com essa Câmara aqui, construiu muito! E a todos os 

vereadores eleitos, reeleitos, ou não, que nesse mandato também ajudou muito a 

nossa cidade. Numa eleição é a disputa, uns ganham, outros perde. Quem define é a 

população, define através do projeto, define através do trabalho de cada um. Quero 

cumprimentar aqui também o nosso candidato lá do Democratas, primeiro suplente, o 

nosso vereador também, Vanderlei da Graça D Madureira. Vanderlei, parabéns! Foram 

mais de 2.200 votos, construído com o esforço, com o trabalho que vocês fizeram lá, 

junto com a igreja, da AD Brás Madureira, junto com a Igreja da Graça e todo o resto 

do trabalho, região norte. Parabéns, Vanderlei, pelo trabalho! E assim estendo também 

o parabéns a todos os nossos guerreiros e guerreiras, candidatos do Democratas. 

Democratas que nessa eleição elegeu um vereador. Hoje, eu fui reeleito, mas foi o 

grupo que ganhou. Foi o grupo que fez essa reeleição. Nós atingimos também, 

passamos o quociente eleitoral, que era na base de dezesseis e setecentos – né, 

vereador Zé Luís? – mais ou menos. O nosso... nós tivemos quase 18 mil votos. 

Foram dezessete novecentos e pouco, né, Vanderlei? Foram quase 18 mil votos, num 

grupo que não utilizou Fundo Partidário, certo, Vanderlei? Nós não tivemos Fundo 

Partidário e foi realmente na raça, no trabalho, na dedicação, na sola de sapato, no 

suor, na vontade de querer fazer pela nossa cidade cada vez mais. Então, eu tenho 

que parabenizar cada um de vocês, candidatos do Democratas, e de todos os outros 

partidos. Todos os partidos. Que ninguém sai para se aparecer aqui. Aqui todo mundo 

sai com vontade de fazer pela nossa cidade. E aqueles que foram eleitos, que vão 

chegar aqui na Casa a partir do próximo mandato... está aqui o vereador já... cadê o 

Renato Santiago? Está lá. Outro vereador que foi aqui eleito, estava ali, não? Petiti! 

Ah, o Petiti sempre vereador, retornou na Casa por todo um trabalho também. A 

população entendeu isso. E tenho certeza que eles vão fazer muito, muito pela nossa 

cidade, assim como todos nós. Então que nós tenhamos também... o meu... o primeiro 

que dê o nosso muito obrigado a todos os vereadores. Nós daqui a pouco estaremos 

terminando mais um ano aí, esse mandato. E, para os que virão, boa sorte, parabéns! 

E que ajude a construir realmente mais e mais a nossa São José que nós tanto 

sonhamos. Muito obrigado, senhor presidente! Parabéns, senhor presidente, também 

pela... por toda essa... como você bem presidindo aqui a nossa sessão, vem fazendo 
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um ótimo trabalho. Eu do lado do senhor como primeiro secretário, a gente vê a 

dedicação que é, o pulso firme que tem tido, e a gente tem que parabenizar. Então 

hoje é o parabéns! E só para finalizar, Dr. Elton, desculpa! Essa eleição, 

principalmente eu, mais o nosso partido Democratas, nós dedicamos muito à memória 

do meu pai, professor Ney Rodrigues. Ele que criou realmente, desenvolveu todo um 

trabalho dentro do Democratas, ensinou, nos organizou, motivou todos os candidatos, 

né? Um Democratas que praticamente estava sem expressividade na cidade, veio um 

grupo com comprometimento com esse partido e está aí o resultado: mais de 18 mil 

votos. Então, pai, onde quer que o senhor esteja, meu pai, muito obrigado por tudo! 

Parabéns! Essa vitória é sua!” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Queria agradecer a todos aqui 

no Plenário, que estão aqui conosco hoje. Mas eu queria fazer uma fala em nome do 

MDB, né? Agradecer também a presença do vereador Petiti, eleito também 

juntamente. Isso mostra a garra e o empenho do MDB em São José dos Campos no 

sentido de tentar ajudar democraticamente ao crescimento da cidade. Também queria 

saudar a Renata, que também esteve aí no pleito como candidata à Prefeitura, e 

parabenizá-la por todo o engajamento e todo o trabalho que foi feito durante essa 

campanha. Então, a gente honra você até pelos trabalhos e por tudo que você fez aqui 

nesta Casa, né? E saudar a todos os outros também aqui presente também, candidato 

eleito, Renato Santiago, que também está aqui nesta Casa. E por todos os outros que 

não vão estar no próximo ano, mas por todos que também estarão. Eu acho que o 

caminho democrático da cidade está escrito, né? Está sendo escrito por todos. Eu 

acho que... eu creio que o trabalho desta Casa é extremamente importante e por isso 

eu queria saudar a todos e esperar que nesse novo mandato a gente possa contribuir 

muito com o crescimento da nossa cidade. Obrigado!” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 

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 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320031003400370039003A00540052004100, Documento 

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



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                              6 

CMSJC-001 – 76ª Sessão Ordinária – 17.11.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  17.11.2020 

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

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

3919/2020 constante do Processo nº 7192/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore localizada à rua Manoel 

Meneses Leal, em frente ao nº 519, no Residencial Galo Branco; 3920/2020 constante 

do Processo nº 7193/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à 

Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore localizada à rua dos Pintassilgos, em 

frente ao nº 191, na Vila Tatetuba; 3921/2020 constante do Processo nº 7194/2020, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para 

realizar vistoria e supressão de duas árvores localizadas na Praça Oscar Paulino, ao 

lado da rua Canadá, nº 103, no Vista Verde; 3922/2020 constante do Processo nº 

7195/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a 

supressão de uma árvore localizada à rua Manoel Meneses Leal, em frente ao nº 775, 

no Residencial Galo Branco; 3923/2020 constante do Processo nº 7196/2020, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para 

limpeza de calçada localizada à rua Coronel Pacheco Neto, em frente ao nº 432, na 

Vila Bandeirantes; 3924/2020 constante do Processo nº 7197/2020, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal supressão de uma árvore 

localizada à rua Maria Galvão de Paula, em frente ao nº 17, no Residencial Ribeira; 

3925/2020 constante do Processo nº 7198/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore localizada à rua João 

Moreira Borges, em frente ao nº 121, no Jardim Santa Inês I; 3926/2020 constante do 

Processo nº 7199/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 

Municipal enviar equipe para retirada de entulho localizado à rua Serra da Saudade, ao 

lado do nº 117, no bairro Altos de Santana; 3927/2020 constante do Processo nº 

7200/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura 

Municipal a realização do serviço de nivelamento de sarjeta na rua Alfredo Coslop, no 

bairro Jardim Portugal; 3928/2020 constante do Processo nº 7201/2020, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do 

serviço de remoção da árvore na rua Breno de Moura, no bairro Bosque dos 

Eucaliptos; 3929/2020 constante do Processo nº 7202/2020, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de 
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remoção da árvore na rua Ipatinga, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 3930/2020 

constante do Processo nº 7203/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de corte de raiz na rua 

Janaúba, Bosque dos Eucaliptos; 3931/2020 constante do Processo nº 7204/2020, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a 

realização do serviço de nivelamento de sarjeta na rua Janaúba, Bosque dos 

Eucaliptos; 3932/2020 constante do Processo nº 7205/2020, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de 

poda de árvore com caminhão cesto na rua Draco, no bairro Jardim Satélite; 

3933/2020 constante do Processo nº 7206/2020, de autoria do vereador Marcão da 

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

de sarjeta na rua Wener da Costa, nº 14, Jardim Madureira; 3934/2020 constante do 

Processo nº 7207/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à 

Prefeitura Municipal providenciar rebaixamento de guia à rua Gilberto Menoti Eugênio 

Cara Felício, nº 426, no Palmeiras de São José; 3935/2020 constante do Processo nº 

7208/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura 

Municipal a realização do serviço de poda de árvore na rua Maricá, no bairro Jardim 

Satélite; e 3936/2020 constante do Processo nº 7209/2020, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de 

poda de duas árvores na rua Traipu, no bairro Parque Industrial. 

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: 10 de novembro de 2020 – 74ª Sessão 

Ordinária; 12 de novembro de 2020 – 75ª 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 18h31min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 10 e 12 de novembro de 2020. 
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Às 18h31min encerrou-se o processo de votação. 

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

agora ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga-Fogo, 

com o tempo de 10 minutos, vereador Lino Bispo.” 

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 Lino Bispo, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores e senhoras 

vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais. Eu ocupo a tribuna na 

noite de hoje, senhor presidente, para falar do assunto que nos envolveu aí, podemos 

dizer desde o começo do ano, né, por que não? Que foi todo aquele processo de 

filiações partidárias, onde os partidos traziam para dentro das suas agremiações 

pessoas, líderes comunitários, pessoas aí que militam no dia a dia da cidade. E nós 

tivemos no último domingo a nossa eleição para prefeito e vereadores em nossa 

cidade, e que foi realmente uma eleição muito diferente até mesmo daquilo que a 

gente imaginava que pudesse ser. Nós vivemos esse tempo da pandemia com muitas 

dificuldades em tudo. Em todos os setores da nossa sociedade, nós tivemos 

dificuldade. Foi uma campanha muito difícil para todos nós, para candidatos a 

vereadores, para candidatos ao cargo majoritário. Enfim, foi uma eleição muito difícil. E 

o povo infelizmente... muitas pessoas cobram bastante, mas às vezes participam 

pouco. É lógico que aqui a gente tem que fazer justiça, que às vezes é devido a alguns 

maus exemplos que as pessoas públicas acabam dando. Assim, as pessoas perdem 

muitas vezes o interesse em estar fazendo o exercício da sua cidadania. Nós vimos 

diversas situações. Uma delas, uma situação que a pessoa só porque a escola que ela 

votava estava a duzentos metros daquela que ela foi, ela disse: ‘Então não vou votar’. 

Perdeu, então, a oportunidade de, democraticamente, escolher o seu candidato a 

vereador ou o seu candidato a prefeito. Então eu quero, assim, cumprimentar os 

vereadores eleitos pela primeira vez, os vereadores reeleitos que aqui estão e me 

solidarizar com aqueles que não foram reeleitos, alguns por a questão da engenharia 

partidária, dos números que envolvem aí a questão do quociente eleitoral, as sobras 

partidárias, que, de repente, colocou alguns e retiraram outros. É o sistema que eu 

discordo dele, mas é uma lei no nosso Brasil. A eleição deveria ser majoritariamente 

falando também para vereador, os mais votados fossem eleitos, não é? Não estou aqui 

contrário a nenhum que foi eleito com menos voto, mas parece-me, entendo que é 

uma coisa mais justa, podemos dizer. Mas esse é o nosso sistema e a gente acaba 

realmente sendo surpreso por ele. Eu vivi essa questão, lá em 2008, quando eu fiz 

quase 6 mil votos e não fui eleito porque o partido não fez o quociente eleitoral. Então, 

senhor presidente, aproveito para cumprimentar os candidatos que foram concorrentes 

ao cargo majoritário, no caso o Luiz Carlos do PTC, o João Bosco do PCdoB, a Raquel 

do PSTU, Dr. Cury do PSB, a Marina do PSOL, o Agliberto do Novo, o Senna do PSL, 

a querida Renata Paiva, do PSD, que se faz presente aqui no Plenário de hoje, grande 
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vereadora, por muitos anos nessa Casa. Cumprimentá-la aqui. Aproveitar que você 

está aqui. A sua campanha foi muito bonita! Uma campanha de alto nível. Renata, 

parabéns pela campanha que você fez, pelas propostas que você fez para a cidade, 

não é, dando a oportunidade para as pessoas realmente conhecer os seus projetos! 

Com certeza isso vai ficar na história daqueles que acreditou na sua proposta. Então, 

parabéns pela campanha brilhante que você fez! Pela campanha de alto nível que 

você fez, viu, Renata? Parabéns! Também cumprimento ao Wagner, vereador de 

muitos mandatos aqui, que deixou de concorrer ao cargo da vereança para se colocar 

como o nome de seu partido aí para a eleição de prefeito. Wagner, parabéns pela sua 

disputa, pela sua... o seu projeto para a cidade! E destaco aqui a coronel Eliane 

Nikoluk, candidata à prefeita pelo meu partido. Eu fiquei assim, orgulhoso com a 

apresentação da coronel Eliane Nikoluk para a nossa cidade. Ela teve realmente uma 

campanha de altíssimo nível, de propostas, fazendo realmente as pessoas 

compreenderem que o exercício da cidadania, que a política em si ela é a ferramenta 

fundamental para a transformação da nossa sociedade. Então eu quero aqui, cara 

parceira coronel Eliane Nikoluk, dizer para você, como presidente do PL de São José 

dos Campos, que quando você aceitou o desafio proposto pela nossa executiva 

nacional, executiva estadual, você se colocou como uma guerreira. Então eu quero 

aqui dizer para você: coronel Eliane Nikoluk, parabéns! Porque ouvi muitos elogios, ou 

seja, somente elogios, pela forma como você propôs, pela forma como você se 

apresentou, pela maneira que você transmitiu ao joseense as suas propostas. Então, 

olha, como presidente do partido, eu quero dizer que me senti orgulhoso e 

representado nas propostas que você colocou e encaminhou para a nossa cidade. 

Parabéns, coronel Eliane Nikoluk, segunda colocada no pleito! Foi realmente um 

reconhecimento da população àquilo que ela colocou. Ela não fez nenhuma proposta 

mirabolante. Ela não fez assim, uma campanha baseada em propostas que não fosse 

possível executar. Mas, sim, tudo o que ela propôs, ela propôs com convicção que era 

possível fazer para a nossa cidade. E aqui eu quero também cumprimentar o prefeito 

Felício Ramuth por a forma como ele também fez a sua campanha: uma campanha de 

alto nível, uma campanha realmente dizendo às pessoas da nossa cidade por que que 

ele gostaria de retornar e continuar no mandato de prefeito. Quero aqui cumprimentar 

o prefeito Felício Ramuth pela... a forma como ele realmente falou com o povo da 

nossa cidade. E o povo da nossa cidade preferiu, na sua grande maioria, ficar com a 

proposta do Felício Ramuth, que realmente pegou um governo desgastado e fez 
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realmente grandes mudanças na nossa cidade. Então aqui eu destaco a maneira como 

o senhor prefeito pediu às pessoas mais uma oportunidade para continuar 

administrando. Então foi uma campanha democrática onde nós tivemos 11 candidatos. 

Pela primeira vez, nós tivemos quase todos os partidos lançando candidatura 

majoritária. Então esse é o processo democrático, é a gente entender que democracia 

é assim. Difícil é em algumas cidades que entra uma família e sai outra família. É 

aquele sistema realmente de cabresto, vamos dizer assim. Em algumas cidades do 

nosso Brasil ainda acontece isso. Somente duas frentes, está certo? Somente duas 

famílias tocam a política na cidade. Aqui, em São José, o povo joseense teve a 

oportunidade de ter onze nomes fazendo propostas. Então isso é democracia. E é 

lógico que as pessoas têm mais opção por um, mais para o outro, e assim vem o 

número de votos que esses candidatos alcançam. Então, eu quero aqui cumprimentar 

todas as pessoas que saíram da sua casa nesse domingo para fazer o exercício da 

cidadania. De uma maneira muito especial, eu quero agradecer aqui àquelas 3.818 

pessoas que confiaram no trabalho do vereador Lino Bispo. E devido ao trabalho que 

nós fizemos de grupo o meu partido cresceu 100% aqui na Câmara. Quero aqui de 

maneira especial mandar um grande abraço ao nosso, então, hoje referendado pela 

população, nosso vereador da zona norte, vereador Roberto Chagas. Nosso grande 

abraço a você, que será meu parceiro nessa Casa, defendendo a sua região, 

defendendo a nossa cidade, mas de uma maneira especial a zona norte, que ele tanto 

realmente falou em representar! Roberto Chagas, parabéns pelo grande desempenho 

que você teve! E dou os parabéns aqui, também de uma forma imediata, ao Gilson 

Campos, nosso primeiro suplente, que já era o meu primeiro suplente nesse pleito que 

nós estamos, continua o primeiro suplente do partido, que hoje tem dois vereadores. O 

Gilson Campos fez 2.700 votos na eleição passada e nesta vez, nesta eleição, ele fez 

2.703, né? Então ele manteve o seu público, um eleitor fiel. E aí eu cumprimento 

também todos os outros 29 candidatos que fizeram a composição da chapa do partido 

na cidade. Hoje, nós somos uma força considerável na cidade, uma força política 

considerada na cidade, e nós nos orgulhamos disso, porque isso é graças àqueles que 

acreditaram no projeto que nós iniciamos, construindo a nossa chapa, fazendo um 

trabalho para a nossa chapa de vereadores, que graças a Deus, como presidente do 

partido, eu sempre falei olhando nos olhos daqueles que vinham tentar filiar-se ao PL, 

eu dizia: ‘aqui a nossa palavra é muito reta, a nossa palavra não faz curva, aqui eu não 

vou fazer promessa para simplesmente trazer ali uma pessoa para ser candidato’. Eu 
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dizia para pessoa: ‘vamos acompanhar e ver se de fato você está preparado para ser 

candidato a vereador do nosso partido’. Enquanto muitos outros partidos tiveram 

dificuldades, por quê? Sempre prometeu, sempre falou, sempre vendeu algo que não 

conseguiria entregar. E eu, graças a Deus, saímos com a chapa de 32 candidatos, as 

10 mulheres e os 22 homens. E isso foi o resultado dessa unidade, desse trabalho 

realizado, que resultou em quase 30 mil votos aqui na cidade. Então eu ressalto que o 

partido na cidade nunca teve uma representação que tivesse uma vaga aqui dentro. O 

PL então, em 2015, assumiu o partido sem nada. Graças a Deus, 2016, fui eleito e 

dizia ao presidente aqui nesta Casa: se o PL não crescer aqui na cidade, eu vou 

entregar ao senhor a nominata de presidente de partido. E graças a Deus nós fizemos 

mais um vereador. Então, muito obrigado a todos aqueles que acreditaram na proposta 

do presidente do partido, vereador Lino Bispo, que tem hoje como vice-presidente a 

coronel Eliane Nikoluk. Então quero aqui cumprimentar todos os nossos filiados, 

simpatizantes, todos os candidatos, que deram a sua cara, que foram para rua e 

ajudou o partido a crescer 100% aqui na Câmara, elegendo dois vereadores. Meu 

muito obrigado! Meu agradecimento, de uma maneira especial, a Deus que nos 

iluminou, que nos deu força, que nos conduziu para que a gente pudesse fazer um 

grande trabalho político, e se resultou realmente nesse êxito que o PL teve em São 

José dos Campos. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

inscrito, vereador Wagner Balieiro.”  

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 Wagner Balieiro, pelo prazo 

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

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

senhores vereadores, a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, pelas 

redes sociais... Com licença para tirar a máscara aqui! Também cumprimentar aqui os 

vereadores eleitos que estão visitando e que irão assumir a partir do ano que vem as 

cadeiras aqui desta Casa. Estou vendo aqui também a candidata à prefeita, Renata 

Paiva, presente aqui. Saudar! Foi colega também nessas eleições, eu que fui 

candidato a prefeito também nessas eleições. Mas quero dizer que em relação à 

questão eleitoral, aos agradecimentos, parabenizações, vou deixar isso para as 

próximas sessões, mais no mês de dezembro. Eu quero falar aqui, senhor presidente, 

mais sobre a questão dos recursos da Prefeitura, e algo que eu vi na cidade antes das 

eleições, que aumentou durante as eleições, e que a gente precisa ter uma atuação da 

Câmara Municipal, seja agora ou seja no começo do ano que vem, diante da gravidade 

que a gente vê. Primeiro que todo mundo sabe que os auxílios federais, auxílio social, 

seja de 300 reais, 600 reais, ele acaba esse ano. Tem 180 mil joseenses nesse auxílio. 

Cento e oitenta mil. É muita gente! Mostra o tamanho do problema que nós temos no 

cenário econômico. Ao mesmo tempo que a gente tem um auxílio social que termina 

no final desse ano, nós temos uma Prefeitura que é muito ausente, uma Prefeitura cuja 

administração não fez nenhuma medida social para ajudar a população e ainda cortou 

os auxílios sociais que existiam... que já existiam até inclusive em governos anteriores 

e que não têm nesse atual governo. Esse auxílio social vai precisar voltar o ano que 

vem, porque é necessário ajudar nossa população. Nós estamos falando de muita 

gente. Esse ano, a Prefeitura recebeu R$ 150 milhões. Cento e cinquenta milhões de 

reais! Não fez os auxílios sociais mesmo com os recursos que tinha possibilidade de 

fazer esses auxílios. E, aqui, vendo uma entrevista que o prefeito fez no dia de 

ontem... o prefeito reeleito fez no dia de ontem, na matéria da Vanguarda, sobre a 

situação financeira da cidade, pela primeira vez, pela primeira vez, veio a confirmar 

aquilo que eu tenho alertado várias vezes aqui na tribuna: que a Prefeitura, esse ano, 

tem mais recursos inclusive que o ano passado, em função dos 150 milhões que 

recebeu, seja do Governo Federal, parte do Governo Estadual. Então, recebeu muito 

recurso para combater a crise. Ou seja, porque fez muita medida que penalizou a 

população, quando aumentou, por exemplo, o IPTU, taxa de lixo, quando arrecadou 

mais impostos sobre a população. E o que que a gente tem? Comparando 2019... até 

outubro de 2019 e até outubro de 2020, descontando Operação de Crédito, a cidade 

teve uma arrecadação esse ano 177 milhões de reais a mais. É muito dinheiro a mais 
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para pouca atividade e apoio social para a população que mais precisa. Agora acabou 

a eleição. Agora é hora de começar a parar com aquela justificativa, que já não existia, 

que não tinha nenhum cabimento aquela justificativa, uma justificativa ridícula, 

hipócrita, de achar que não podia ter o apoio necessário para a população, sendo que 

o próprio Ministério Público colocava várias vezes que medidas sociais, medidas 

emergenciais para ajudar a população que precisa, para ajudar comércio, para ajudar 

empresa era possível fazer, e o atual prefeito não fez. Agora acabou a eleição, e a 

cidade, até o mês de outubro, arrecadou R$ 177 milhões a mais. Cento e setenta e 

sete milhões! É muito dinheiro! É hora de fazer as medidas de apoio para a população. 

Da mesma maneira que eu defendi isso no período eleitoral, vou continuar falando e 

cobrando, porque a Prefeitura tem o dever e a obrigação de fazer essas medidas para 

ajudar a nossa população. Arrecadou mais esse ano comparado com o ano passado. 

Está aqui o valor: 177 milhões. Muitas obras que foram feitas são dívidas para 

começarem a ser pagas o ano que vem. Quando a gente fala da ponte estaiada, por 

exemplo, que custou uma fortuna, que deu uma polêmica enorme e que corre o risco 

de não funcionar, ela vai ser paga a partir do ano que vem em prestações variadas 

pelo dólar. Então, a dívida ficou para o ano que vem. Então, é fundamental o 

direcionamento da cidade para ajudar a população que precisa para a gente diminuir o 

impacto dessa crise que vem, e vem grande, porque acaba os auxílios esse ano, as 

demissões aconteceram demais. E agora você tem o recurso que está colocado aqui. 

Você não pode ter mais essa justificativa que não pode fazer medida social ou de 

apoio econômico em nossa cidade. Então, com base nos dados que estão no Portal da 

Transparência, são dados públicos, abertos para toda população, está na hora de 

mudar a maneira como está sendo feito essa questão de girar o apoio para nossa 

população que até agora não está sendo feito e que vai ser necessário e que os dados 

financeiros mostram que é possível fazer. Então, a ideia de vir aqui nessa tribuna hoje 

é falar que dentro desse mandato de vereador, assim como fiz hoje, fiz nas vezes 

passadas, nas sessões anteriores, precisa ter uma Prefeitura que realmente se 

preocupe com pessoas. Precisa fazer apoio econômico, precisa fazer apoio social, 

precisa ajudar as categorias que mais precisam, que estão sendo muito penalizadas 

na cidade, e tem recurso para isso. Não dá mais para continuar com uma situação tão 

absurda como essa. Cento e setenta e sete milhões de arrecadação a mais esse ano, 

comparado com o ano passado. É muito recurso! Grande parte de uso livre do prefeito, 

e a gente vê essa omissão cruel que está sendo feita com a nossa população, que não 
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ajuda a população em nada, mesmo sabendo que a cidade é a sétima do país em 

número de desemprego, em índice de desemprego, em nosso país. Sétima colocada! 

É muito grande, é um desafio enorme e que precisa ser combatido imediatamente. 

Não podemos continuar esperando acabar os recursos de auxílio social até o final do 

ano, ficar sem nenhum apoio, para depois tentar tomar uma medida. Isso vai trazer um 

prejuízo muito grande para a população. Então, senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui no dia de hoje, é 

fundamental direcionar o orçamento da cidade para ajudar nossa população, para 

ajudar a população a superar esse momento tão difícil que está ocorrendo em nosso 

município, que os números estão mostrando que está crescendo o problema, mas que 

lamentavelmente a atual administração ainda não fez a sua parte nesse sentido.” 

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

inscrita é a vereadora Dulce Rita.” 

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

1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

regimental de 5 minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Senhor presidente, quero 

ser breve aqui. Simplesmente, eu vim aqui para agradecer todos os votos que eu tive 

nessa eleição. E pela segunda vez eu sou a vereadora mais votada na campanha 

eleitoral. Queria agradecer imensamente à minha equipe, que foi incansável, indo de 

porta em porta com todas as dificuldades, com sol, com chuva, com todas as 

dificuldades da gente não estar podendo fazer as reuniões dentro das casas. Então, 

nós tivemos que mudar o nosso jeito de fazer campanha. Nós começamos a ir de casa 

em casa, ir pela rede. Tivemos grande apoio de muitos moradores da região de 

Eugênio de Melo, de uma empresa de publicidade que nos ajudou em algumas coisas, 

ideias. Então, eu acho que nós começamos com uma campanha muito séria, com 

muita austeridade, e depois nós conseguimos emplacar numa música linda, virou uma 

grande festa na rua, todo mundo dançando, cantando e pedindo para tirar fotografia 

com a vereadora de apoio. Isso aí mudou o clima da campanha, deixou uma coisa 

muito leve, muito alegre, muito positiva e muito esperançosa, principalmente. Eu acho 

que nós tivemos esse apoio assim... a população foi nos apoiando com muito coração 

aberto, e eu acho que isso foi toda a diferença, foi o clima de alegria, o clima de 

esperança e principalmente, uma coisa que eu tenho que agradecer profundamente a 

todos que me apoiaram, foi o clima de confiança na minha pessoa. É isso que nós 

fizemos a diferença. E temos a região de Eugênio de Melo... mais uma vez provou 

que, realmente, eu faço parte da vida da comunidade, da vida deles. Só com os votos 

de Eugênio de Melo, eu já saía eleita. Então, eu queria agradecer a região de Eugênio 

de Melo, região da cidade inteira. Depois, tive mais 3 mil votos nos outros lugares da 

cidade. E eu queria agradecer de coração a todos. Agradecer minha família, que 

apesar de todas as dificuldades, de todas as correrias... tivemos que desmontar a casa 

lá para fazer o nosso comitê político. E a casa cheia, com neto fazendo escola on-line, 

a lição on-line, mas no fim deu tudo certo. Agradecer a Adelaide também, minha 

secretária, que ajudou a gente em tudo que pôde lá dentro da minha casa. Um 

agradecimento especial para Madalena Gil, que foi nossa fotógrafa oficial, que nós 

brincamos assim sempre em toda campanha: ‘Não, pode tirar fotografia, porque ela 

tem curso com a Globo’. Então virou tudo uma grande alegria, uma grande festa. E 

obrigada a todos! Meu gabinete foi incansável. Tivemos que fazer umas adequações 

para a gente continuar na rua. E as pessoas, tanto que estavam trabalhando aqui 

dentro, como que tiraram férias para me ajudar, trabalharam muito, muito seriamente. 

Mas, a vitória não é da Dulce Rita. A vitória é de todos que me apoiaram. E a vitória, 
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principalmente, é da população, pois aqui fica agora meu compromisso de lutar 

seriamente, de ser o que sempre fui: a solidária, a pessoa que está sempre pensando 

no bem-estar das pessoas. Meu gabinete vai continuar de portas abertas, meu celular 

à disposição para qualquer dia e qualquer hora. E é isso aí, vou fazer o que eu sei 

fazer melhor de mim, que é cuidar das pessoas. Meu muito obrigada a todos! Minha 

gratidão a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero também dar 

boas-vindas, parabenizar o Júnior da Farmácia, eleito também vereador. Seja bem-

vindo, Júnior da Farmácia! Eu acho que foi duas vezes ou três vezes que você tentou 

também, PSL, né? Agora então eleito. Seja bem-vindo! Meus parabéns aí! Próximo 

orador inscrito é o vereador Sérgio Camargo.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo 

prazo regimental de 5 minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, 

senhores vereadores! Venho aqui nesta noite para agradecer, agradecer aos 3.266 

votos que obtive na última eleição, no dia 15. Agradecer a todas aquelas pessoas que 

acreditaram no meu trabalho, que compreenderam a nossa proposta, que entenderam 

as nossas razões de estarmos aqui como vereador. E agradecer também a todas as 

pessoas que trabalharam na campanha, todos os voluntários, todas aquelas pessoas 

que foram para rua, debaixo de sol, debaixo de chuva, para que a gente pudesse 

conquistar esses 3.266 votos. Não foram suficientes para garantir a reeleição, né? 

Muitas pessoas mandando mensagem, não entendendo por que eu não fui eleito e 

outras pessoas com muito menos votos foram eleitos, mas é a questão do quociente 

eleitoral, né? Eu não discordo, eu acho que é uma maneira justa de se fazer a conta 

aí, da representatividade no município. Mas as pessoas muitas vezes não entendem e 

perguntam: como que eu não fui eleito com aquela quantidade de votos que eu tive? 

Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que trabalharam, à minha família, à 

minha esposa, a Márcia, aos meus filhos, a Carolina e o Vítor, a todos os voluntários. 

Quero até ressaltar aqui que todas as pessoas da minha campanha foram voluntárias, 

nenhuma pessoa contratada, todo mundo realmente trabalhando com carinho, com 

amor à causa, entendendo a nossa proposta, entendendo o nosso trabalho, 

entendendo a nossa ideia, levando isso para todos os cantos da cidade. Infelizmente, 

não fui eleito, sou o primeiro suplente do PSDB, que conquistou cinco cadeiras nessa 

Câmara, né? Continuo aí trabalhando pela nossa cidade, trabalhando pela... 

representando a nossa comunidade, a nossa fé, defendendo as nossas ideias. Mas 

não fui eleito, mas agradeço a Deus por essa campanha, uma campanha gostosa, 

limpa, bonita. Todo mundo esperançoso, animado. Claro que triste agora com o 

resultado, mas fiel. Fiel aos propósitos, fiel aos princípios, fiel àquilo que a gente traz 

no coração e traz do berço da família desde o início, né? Desde que nós começamos a 

fazer política, até hoje nós não desviamos do nosso propósito, não desviamos do 

nosso pensamento, das nossas ideias, que é fazer uma política honesta, limpa, 

trabalhando com transparência, com eficiência e com muito amor e muito carinho pela 

nossa cidade. Então, hoje o dia de agradecimento a todas as pessoas, né, que 

acreditaram na nossa proposta. Que Deus abençoe a todos! Nós continuaremos 

trabalhando sim pela nossa cidade, fiscalizando, né? O trabalho que nós fazíamos no 

mandato nós continuaremos fazendo, fiscalizando o município, o prefeito, a Câmara 

Municipal, para que a gente possa realmente, cada dia mais, trazer a qualidade da 
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política que São José merece. Parabéns ao prefeito Felício Ramuth por ter 

conquistado essa brilhante vitória na nossa cidade! As pessoas entenderam também 

que ele é um excelente prefeito, um administrador, uma pessoa arrojada que fez a 

diferença no nosso município, por isso mereceu esta vitória. Peço que Deus abençoe a 

ele, abençoe o Anderson Faria, o nosso vice-prefeito, e a todos os vereadores que se 

reelegeram e aqueles novos que vão estar agora nos próximos quatro anos exercendo 

esse mandato. Que Deus abençoe a todos e principalmente a nossa cidade de São 

José dos Campos! Boa noite, senhor presidente! Boa noite, todos os vereadores e boa 

noite àquelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais e através da 

TV Câmara! Boa noite!” 

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

vereadora Amélia Naomi, no...  se não me falha a memória,  no seu nono mandato de 

vereadora, hein! Vereadora, hein! Que coisa de louco. Vai entrar para o livro aí... 

Guinness Book aí. Com a palavra aí a vereadora Amélia Naomi.” 

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

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

prazo regimental de 5 minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

aqui agradecer todos os votos, acho que é cinco mil e alguma coisa. E agradecer aos 

que me votaram, que me apoiaram. Mas eu queria só ressaltar uma questão muito 

importante: as pessoas queriam mudança no país. Então, registrar aqui, o vereador 

Sérgio Camargo cumprimentou o prefeito. O prefeito teve uma ótima agência de 

propaganda, que deve ter feito muitas pesquisas, e sabia do discurso da mudança. 

Veja o que aconteceu em Caçapava: Caçapava mudou 100% a Câmara Municipal. 

Veja o que aconteceu em Mogi e na região de Suzano: teve a mudança. Então, eu 

quero aqui dizer que: quem tem recurso, consegue ter boas agências para fazer uma 

boa propaganda, né? Porque a mudança de fato, infelizmente, não acontecerá. E eu 

quero aqui registrar aqui a matéria do jornal OVale em relação... uma decisão 

importante que saiu depois das eleições, mas uma questão importante dos servidores. 

Então vou ler aqui: ‘O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, 

negou pedido do governo Felício Ramuth (PSDB) e manteve a decisão que obriga a 

Prefeitura a fornecer à oposição dados sobre o enfrentamento à pandemia de São 

José dos Campos. Competência. Para Fux, não compete o argumento do governo 

Felício de que a vereadora autora da ação, Amélia Naomi (PT), não teria competência 

para solicitar as informações de forma isolada. Cidadão. Na decisão, Fux citou uma 

tese vinculante fixada pelo STF de que o parlamentar na sua condição de cidadão 

pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso às informações de 

interesse pessoal ou coletivo. Sem risco. Fux também pontuou que não se verificou o 

potencial da lesão de natureza grave ao interesse público que justificasse a suspensão 

da decisão da primeira instância. Informações. Entre as informações solicitadas por 

Amélia estão: relação de todos os servidores afastados por Covid; comprovação de 

que todos os funcionários da área de Saúde foram submetidos a teste para detecção 

da doença; relação de munícipes atendidos em unidades de saúde em que foram 

confirmados casos em servidores’ – como o caso da Farmácia Central, né? O caso da 

Farmácia Central... o prefeito... no início do Covid, tinha funcionários com Covid e não 

afastaram. Foi preciso um usuário fazer a denúncia, né? E aí... Depois, nós estivemos 

lá. E aí, com muito custo, depois de 15 dias, que colocaram o vidro. E mais do que 

isso: eu quero a relação de todos os usuários, os idosos que passaram lá e que foram 

atendidos por servidores com Covid, até porque eu vou comparar para ver quem é que 

ficou e quem é que sarou. Porque era remé... é remédio de alto custo. Então, aquela 

propaganda que a Prefeitura usou, do vidro, aquela que ele fez aí para tudo quanto é 
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lugar... porque a gente vai e denuncia, a Justiça manda, e ele gasta em propaganda. 

Então, só para entender. Então aqui, olha: ‘...confirmados nas duas unidades. 

Blindagem. Blindagem. Inicialmente, Amélia tentou solicitar as informações via 

requerimento, mas o pedido foi rejeitado por esse plenário da Câmara, e que é 

dominado pela base aliada a Felício’. Aliás, eu espero que a gente não tenha o mesmo 

procedimento o ano que vem. ‘Posteriormente, a petista pediu o pedido diretamente à 

Prefeitura via a Lei de Acesso’ – mas também foi negado. Então, eu entrei na Justiça. 

‘Após Amélia levar o caso à Justiça, em 22 de outubro a 2ª Vara da Fazenda de São 

José deu o prazo de 20 dias. Para Amélia... Na gestão tucana recorreu, mas foi 

derrotada até o Tribunal.’ Ora, veja, e não foi só o meu caso do Covid que a Prefeitura 

foi até o Supremo. Foi o caso dos funcionários da Urbam. Para dar o EPI, ela recorreu 

até lá, e perdeu. Então, quero aqui dizer para os vereadores: nós tivemos uma 

mudança aqui na Câmara, né, bastante grande. A mudança, né, que deveria ter 

acontecido na Prefeitura... Quero cumprimentar aqui a vereadora Renata Paiva, que 

está aqui, cumprimentar o vereador Wagner Balieiro, que disputaram esse pleito. A 

mudança era com os dois. Mas essa mudança, aqui, de rejeitar requerimento, de votar 

contra servidor, foi feita também, né? Nós temos, hoje, uma mudança bastante grande 

nessa Casa. E saibam vocês que teve muitos servidores que votaram, que foram 

atrás, que fizeram o seu movimento, que é um movimento legítimo da sociedade. 

Então, portanto, queria dizer que infelizmente São José não teve mudança, né? 

Porque... por isso que é... se gasta tanto, né, em propaganda, né? A propaganda foi 

bem gasta, dizendo, enganando a população. Aliás, metade das obras que saíam 

naquelas propagandas era do governo do Carlinhos de Almeida. Então, eu espero que 

na próxima Câmara, na próxima legislatura, a gente não tenha que acontecer o que 

aconteceu aqui: ir até o Supremo para ter informação. Ainda bem que a sociedade 

está fazendo e fez a mudança parcial em São José, mas a gente está vendo que é um 

movimento nacional. Muito obrigada!”  

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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