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TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: RAFAEL PASCUCCI (PTB), LINO BISPO (PL), ROBERTO CHAGAS (PL),
FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), MARCELO
GARCIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO
(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), WALTER HAYASHI (PSC),
FERNANDO PETITI (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e JUNIOR DA
FARMÁCIA (PSL).

simbólica. Com a palavra o líder de Governo, vereador José... vereador Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de
todos os processos da pauta por serem já de conhecimento de todos os vereadores.
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Às 17h56min, 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 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 ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma
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Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA
FRAGA (PT) – 17h58min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 17h58min;
ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 17h58min; DULCE RITA (PSDB) – 17h59min;
RENATO SANTIAGO (PSDB) – 18h02min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h10min; e DR.
ELTON (MDB) – 19h06min.
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Solicito também o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: Processo
8511/2017 e do Processo 5577/2020. Estes dois processos por uma sessão: 8510/2017,
foi o primeiro que eu falei, e o 5577/2020. Solicito a inclusão para leitura do Processo nº
772/2021 e também para leitura do Processo 775/2021. Solicito, ainda, senhor presidente,
inclusão para votação nesta sessão os seguintes processos: Processo nº 15/2021,
Processo nº 119/2021 e do Processo 318/2021.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador Juvenil Silvério. 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.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, 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 pedido de adiamento, por uma sessão,
do Projeto de Lei nº 287/2017 constante do Processo nº 8510/2017, de autoria do
vereador Fernando Petiti e do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a rede de
cuidados paliativos na saúde pública no Município de São José dos Campos; e do Projeto
de Lei nº 218/2020 constante do Processo nº 5577/2020, de autoria do vereador Roberto
do Eleven, que autoriza o Poder Executivo a implantar serviços de agendamento via
WhatsApp de consultas, remarcações, cirurgias e exames laboratoriais pelas Unidades de
Saúde Públicas da Cidade de São José dos Campos; e, ainda, o pedido de inclusão para
leitura do Projeto de Lei nº 43/2021 constante do Processo nº 772/2021, de autoria do
vereador Fabião Zagueiro, que institui o Programa Escola Segura, com o objetivo de
difundir, nos estabelecimentos de ensino públicos municipais e privados, o conhecimento
sobre prevenção de acidentes, de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios e
controle de pânico; e do Projeto de Lei nº 44/2021 constante do Processo nº 775/2021, de
autoria do vereador Dr. Elton, que autoriza o Poder Executivo a instituir no município de
São José dos Campos a educação domiciliar (Homeschooling); e o pedido de inclusão
para votação, em regime de urgência para apreciação em turno único, do Projeto de Lei
Complementar nº 1/2021 constante do Processo nº 15/2021, de autoria do Poder
Executivo, que concede remissão e anistia aos créditos tributários e não-tributários do
exercício de 2020, lançados e vencidos, nos termos que especifica e dá outras
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providências; do Projeto de Lei Complementar nº 2/2021 constante do Processo nº
119/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a isenção do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana e da Taxa de Coleta de Lixo do exercício de
2021, nos termos que especifica e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 22/2021
constante do Processo nº 318/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
participação popular na implantação de projetos de infraestrutura ou de interesse público
que integrem o Programa de Parcerias de Investimento do Município.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão
por alguns instantes para a 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. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos... dos
processos novos para ciência dos vereadores.”
Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do
Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões
Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem
como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 772/2021 – Projeto
de Lei nº 43/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, institui o Programa Escola
Segura, com o objetivo de difundir, nos estabelecimentos de ensino públicos municipais e
privados, o conhecimento sobre prevenção de acidentes, de primeiros socorros,
prevenção e combate a incêndios e controle de pânico. Comissões: Justiça, Economia e
Educação – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 11/02/2021. Processo nº
775/2021 – Projeto de Lei nº 44/2021, de autoria do vereador Dr. Elton, autoriza o Poder
Executivo a instituir no município de São José dos Campos a educação domiciliar
(Homeschooling). Comissões: Justiça e Educação – Rito Ordinário – Término do prazo
para emendas: 11/02/2021.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são esses
os processos da leitura do dia de hoje.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero, também, só
registrar a presença, aqui no Plenário, da senhora Nazira. Seja bem-vinda, Nazira! Nazira,
diretora do Departamento de Relações Comunitárias. Com a palavra, vereadora Juliana
Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
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funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet.
Na verdade, eu venho nesta noite aqui, rapidamente, comemorar a vitória dos servidores,
através do Sindicato dos Servidores, que entrou com um processo em relação ao
desconto que estavam tendo, né, os 14%, que foi uma discussão ampla, bem discutida
aqui nessa Casa, foi aprovado. Uma das piores reformas da Previdência, que tirou 14%
dos servidores que ganhavam abaixo do teto do INSS. Servidores que recebem um
salário mínimo tendo esse desconto. E, hoje, saiu a decisão dos desembargadores que
proíbe a cobrança desses 14% dos aposentados e pensionistas que recebem menos que
o teto do INSS. Então é uma vitória. Mesmo que ainda parcial, é uma vitória dos
servidores, né? Uma vitória nossa. E lembrando que foi um processo... e uma injustiça,
né? Eu acho que é corrigindo uma injustiça, porque em nenhuma outra cidade do estado,
nenhuma outra cidade do país, houve esse desconto de 14 ou de qualquer desconto que
seja...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, conclua,
porque isso não está na pauta de hoje.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “É só para uma informação, já estou concluindo. Esse
desconto dos servidores. Então, é uma vitória dos servidores, uma vitória do Sindicato
dos Servidores.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito inclusão para votação do
Processo 18/2021 – PL nº 1/2021. Este processo tem autoria... a minha autoria e também
do nobre vereador Milton. E, ainda, inclusão para leitura do Processo 776/2021.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador Juvenil Silvério. 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.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para votação, em tramitação ordinária
para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 1/2021 constante do Processo nº
18/2021, de sua autoria e do vereador Milton Vieira Filho, que dispõe sobre a autorização
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para reconhecer as atividades religiosas e locais de culto como serviços essenciais no
Município de São José dos Campos; bem como o pedido de inclusão para leitura do
Projeto de Resolução nº 2/2021 constante do Processo nº 776/2021, de autoria da Mesa
Diretora, que altera a Resolução nº 5, de 1º de dezembro de 1983, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Marcão
da Academia que faça a leitura de mais um novo processo para ciência dos vereadores.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo nº 776/2021 –
Projeto de Resolução nº 2/2021, de autoria da Mesa Diretora, altera a Resolução nº 5, de
1º de dezembro de 1983, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
São José dos Campos. Comissão: Justiça – Rito Urgente – Término do prazo para
emendas: 4/02/2021.”
Passou-se ao processo de discussão.
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2021 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 15/2021, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que concede
remissão e anistia aos créditos tributários e não-tributários do exercício de 2020, lançados
e vencidos, nos termos que especifica e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
15/2021 – Projeto de Lei Complementar 1/2021, autoria do Poder Executivo. Informo aos
senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulto os
nobres vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Informo aos senhores vereadores
que o processo possui sete emendas, todas foram rejeitadas pela Comissões e, de
acordo com o Regimento, estão arquivadas. Passaremos, então, à votação do processo.
Em votação o processo. 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 20h56min iniciou-se o processo de votação.
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Amélia, nós acabamos de
votar. Justifica o voto lá, então, é melhor. Acabamos de votar, Amélia. Então mas agora
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nós... Mas só que a gente já votou, Amélia. Justifica ali embaixo, é melhor. Dá para você
justificar aí. Acabamos de votar. Justificativa de votação a vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, não, eu... quando eu vim aqui no
Plenário, eu avisei aqui... falei até com alguns vereadores que eu queria falar no
processo. O senhor me desculpa porque eu estou preparando a minha fala, então, por
isso eu não estava aqui. Estou com um problema administrativo no meu gabinete. Então,
quero reiterar: eu quero explicar o projeto aqui, por favor! Eu não falei na Mesa, mas falei
aqui. É só dez minutos, gente. Gente, está suspensa a sessão. Estou pedindo para
explicar o processo. É o processo da isenção do IPTU. É, eu quero explicar a minha
emenda, por favor! Tem seis emendas no projeto... sete emendas. A minha emenda é a
última. Nós estamos abrindo mão do processo aqui, que vai até meia-noite, né? A
vereadora Juliana preparou a emenda e eu estou preparando o meu texto porque como
eu não sabia que o processo ia votar agora, então estou preparando a minha fala. Tá.
Senão eu vou pedir prazo de emenda. Senhores vereadores, eu estava... na medida que
a vereadora Dulce Rita me pediu para que... porque o nosso prazo vai até meia-noite, ela
disse: ‘Poderia fazer um acordo?’ A vereadora Juliana disse que fez. Saí daqui, ainda falei
aqui: ‘Olha, eu quero falar no meu processo.’ Saí do Plenário, fui preparar a minha
intervenção. Se os vereadores acham que não vale, então eu vou pedir meu prazo e a
gente faz a sessão amanhã.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Amélia, vê se
seja, então, por favor, em breve. Vereadora, só deixar bem claro, tá? Eu não fui
comunicado que a senhora ia falar no processo, tá? Eu não fui, eu sou o presidente, eu
não sabia disso. Então, só para ficar bem claro, tá? Para que isso não aconteça
novamente, quando for assim, a senhora comunica o presidente. Eu não estava sabendo
disso aí. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai querer fazer a mesma coisa e aí vai
abrir precedente aqui e a gente não pode fazer isso, vereadora, tá bom? Então, por favor,
vereadora! Com a palavra a vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu me inscrevi para falar no processo do IPTU e do PPI
e falei, comuniquei que a Amélia falaria no outro processo. Não falei o nome do processo,
mas comuniquei que ela falaria no outro processo.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, então, por
favor!”
Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Nós vamos
discutir o projeto da anistia porque esse projeto gerou uma expectativa muito grande dos
munícipes. Eu recebi várias pessoas bastante atentas nessa questão uma vez que a
pandemia está aí e a crise financeira do comércio e da sociedade, porque nós temos
várias pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por uma
situação bastante difícil. Então eu queria passar aqui já a primeira página, que é a fala do
prefeito.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “E eu preciso de um óculos mesmo, viu, gente? Por favor!
Eu não consigo... José Cláudio, por favor, ficou na minha mesa, tive que sair correndo. É
abrir mão do prazo... tá, está aqui. Aqui, eu estou lendo um pouco a mensagem que foi
mandada pelo prefeito, escrita: ‘Como é notório, o ano de 2020 foi marcado pela situação
de emergência na área da saúde, que afetou diretamente as esferas econômicas, sociais
de nosso país e também da nossa cidade, em razão dos períodos de quarentena
estabelecidos pelo Poder Público, com a consequente suspensão de atividades de
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço. O impacto de tudo
isso gerou uma grande diminuição de renda da população, o que acarretou, por vias de
consequência, inadimplência de vários débitos dos munícipes, dentre eles os tributos e
outras exações devidas ao Município.’ Pode passar, por favor! Bom, aqui tem uma
questão que ele coloca: a renúncia da atualização monetária foram calculadas num
Processo Administrativo 14/2021, assim como os demais documentos pertinentes à
matéria financeira. Aqui embaixo, eu coloquei o parecer da nossa assessoria. A nossa
assessoria da Casa levantou que infelizmente... já não é a primeira vez, mas nós não
estamos com esse documento aqui. Então faço aqui a... Nós temos aqui vários
vereadores novos. É importante a gente ter todas as informações, né?, uma vez que nós
estamos discutindo um projeto que vai estender para diversos... diversos contribuintes.
Então essa é uma questão importante que não está nesta Casa. Queria passar, por favor!
Na questão ali, oh: ‘aos créditos tributários e não tributários de 2020 inscritos na dívida
ativa.’ Então, eu fiz uma emenda nesse projeto. Pode passar, por favor! Pode passar. A
minha emenda, ela inclui... que é a Emenda nº 7. A minha emenda está incluindo o
período de 2017, 2018 e 2019, porque nós estamos aqui dando isenção não é do IPTU, é
das multas. Vários municípios já fizeram... já tomaram essa atitude, e o prefeito Felício, no
seu primeiro mandato, não fez nenhuma isenção e nenhum benefício nesse período.
Mesmo o ano passado, com todo o problema da pandemia, nós não tivemos, infelizmente,
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nenhum benefício, nenhuma cesta básica, nada disso. Então, por isso, eu acho que é
importante que esse projeto inclua os anos anteriores. Quero, inclusive, exemplificar
algumas prefeituras, inclusive do PSDB. Pode passar. Essa é de Jacareí que fez o... ela é
mais abrangente. Pode passar. Essa é de Taubaté, que também colocou 2018. Pode
passar. E esta... esse município é... esse município é de São Sebastião. São Sebastião
também isenta; anistia fiscal de 100%, 2017 a 2018. Então, por favor! Essa é de
Guarulhos, tá? E aqui nesse projeto nós temos sete emendas. Tem a Emenda 1, 2, 3... A
nossa emenda, a minha e da vereadora Juliana, é a sétima, que inclui de fato todos... o
benefício que atenda mais munícipes. Então, por isso que eu queria e quero falar, porque
o projeto do Executivo, ele é muito limitado. Por favor! As comissões que estão dando o
parecer nas nossas emendas são... foi o vereador Roberto do Eleven, o presidente é o
Marcão da Academia, mas quem deu o parecer foi o Roberto, como também na Comissão
de Justiça. E eu queria ressaltar porque nós temos um vereador, que é o Júnior, que ele
tem... Não é o Júnior. Quem é que trabalha na parte de Dívida Ativa? É o vereador
Rafael. Seria bastante importante, Rafael, você como membro da Comissão, que essas
questões a gente... fosse observada porque as outras cidades fizeram e nós podemos
fazer, né? Hoje, eu vi a manifestação aqui na frente da Câmara, nós vimos a
manifestação do comércio hoje de manhã, e seria muito importante que essa Casa
ampliasse os benefícios para atender a esses que estão mobilizados porque a crise da
pandemia ainda não fechou. Nós sabemos que essas... nós teremos ainda situações
bastante difícil. Então, portanto, como esse é o primeiro projeto, que a gente vote na
emenda feita pela vereadora Juliana e por mim, porque outras cidades do PSDB, aqui na
região, fizeram também as isenções de meses anteriores do que a gente ficar com o
projeto limitado do prefeito, só de 2020. Então, portanto, eu peço o voto dos senhores
vereadores na nossa emenda.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2021 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 119/2021, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e da Taxa
de Coleta de Lixo do exercício de 2021, nos termos que especifica e dá outras
providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
119/2021 – Projeto de Lei Complementar 2/2021, de autoria do Poder Executivo. Inscrita
para falar no processo a vereadora Juliana Fraga.”
Ocupa a tribuna a vereadora Juliana Fraga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Bom, mais uma vez, boa noite, senhor
presidente, senhores vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo
pela TV Câmara e pela internet! Esse projeto do Executivo, nós pedimos o prazo de
emenda... mesmo sabendo que é interessante sim, vai beneficiar várias pessoas, nós
pedimos prazo de emenda exatamente para propor emendas, estudar melhor o projeto.
Mesmo que os requerimentos que nós apresentamos, pedindo informações, porque o
projeto veio meio sem alguns dados... e foram rejeitados esses requerimentos terça-feira.
Assim mesmo, a gente pediu e propôs. Infelizmente, as emendas foram rejeitadas, né?
Foram todas rejeitadas na comissão. Mas eu quero falar das emendas e porque foi
cobrado dos professores eventuais a questão das emendas e esse olhar para eles,
porque a categoria dos professores eventuais, os transportadores públicos...
transportadores de transporte público foi triplamente prejudicada, né? Uma porque não
receberam... não puderam receber o Auxílio Emergencial, porque tinha vínculo com a
Prefeitura. Segundo porque a Prefeitura recebeu recurso, mas não criou nenhum auxílio
para esses trabalhadores, que, inclusive, fez um empréstimo e que eles tiveram que
devolver. Ou seja, ficaram sem receber realmente um salário e não puderam ter o auxílio.
E agora nesse projeto também não serão beneficiados e, provavelmente, nem pela regra
que já existia, né? Então, foram prejudicados amplamente por essa pandemia e por um
governo, por um prefeito que não olhou, no caso, a situação desses funcionários, dessas
pessoas que tinham vínculo com ele. E a verdade desse projeto é que mais pessoas
poderiam ser beneficiadas nesse momento tão difícil que estamos passando, pessoas
que realmente estão com dificuldade. Porém, nós iremos votar um projeto que...
superficial, né? Onde não temos informações importantes, foram rejeitados os
requerimentos, não temos acesso ao processo administrativo, porque ele é sigiloso, e se
nós, vereadores, quiséssemos mais informação, teríamos que pagar para ter acesso a
esse processo administrativo, porque ele é sigiloso. Ou seja, nós não temos informações
suficientes para votar um projeto de tamanha envergadura. E, para ajudar, a assessoria
da Casa, a própria assessoria da Casa fez um apontamento importante, onde nem ela
pôde se manifestar direito, porque está faltando documentos e informações para que ela
faça um parecer num projeto tão sério desse, né, porque se trata de um processo de
renúncia de receita, então precisaria ter mais dado. Ou seja, falta transparência. No
mínimo, deveria vir com o estudo de impacto orçamentário, mas nem isso veio. Mas, para
finalizar, porque também é... como as emendas foram rejeitadas, eu quero finalizar
dizendo o seguinte: precisamos nos atentar sim a esse projeto. Vai ser aprovado...
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provavelmente vai ser aprovado essa noite do jeito que veio, mas precisamos nos atentar
porque pode ser uma tentativa de engabelar a população com um discurso de que está
ajudando, tirando o IPTU, que as pessoas vão deixar de pagar o IPTU. Mas, na verdade,
– vejam só –, são mais de 180 mil pessoas que receberam o Auxílio Emergencial, e esse
projeto vai atender apenas 20 mil pessoas, em torno de 20 mil pessoas, que
provavelmente... e é aí que está o engano, a enganação, e essas 20 mil pessoas
provavelmente já eram isentas do IPTU, já tinham a isenção na regra que já existia, ou
porque moram em conjuntos habitacionais, ou porque já recebiam Bolsa Família. Ou seja,
ficou elas por elas. Mas, e aí? E as 160 mil pessoas que também receberam o Auxílio
Emergencial, que estão passando dificuldade, que estão desempregadas? Ou seja, que
tem vários outros... uma situação importante por trás disso... Essas 160 mil pessoas
ficaram sem... não ficaram nem inclusas nesse projeto e nem... provavelmente não serão
também nas regras antigas. Mas, o que eu quero me atentar e quero reforçar: que esse
projeto... provavelmente, essas 20 mil pessoas que vão ser isentas nesse projeto
provavelmente são as mes... são pessoas que já eram na regra anterior. E por falta de
dados que nós não tivemos por causa dos requerimentos rejeitados e por falta de dados
que nós não tivemos por causa do acesso que nós não temos ao processo administrativo,
porque é sigiloso, a gente fica aí com a suposição, mas com essa dúvida que,
provavelmente, é isso que está acontecendo. Obrigado e boa noite, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência, então,
dentro do tempo regimental, a vereadora Amélia Naomi.”
Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Continuidade à fala da vereadora Juliana
Fraga, nossa líder. Infelizmente, o projeto, ele na realidade é um factoide, né? Porque as
pessoas já têm esse direito. Então, eu queria passar aqui, exemplificar bem rápido. Por
favor! Está chegando. Então, por favor, o senhor considere parado o meu tempo, porque
está chegando. Vereador Juvenil, a gente podia estar até meia-noite aqui, entendeu?
Então está bom.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, sobre a isenção e a taxa de coleta de lixo. Pode
passar, por favor! Aqui é o aspecto da lei, muito importante porque a isenção ela só
abrange o Padrão 1 da planta genérica. Foi uma mudança do governo Felício, né? Foi
quando a gente mudou, essa Casa... eu, o vereador Wagner e a vereadora Juliana
votamos contra essa proposta. Pode passar. Em relação a essa questão toda, que é os
70 metros... porque aqui o prefeito coloca e reforça no projeto 70 metros e 60 metros.
Então, nós fizemos várias emendas em relação a essa questão. Pode passar. Essa casa
aqui, que é lá no bairro... é lá no bairro do Galo Branco, para lá um pouco, essa é a casa
que vai ter o direito à isenção – pode passar –, que é o meio lote. A característica Tipo 10
– né? –, horizontal, Padrão 1, pavimento, 60 metros. É esse aqui que é da planta popular.
Pode passar. O prédio é esse aqui. Só os prédios que têm direito à isenção – os
aposentados e todos, né? – só têm direito à isenção agora, porque a mudança que eles
fizeram não tem... não pode ter elevador. Então, foi uma mudança radical que teve no
projeto. Passa, por favor! Então assim, olha, nós fizemos... eu fiz uma emenda que coloca
primeiro 75 metros, né, que é o Padrão 2, né? E veja – pode passar! – que o Padrão 2 é
essa casa aqui, que é lá no Altos de Santana. E, se esse padrão tiver aqui na frente ainda
a garagem, eles já perdem a isenção, o direito. Então, nós estamos incluindo este padrão,
né? Porque a Prefeitura na mudança da planta genérica... e quem viu o debate da planta
genérica que teve em dezembro, esse padrão nós estamos incluindo para ter o direito à
isenção, tá? Então, é uma casa, dois quartos e o puxadinho, que é a área de serviço.
Pode passar, por favor! E esse é o vertical com o elevador. Então, nós estamos... fizemos
uma emenda que coloque o Padrão 20 Residencial, que tenha o elevador, porque nós
temos vários aposentados, inclusive, também que têm elevador. Pode passar. E a
emenda, nós estamos, então, colocando o Tipo 10 e o Tipo 20. A emenda é para
abranger, ampliar um pouco mais, porque o projeto do prefeito é limitadíssimo. Pode
passar. Aqui, olha, é o próprio documento da Prefeitura para requerer o IPTU. Ali em cima
tem o Decreto 866... não consigo ver... que são dos aposentados. É uma lei que foi do
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governo da Ângela. Então, desde o governo da Ângela, os aposentados e pensionistas –
que passou pelo Emanuel, pelo Cury, pelo Carlinhos – eles tinham direito sem o limite
salarial e o tamanho. Então, nós fizemos uma emenda... Pode passar, por favor! Uma
emenda... Ah, não, aqui já está no final. Uma emenda ampliando isso, porque nós temos
uma situação real que muitos aposentados em São José perderam o seu direito por conta
do apartamento, do padrão, que é a mesma situação lá, porque o padrão... o apartamento
tem elevador. Na medida que tem elevador, ele muda a definição, o tipo, né? Então, nós
fizemos essas duas emendas. E aqui só para vocês darem uma olhada, procurar aí no
Google, ver como a Prefeitura de São Paulo... quais é os direitos das isenções tanto para
os aposentados... como também a Prefeitura de Campinas. Então, São José dos
Campos, na realidade, como disse a vereadora Juliana, foi um factoide, porque a
proposta da Prefeitura é exatamente o que nós temos. Nós estamos aqui, na nossa
emenda, resgatando o direito que tinha nos governos anteriores. Então, é por isso que
nós fizemos aí uma ampliação com algumas emendas para que a gente consiga fazer
com que os aposentados, que moram em prédio com elevador, tenham direito à isenção
que eles perderam no governo atual, na mudança do governo Felício, que foi no primeiro
mandato dele. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores
vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulto os
vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Com a palavra a vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu quero justificar porque as nossas emendas... da
mesma forma que não veio o estudo da Prefeitura no primeiro projeto e nesse segundo
projeto, as nossas emendas não têm o aspecto técnico, porque, como não têm os dados
técnicos da Prefeitura, como disse a vereadora Juliana, eles não são públicos, as nossas
emendas caem no que a vereadora Dulce acabou falando aqui: ‘Ah, ele não tem o
aspecto legal.’ Por quê? Porque se tivéssemos todos os dados da Prefeitura, nós
poderíamos apresentar os impactos financeiros de cada projeto. Nós saberíamos quantos
aposentados perderam esse direito. Mas, como a Prefeitura não enviou esse documento,
nós não temos condições de fazer o levantamento econômico das nossas emendas, que
foram... as comissões não deram parecer favoráveis usando sempre este argumento.
Então, eu acho que fica aqui para essa Casa... é o primeiro projeto que nós estamos
votando, e que a gente exija da Prefeitura...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...toda a documentação para que a gente tenha dados
reais da realidade e não a gente vir aqui votar um projeto que já tem na realidade e que
tirou direitos.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Marcão.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores
vereadores que o processo possui sete emendas. Informo que as Emendas nº 1, 3, 4, 5, 6
e 7 foram rejeitadas pelas comissões e, de acordo com o Regimento... Pois não! É isso
mesmo. É a 1, 3, 4, 5, 6 e 7 foram rejeitadas pelas comissões e, de acordo com o
Regimento, estão arquivadas. Passaremos, então, à votação do processo. Em votação a
Emenda nº 2. 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:- “Emenda nº 2 aprovada por
unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
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:- “Projeto aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA, J. V.:- “Apesar das emendas terem sido rejeitadas todas
nas Comissões, né, e a atenção que o governo deveria ter dado maior realmente para as
pessoas que precisam, para as pessoas que receberam o Auxílio Emergencial mesmo e
não essa balela de pessoas que já eram isentas, nós votamos a favor. Nós votamos
favorável ao projeto porque a discussão acaba indo para as redes, indo para as pessoas
como se nós fôssemos contra esse processo, contra esse projeto e contra a população.
Então, a gente deixa bem claro que, pelo contrário, nós somos favorável à população,
queríamos que ampliasse o projeto, fizemos emenda para que mais pessoas que
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realmente precisam tivessem acesso a essa isenção, mas, infelizmente, foi rejeitada.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação,
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, em São Paulo, dirigida pelo
PSDB, o aposentado que tem direito: ser aposentado ou pensionistas; possuir um único
imóvel; utilizar o seu único imóvel como residência, rendimento mensal que não
ultrapasse três salários mínimos; rendimento mensal entre 3 (três) e 4 (quatro) salários
mínimos no exercício do pedido; o imóvel deve fazer parte do patrimônio do solicitante; o
valor venal do imóvel 1.369.813,00. Então, olha aqui o valor venal. Olha o de São José. O
valor venal de São José para os aposentados é 58 mil. Então, é um horror, né? Qual é o
imóvel que o aposentado, em São José, tem direito? Fica aqui uma pergunta para os
senhores vereadores. É importante que os aposentados procurem vocês e diga: ‘Ué, por
que que eu não tenho direito à isenção?’ Porque no governo Felício foi cortado. Todos os
governos... aliás, o primeiro governo que mandou...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora, por
favor!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “... o projeto da isenção foi o Bevilacqua. De lá para
cá, este governo tirou, e aí os vereadores ficam agora fazendo demagogia.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 22/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
318/2021, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
participação popular na implantação de projetos de infraestrutura ou de interesse público
que integrem o Programa de Parcerias de Investimento do Município.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
318/2021 – Projeto de Lei 22/2021, de autoria do Poder Executivo. Inscrito para falar no
processo a vereadora Juliana Fraga.”
Ocupa a tribuna a vereadora Juliana Fraga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Bom, esse projeto, de fato, ele é muito
importante. É um projeto até que o prefeito Carlinhos, na época, tentou aprovar aqui
nessa Casa, que é o projeto que trata da Parceria Público-Privada. Claro que vem com
um nome mais rebuscado agora, que é a parceria... Programa de Parcerias de
Investimento, mas nada mais é que a Parceria Público-Privada, que é a antiga PPP. E
que, de fato, tem a sua importância. A justificativa é que trará muitos empregos para a
cidade. Pode até ser. Mas também é um projeto de tamanha importância e grande até,
porque é muito dinheiro envolvido, muito dinheiro público e muito dinheiro privado
envolvido, né? E, segundo os próprios colegas aqui da Casa, em outros momentos, em
outros mandatos, alertou que projetos dessa envergadura, desse tamanho, pode
esconder muitos jabutis, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a esses
projetos. E eu quero aqui colocar um pouquinho na questão do decreto que considera o
Programa de Parcerias de Investimento, PPP do município... ele vai tratar de
empreendimentos públicos de infraestrutura. E aqui eu quero citar quais
empreendimentos que poderão entrar nessa parceria, então: ‘A usina para geração de
energia renovável fotovoltaica para abastecimento da Linha Verde e de prédios públicos;
Aeroporto Professor Urbano Ernesto; Centro de Convenções; novo transporte público,
incluindo a Linha Verde; Arena Poliesportiva; Estádio Martins Pereira; Parque Municipal
Roberto Burle Marx; Bilhete Único; Sistema de Gestão Financeira do Transporte Público;
Estacionamentos Subterrâneos; e outros projetos estratégicos poderão vir a integrar o
PPI, por provocação da Assessoria de Projetos Especiais.’ E aí, como eu já falei, são
projetos realmente grandes, de grande envergadura, com muito dinheiro, que pode
esconder grandes problemas aí, ou grandes jabutis, como já foi falado. E o que podemos
fazer para não ter esses problemas? Eu vejo que tudo, na verdade, público... o mais
importante, eu acho que a gente não pode deixar de cobrar e prezar é pela transparência.
É pela transparência nos processos, nas ações e na ampliação da participação popular.
E, infelizmente, infelizmente... nossas emendas são exatamente para garantir essa
transparência e essa participação popular, mas, infelizmente, foram todas rejeitadas.
Todas rejeitadas! E eu vou fazer questão de ler... não vou ler todas, mas algumas aqui eu
vou citar, porque eu não sei quem rejeitou as emendas... quer dizer, são as comissões
que rejeitaram as emendas. Eu não sei se... não prestou atenção. Mas, aqui, na Emenda
nº 1. Na Emenda 1, que eu apresentei, simplesmente o governo está tirando... Aqui: ‘A
audiência pública será convocada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos
da data de sua ocorrência.’ Gente, já é lei. Já é lei! A gente não propôs nada diferente. Já
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existe uma lei que rege isso daí. ‘A audiência pública...’ nós fizemos uma proposta da
emenda que: ‘A audiência pública será convocada com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, por meio de convocação
publicada no Boletim do Município’. Ou seja, isso já é lei. O que o governo está fazendo, o
que o prefeito Felício está fazendo é mudar a lei que já existe. Tirar de dias úteis, quinze
dias úteis para quinze dias corridos. Não respeitar o prazo que já é lei, mudando isso,
fazendo com que os processos sejam mais rápidos, mais corridos e com menos
transparência, porque, quanto mais rápido, mais as pessoas não têm o acesso, as
pessoas não têm informação, as pessoas não ficam sabendo. Então, querendo burlar de
uma situação que não precisa. Ué! Se é algo bom para a cidade, se é algo que vai trazer
benefício, se vai trazer emprego, por que não, então, o processo também não ser
transparente? Não ser bom? Não ser lícito? Não ser um processo que já é previsto em lei,
que não está mudando nada? Nós não estamos inventando nada, nós não estamos
propondo nada diferente. Quem está propondo algo diferente, está tirando da população o
direito de participação, que está deixando com que a população cada vez menos sem
esse processo e participe desse processo, é o governo, é a Prefeitura, é o prefeito Felício
Ramuth, com o aval dos colegas vereadores aqui dessa Casa, com o aval dos colegas
vereadores que deram o parecer contrário e que não deixou nem vir a discussão da
emenda para a plenária, infelizmente, infelizmente. A outra proposta é... A outra proposta
é que tenha audiências... que tenha audiências na... A proposta que a gente fez foi o
seguinte, no parágrafo único... no art. 4º, parágrafo único: ‘Nas hipóteses em que seja
também obrigatória a realização de audiência pública pelo Legislativo para a apreciação
do projeto de parceria, será necessária a realização de evento diverso a que se refere no
caput deste artigo.’ Porque a proposta é que seja feita apenas uma audiência, aqui no
Centro. Que a audiência do Centro seja aqui na Câmara e que simplesmente seja quase
a mesma coisa. Ou seja, e a independência da Casa? A independência do Legislativo
com o Executivo? A discussão ampliada? Não. É como se o Executivo manda, nós
obedecemos e sem discussão mais nenhuma, né? Então, infelizmente essa... também foi
rejeitada. Nós vamos engolir isso aqui e não vamos ter mais debates quando tiver aqui na
região central. Na Emenda 3: ‘Ainda que em decorrência da vigência de medidas
sanitárias restritivas para o enfrentamento da pandemia decorrente do covid não seja
possível a realização da audiência pública de modo híbrido, fica autorizada a realização
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Oeste’. Que é o que, se fosse de maneira presencial, aconteceria, uma audiência em
cada região, porque tem casos que precisa debater específico da região. E as pessoas
daquela região de repente tenham mais acesso no dia, tenham mais vontade de participar
por... quando se trata de algo da sua região. Mas não. Não vai ter. Simplesmente vai ser
uma audiência só, e participe quem quer, quem tiver oportunidade, quem tiver tempo, e
não vai ter um debate mais ampliado. Na verdade, não vai ter um debate mais ampliado
como se tivesse presencialmente, né, em cada região da cidade. E, para finalizar, a última
emenda é: ‘A audiência pública será efetuada...’– o que está no projeto – ‘A audiência
pública será efetuada por meio de convocação publicada no Boletim do Município e por
meio de aviso divulgado na página eletrônica do Município’. A gente ampliou colocando
que: ‘contendo, na mensagem, a justificativa para a contratação, a identificação do objeto,
o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30
(trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias
antes da data prevista para a publicação do edital.’ Ou seja, a intenção é que, na data de
divulgação da convocação, tenha mais informações para o munícipe, para as pessoas
que tenham interesse de participar, possam simplesmente ter mais informação do que
está acontecendo. E não simplesmente colocada no Diário Oficial uma audiência pública
e ponto. Então, a ideia é que tivéssemos mais informação sobre o projeto na data da
convocação, no dia da audiência pública. Infelizmente, nossas emendas foram todas
rejeitadas. Não vai ser nem para a discussão. Mas eu fiz questão de falar sobre cada uma
delas, porque, se a gente quer realmente algo transparente, algo que tenha participação
da população, algo realmente melhor para a cidade, algumas coisas têm que ser
mudadas, e poderia começar aí nesse projeto. Obrigada e boa noite!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a prorrogação da sessão.
Mas, eu queria encaminhar a votação desse processo. A nobre vereadora, ela está
redondamente equivocada no que ela está falando. Não tem nem cabimento, vereadora.
Esse projeto, ele regulamenta a participação em audiências púbicas. É isso! E, além
disso, senhor presidente, uma vez que o projeto do aeroporto, do Centro de Convenções,
do transporte público, da Arena Poliesportiva, do Estádio Martins Pereira, do Parque Burle
Marx, do Bilhete Único e do estacionamento, quando for acontecer esses projetos, virão
para a Casa e passará de novo pelo Plenário. Então, a vereadora, ela está passando a
carroça na frente dos bois, prova que não entendeu nada da proposta do projeto. Mas é
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de grande envergadura porque trará, vereador, trará... poderá trazer investimentos de até
500 milhões de reais e, claro, por que não dizer, mais geração de emprego e renda. Este
é o encaminhamento do processo, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido da
prorrogação da sessão aí feita pelo vereador Juvenil Silvério. 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 Juvenil Silvério, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação da sessão por 90 minutos (conf. art.
88, § 6º, do Regimento Interno).
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu só quero corrigir o senhor vereador que me
antecedeu porque na verdade quem está redondamente enganado é ele porque o próprio
projeto do Executivo cita o decreto que fala dessas parcerias. E as nossas propostas é
exatamente garantir que as audiências públicas sejam mais transparentes, tenha a
população participando. E não estamos colocando o carro na frente dos bois, não. Nós
estamos antecipando algo que pode acontecer sim e evitando que jabutis sejam
escondidos dentro desses projetos. Então é só isso. Mas, infelizmente, isso o vereador
também não concordou, né, com os erros que o próprio projeto tem.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, diferente do governo do Carlinhos que
mandou o projeto de parceria, o PPP, para essa Casa e essa Casa discutiu muito, o
prefeito fez o decreto dia 19/01/2021, que dispõe sobre a criação do projeto. Mas, ele fez
um decreto e, claro, está regulamentando as audiências públicas. Eu quero registrar que
essa questão do público e privado eu sempre defendi. Aliás, porque nós teríamos em São
José um projeto, que é o Hospital da Mulher, que era com essa mesma intenção do
público privado. Nós teríamos o atendimento todo num único prédio, não só do ponto de
vista da maternidade, mas também das mulheres com câncer, das mulheres de meia
idade. Hoje vivendo a minha crise dos 60 anos sei da importância da saúde da mulher de
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meia idade. E nós temos em São José um programa, e aí quando a gente discutiu isso no
governo do Carlinhos, o PPP, que é esse Hospital Regional. Esse Hospital Regional, que
foi doado a área pelo nosso governo e essa Casa votou essa doação de área, é uma
PPP. E funciona. Aliás, nós vimos lá agora, estamos assistindo no debate eleitoral, que
em Minas Gerais, o prefeito de lá foi eleito porque fez uma série de PPPs, né, que é uma
situação real que a gente está vivendo no Brasil em função da própria crise. É a saída que
os municípios estão achando. Mas também gostaria de reiterar: nós deveríamos discutir o
decreto do prefeito nessa Casa, como nós fizemos anteriormente, né? Mas essa Casa... o
prefeito fez o decreto e nós estamos agora fazendo a regulamentação da audiência
pública, porém com uma ressalva, porque as audiências públicas ela está limitada, como
disse a vereadora Juliana. E mais do que isso: nós colocamos que as audiências têm que
ficar, da forma que está no decreto, só nesse período...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... que estamos vivendo. Então, no período da pandemia.
Então, está é a nossa proposta. Porque nós queremos que as audiências presenciais, e
nós temos certeza, se tiver vacinação para todos, nós vamos voltar a ter vida normal. E
vida normal é com participação popular.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente... Alô? Está saindo? Está saindo. Senhor
presidente, boa noite! Boa noite aos demais vereadores! Senhor presidente, fazer um
encaminhamento desse projeto Programa de Parceria. Inclusive, lembrando que hoje saiu
os dados de emprego do Brasil, e são terríveis, né? Pós-pandemia, no meio dessa
pandemia, a quantidade de postos de trabalhos que o nosso país está perdendo e que
São José dos Campos também perdeu, a nossa Região Metropolitana. Primeiro ponto.
Segundo ponto: nós, em São José dos Campos, nós já perdemos grandes investimentos
por falta também... aliás, por falta não. Por algumas radicalizações, de um lado e de outro.
Nós não podemos perder mais nenhum tipo de investimento. E aí eu vejo esse projeto
como um polo gerador, sim, de empregos no futuro, de geração de renda, inclusive alguns
pontos não foram elencados ainda nesse projeto. Eu vou citar um: sistemas novos de
publicidade. Poderia ser incluído também como num projeto estratégico como esse. Os
nossos poliesportivos também poderiam entrar dentro de algumas questões estratégicas
também de se fazer investimentos a partir do público e do privado. Então, senhor
presidente, votarei favoravelmente nesse projeto já vendo essa esperança de que o
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município realmente vai se debruçar sobre a legislação, vai se debruçar sobre todos... as
normas que são necessárias de transparência, mas vai gerar emprego, vereador Walter,
porque, passando essa fase... olha, eu falei no meu discurso de posse: ‘É emprego,
emprego e emprego’. Nós não podemos perder tempo com outras situações. Nós temos
que ir atrás de gerar emprego para nossa população. Por isso, voto favorável...
encaminho meu voto favorável a esse projeto.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de
votação o vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI, E. V.:- “Senhor presidente, muito atendo aqui às falas
dos colegas vereadores e das vereadoras. O que nós observamos é o seguinte: o prefeito
Felício Ramuth, e sua equipe, que já demonstrou toda a sua competência na forma de
gerir o dinheiro público, dá outro exemplo com este Programa de Parceria de
Investimento. Não é uma PPP ainda. A PPP ela vem depois disso. Analisando
atentamente o projeto, nós temos a certeza absoluta do seguinte... viu, vereador Zé Luís?
Não para aqui nesses itens elencados no decreto. À medida que for surgindo as
possibilidades desse programa, serão ampliados, naturalmente, né? E veja bem:
contempla o nosso aeroporto já, aqui mesmo palco de muitas discussões, vai sair em um
ano. Outra coisa é a energia fotovoltaica, que provavelmente vai ser lá no Torrão de Ouro,
lá no aterro sanitário nosso. Então também é outro... outro grande gol desse governo. Isso
é fazer gestão na veia, como sempre digo. A vereadora do PT... as vereadoras do PT que
criticou quando nós rejeitamos no nosso Plenário a Parceria Público-Privada, a PPP, da
administração do ex-prefeito Carlinhos de Almeida, um item que chamou muito a
atenção... quando se faz uma Parceria Público-Privada, você tem que dar a garantia para
quem vai investir. ... e o item principal... o vereador Roberto do Eleven estava aqui
também que votou contra, vereador Juvenil, vereadora Dulce Rita, vereador Petiti, nós
votamos para resguardar a cidade e, em especial, o nosso Instituto do Servidor. Porque
dava-se como garantia, se por acaso não desse certo, se faltasse dinheiro, o dinheiro do
Instituto do Servidor. Então precisava... precisava... Quando você desafeta uma área, por
exemplo, e torna ela pública para fazer a doação, você precisa de quatorze votos. É uma
votação qualificada, é 2/3 dos votos. Aí deu um tremelique nos defensores dessa ideia
maluca. Que na verdade o que que nós pensávamos? Provavelmente essa Parceria
Público-Privada seria o sistema do lixo. Coleta, tratamento, enfim, todo o sistema de lixo
por 30 anos. Taubaté fez isso. Dois bilhões de recurso que fica caucionado. São José é
quase três vezes maior que Taubaté. Seria em torno de seis bilhões. Seria três
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orçamentos de três anos. Por isso que os vereadores, para defender a nossa cidade de
um verdadeiro assalto ao nosso dinheiro, ao nosso patrimônio, ao patrimônio do servidor,
votou contra. Até falaram que não era nada disso. Era só tirar a palavra, porque estava
incluída ‘as estatais’. Estatais de São José só tem uma, que é o Instituto do Servidor.
Mas, voltando aqui ao projeto que estamos encaminhando pelo PSC o voto favorável, a
vereadora do PT ela não leu direito o projeto. As audiências serão feitas nas cinco regiões
da cidade, porque não poderia ferir a nossa Constituição Municipal, a Lei Orgânica do
Município, que até fomos nós mesmos que colocamos, as audiências públicas têm que
ser em todas as regiões da cidade. E o PSDB em todo governo sempre ela fez mais do
que cinco audiências e amplamente divulgado nas mídias (TV, rádio, jornais). Então não
sei a preocupação. Vai ter audiência, sim. Para cada item desse será produzido um
projeto de lei, Zé Luís, não é verdade? Nesse projeto de lei... o projeto de lei ele só vai
sair através de discussão nas audiências e depois... e depois, quando chegar na Câmara,
a Câmara, se ela quiser – está também no nosso Regimento Interno e na nossa Lei
Orgânica – ela poderá ir para os bairros fazer audiências. Isso é prerrogativa do nosso
Legislativo. E aqui na minuta do projeto não fala nada que é proibido a Câmara fazer. Fala
o seguinte: depois de feito todas as audiências, né... e, se for fazer na Câmara, é uma só.
Por quê? A Prefeitura já fez. A Prefeitura já vai fazer nas cinco regiões. Então não há o
que temer. Então o prefeito está de parabéns, a sua equipe está de parabéns. Nós temos
certeza do seguinte: esse projeto vai abrir de novo a nossa cidade para grandes
investimentos. Era isso, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente... Senhor presidente, senhores vereadores,
eu também venho a esse microfone para encaminhar a votação do PL entendendo que
esse projeto ele com certeza vai trazer um grande... uma grande oportunidade de
desenvolvimento da nossa cidade. Eu cito aqui, de maneira especial, o nosso aeroporto,
que há muitos anos já deveria estar aí com a iniciativa privada para que a gente pudesse
sair dessa situação muito diminuída que nós estamos com relação à Campinas, que tem
Viracopos, que é um... vamos dizer assim, um gigante, que movimenta aquela região e
é... Nós estamos aqui com duas rodovias que praticamente correm paralelo ao aeroporto;
nós estamos aí com o porto de São Sebastião que traz um grande desenvolvimento,
ainda mais agora com a duplicação da Tamoios. Portanto, precisamos avançar. Nossa
cidade precisa, de fato, dar passos mais largos porque isso gera empregos, fomenta a
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economia e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Via na legislatura, não a
passada, mas a anterior, se falar muito aqui nessa Casa de jabutis, né? E a gente viu aí,
por exemplo, no final do governo da Drª Angela, ela vendeu ações da Sabesp para fechar
o caixa da Prefeitura, não é? Então isso realmente é lamentável, você não ter a
capacidade de gerir a cidade e depois você precisar abrir mão de um bem do município
para pagar conta. Mas com certeza nós estaremos tendo um grande ganho na nossa
cidade com a aprovação desse projeto na noite de hoje.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de
votação, vereador Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, E. V.:- “[inaudível]...do vereador Lino e do Walter. Aqui
nessa Casa, você ter a sua opinião ou você defender um projeto, você é chamado de
jabuti, de vaca de presépio. Quer dizer, se você defende um projeto que pode gerar mais
de 500 milhões de investimento para a nossa cidade, você é chamado de jabuti. E parece
também... eu que estou começando aqui, eu não sei. Acho que eu vou deixar de ser
cardiologista para ser psiquiatra. Porque parece que eu estou em São Paulo, porque
defender um projeto que vai gerar mais de 500 milhões, você é jabuti. Agora, dar isenção
para uma pessoa que tem um apartamento de um milhão e meio... Então, eu não
entendo. Acho que as coisas estão sendo mal colocadas. E o vereador Walter deu uma
aula para a gente aqui, que está dentro dos nossos direitos, do vereador, chamar a
audiência. Nós vamos ter as audiências, os projetos vão voltar aqui para a Câmara. E eu
votei contra todas as emendas que vocês colocaram não porque eu sou jabuti, não.
Porque todas as emendas foram colocadas para amarrar e atrapalhar o projeto que vai
gerar emprego para nossa cidade no combate à pandemia. E um pouquinho mais de
respeito para me chamar de jabuti.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de
votação a vereadora, por favor, Juliana Fraga!”
A vereadora JULIANA FRAGA, E. V.:- “Senhor presidente, primeiro, então, colocar para o
vereador que falou do jabuti, que não é o... jabuti não é o vereador. O jabuti é uma fala
que eu aprendi aqui na Casa com os colegas vereadores quando um projeto dessa
envergadura pode ter alguma coisa escondido, né? Então é essa situação. E é por isso
que... não estou falando que eu sou... nós não somos contra a Parceria Público-Privada,
nós não falamos isso. O que estou falando é que nesse projeto de audiência pública estão
tirando prazos... estão correndo com prazos, dificultando a transparência e a participação
popular. Então essas emendas foram para questão da audiência pública. Inclusive
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audiência pública na Lei Orgânica, em cada região, é quando há da Lei de Zoneamento,
não nesse caso. Não é previsto na Lei Orgânica que nesses casos tenha audiência
pública em todas as regiões. E que pode acontecer sim de termos apenas uma audiência,
com uma mínima participação popular, e que aí... e escondendo situações que... jabuti no
meio desses projetos. É nessa questão que eu coloquei. E aí eu encaminho à bancada
votarmos contra porque entendemos que não há transparência suficiente. Estão cortando
prazos, querendo correr com quinze dias úteis... quinze dias corridos ao invés de quinze
dias úteis, tirando audiências... ou, em vez de ampliar audiências para todas as regiões
com esses projetos, estão tirando essa situação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente, eu sou uma pessoa honesta, um homem
resolvido, um médico, pai de três filhos. Eu nunca que eu ia votar num processo que seria
desonesto ou com esse... denominação de jabuti. E um prefeito que foi eleito com
212.000 votos e 206.000 votos não teria essa aprovação popular se não fizesse projetos
bons para a cidade. Eu acho muito lamentável julgar a gente e taxar a gente como
desonesto como... que nunca... isso não faz parte do meu histórico, entendeu? Então, eu
acho que um pouco de respeito com um pai de família, com uma pessoa que tem uma
história na cidade, é bom, né? Acho que cabe aqui nessa Câmara, né, o respeito pelas
pessoas. E eu não concordo com as emendas delas, não concordo, que vai atrasar esse
projeto do nosso prefeito para gerar trabalho e emprego na nossa cidade.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, lamentável a fala da vereadora. Ela
se equivoca sempre que vem a esse microfone. Eu quero só lembrar à vereadora, quando
ela fala de jabuti, de coisa escondida, de esquema, eu quero só lembrar a vossa
excelência: mais de 60 milhões de reais a Prefeitura de São José dos Campos já está
condenada e vai ter que pagar de um acordo que foi feito com o lixo, lá atrás, no governo
de vocês, mais de 60 milhões de reais; eu quero citar também a questão do software, no
caso do Cpem, mais de 17 milhões de reais; sem contar de 2013 a 2016. Então, por favor,
vir aqui e falar em coisa errada, em gestão mal feita? Pelo amor de Deus! Tem que ter
muito, mas muito cara de pau.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Renato Santiago.”
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O vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa noite, senhor presidente, todos os colegas da
Casa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara! Corroborar com a fala do Dr. José
Cláudio de algumas coisas que são expostas e explanadas aqui sem o mínimo sentido.
Vereador Walter realmente nos deu uma aula aqui. E, principalmente, ressaltando que a
participação popular ela não é diminuída em nenhum momento desse projeto. Muito pelo
contrário. Como o vereador Walter nos disse, nós temos a prerrogativa, se quisermos, de
a própria Casa Legislativa procurar as audiências públicas. Mas o principal que eu quero
deixar aqui quando se fala em transparência, é mostrar os quatro anos da gestão do
Felício: nenhum caso de corrupção nessa gestão. Então, só por isso nós já mostramos a
transparência que esse governo teve nos últimos quatro anos e que vai continuar tendo
agora nessa próxima legislatura e nesse próximo mandato.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu também queria fazer
um rápido comentário. Todos já falaram aqui. E esse... esse... no caso, esse projeto,
dessa votação do Programa de Parceria de Investimentos, né? Eu vou falar o que eu... eu
que também mexo muito com essa questão do ramo de futebol. Grandes obras que tem
na cidade... em várias cidades. Vou dar um exemplo aqui: o Estádio Martins Pereira, o
próprio aqui... como foi falado do aeroporto, que, né, bacana, legal, mas até hoje de fato
ele não funcionou na nossa cidade, né, Walter? Até hoje não funcionou o aeroporto.
Importantíssimo o aeroporto funcionando, tendo voos aqui, chegando empresário aqui,
dormindo em nossa cidade, conhecer a nossa cidade, que até hoje não funciona, né? Ter
um aeroporto, bacana, bonito, mas não funciona. Podendo agora fazer esse investimento
com empresas privadas, de fato fazer esse gerenciamento, ajudar tirar esse custo do
município, certo?, podendo explorar aquilo. E o Martins Pereira, a própria Arena, que vai
ter agora, de fato, uma arena esportiva que possa ter jogos através das federações, que
não tem, grandes eventos, né? E Centro de Convenções, enfim, como falou aqui da
própria usina de fotovoltaica. São tudo grandes obras importante que é importante ter
esse parceria com o privado. Eu acho que público-privado ou qual a marca, o nome que
vai falar para isso, que é o Programa de Parcerias de Investimento, mas é necessária
essa parceria do privado com o público. O público faz grande obras que são necessário. E
se é mais vantajoso fazer essa parceria com empresas privadas, trazer investimento,
geração de emprego na nossa cidade e tirar esse peso do município que é este custo
mensal, é um projeto diria... isso é visão de fato de futuro, eu acho que da cidade ser
realmente... que tenha avançado no nosso país. Eu penso de forma, porque não é fácil
você ter que bancar, né? A partir do... vou dar um exemplo aqui também: o nosso próprio
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Hospital Municipal. Quem que hoje imagina o Hospital Municipal hoje sendo gerenciado,
colegas vereadores, só pela Prefeitura? Acho que nenhum prefeito mais faz isso. É uma
parceria. É uma parceria que eu acho que nenhum governo mais vai mexer nisso, certo?
Então a parceria... hoje, o investimento com o privado é necessário para o poder público
dar agilidade, gerar mais emprego e ajudar no gerenciamento. Também, essa é minha...
queria deixar essa colocação da minha também opinião desse projeto, que é muito
importante. Na minha opinião, ele é muito importante na questão de ver o futuro da nossa
cidade. Informo aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de
emendas. Consulto os nobres vereadores se abrem mão do prazo de emenda.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores
vereadores que o processo possui cinco emendas. Informo que as Emendas 1, 2, 4 e 5
foram rejeitadas pelas Comissões e, de acordo com o Regimento, estão arquivadas; e a
Emenda 3 foi retirada pela autora. Passaremos à votação do processo. Em votação o
processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dois votos contrários, senhor
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 2 (dois) voto
contrário, o projeto está aprovado.”
Em votação o Projeto. Aprovado com 02 (dois) votos contrários
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA, J. V.:- “Senhor presidente, a justificativa... Votei contrária
às emendas mesmo porque eu acho que quem não leu ou não se atentou foi o vereador
que me antecedeu falando que eu não... estou falando bobeira aqui, né? Porque o que eu
fiz foi exatamente em cima do parecer jurídico da Casa. Então acho que ele não leu o
parecer jurídico da Casa, né? E o vereador disse que tudo que eu venho falar é
equivocado, mas ele faz o seu papel, né? Ele faz o papel de líder de Governo, que
defende cegamente tudo que traz aqui do Governo. É normal, eu acho que é normal até.
E aproveita para desqualificar o colega também. Mas tudo que nós falamos, tudo que eu
falei foi baseado também na assessoria jurídica da Casa.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora Amélia Naomi”.
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A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V:- “Alô! Senhor presidente, em várias audiências
públicas do transporte coletivo, o Ministério Público e a Defensoria Pública questionaram
as audiências aqui da Prefeitura, ocorrida no governo do Felício. A mudança que nós
estamos fazendo nesse projeto é uma mudança radical, porque nós estamos colocando
quinze dias úteis, né? E se você considerar que quando você tem quinze dias, contando
sábado e domingo, a data, né, o período... a gente tem aí um período de quase dez dias.
Nós estamos discutindo aqui projetos de envergadura bastante grande, né? Nós estamos
discutindo... no decreto do prefeito, ele coloca a questão do transporte coletivo, coloca
uma série de... da infraestrutura da cidade, que é importante. Eu já disse aqui na minha
fala: eu defendo a PPP, defendi no governo anterior, do Carlinhos. Não foi colocado no
governo, mas eu defendo. Acho importante a gente ter projetos e perspectiva de
investimento para as cidades, não só para São José dos Campos, mas para o Brasil. E
essa foi uma medida tomada, importante, em várias cidades. Agora, você fazer a PPP e
diminuir as datas para que a sociedade civil participe, é muito ruim. Então, dentro dessa
questão que é os prazos, eu lamento. Tenho certeza, se o projeto... e até falando com a
Juliana... se a gente votar favorável, com certeza tanto a Defensoria Pública, o Ministério
Público, que têm se pautado na questão do transporte, sempre pela questão das
audiências públicas, nos vão nos questionar, porque é um direito importante de
participação da sociedade. Então, é em função desta questão, que é... e é verdade, o
projeto aqui que nós estamos discutindo são as audiências públicas, e essa audiência
pública, ela diminui a data... o processo...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
A vereadora AMÉLIA Naomi, J. V.:- “Então, por isso nós estamos aqui votando contra
essa mudança dos prazos das audiências públicas, porque o fato de ser quinze dias
corrido tira muita gente... muitos técnicos que vão apresentar projetos ou propostas
alternativas nas audiências não vão ter condições, porque o prazo encurtou muito.
Obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, J. V.:- “Senhor presidente, eu estava aqui acompanhando os
debates aqui. Eu acho que é sempre dois pesos e duas medidas. Quando foi esse projeto
vindo aqui pela administração do PT, pondo em risco todo o patrimônio do Instituto de
Previdência, estava tudo certo. Aquilo lá não era jabuti. Aquilo lá era um jacaré, um
crocodilo que estavam botando em cima da árvore. De tanto peso, acabou caindo, graças
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a Deus. Mas aí, quando aconteceu isso, foi tudo certo, todo mundo ficou horrorizado, todo
mundo... teve muita polêmica. Mas felizmente nós conseguimos segurar. Mas agora a
grande importância é ficar discutindo a querela de se é cinco dias corridos ou úteis. Eu
acho que tem todo um tempo de discussão, todo um tempo de amadurecimento, que se
vai ser bom para a sociedade, não é só para geração... tanto como geração de emprego,
mas também para a melhoria de qualidade do serviço prestado pelo governo. Porque
muita coisa nós não damos conta, o governo não dá conta nem de fiscalizar, nem de
cuidar. Haja visto o nosso Parque da Cidade, que é um monumento maravilhoso e nós
não conseguimos fazer toda a manutenção necessária, todo o policiamento e está muito
aquém de toda a beleza que aquilo lá pode ser explorado ainda. Os hospitais, como já foi
citado aqui, e muitos outros serviços. É essa que é a importância, porque é uma coisa que
todo mundo sai ganhando. A única coisa... quem saiu perdendo nessa história foi o PT,
que não conseguiu levar adiante por sabotagem.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto o
vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS, J. V.:- “Senhor presidente, então, a partir de agora votando favorável
a esse processo. Bem dito aqui, o... cada um desses processos, eles deverão ter leis
específicas. E tem algumas dessas matérias que são realmente difíceis de você legislar.
Então, eu só espero que a ousadia desse projeto ela seja também dentro de uma meta,
rápido, para que a gente faça essas mudanças. Porque eu acredito, e conversando com
as pessoas, nós precisamos gerar empregos daqui para frente. Nós não podemos mais
ficar perdendo tempo. Acho que tem que ser a grande pauta do Legislativo para esse ano
a defesa do emprego. E eu vejo nesse projeto, né, uma grande chance da cidade poder
gerar muitos postos de trabalho mesmo sabendo que alguns desses temas são de difícil
legislação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto o
vereador Roberto do Eleven.”
O vereador ROBERTO DO ELEVEN, J. V.:- “Senhor presidente, eu votei favorável
também a esse projeto do prefeito Felício Ramuth, uma, pela confiança que ele mostrou
nos quatro anos da sua gestão, comprometimento com o dinheiro público. E na outra PPP
nós votamos contra. Inclusive a outra administração entrou porque eles queriam levar
com onze votos. Bem lembrado o Walter. Se não fosse hoje os votos de alguns
vereadores que aqui estão, a cidade estava vendida. E outra coisa, Walter. Eu queria falar
um pouco sobre os pareceres das comissões. Nós temos que parar, nessa Casa de Lei,
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fazer emendas populistas para fazer firula com a população lá fora. Isso aqui é uma Casa
de Lei, não é um circo! Então, quando esse relator faz um parecer, eu acho que os
vereadores têm que se atentar mais o Regimento Interno dessa Casa, o art. 112, onde
fala que vereadores não pode fazer emenda para aumentar o custo, que o único que pode
fazer isso é o prefeito. Que no exa... quando votamos aqui o dinheiro público, já é
destinado às escolas, à educação, saúde, obras. Então, temos que parar com essa
demagogia de fazer emenda e saindo falando para população: ‘Eu fiz essa emenda e
votaram contra’. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto,
vereador Walter Hayashi.
O vereador WALTER HAYASHI, J. V.:- “Senhor presidente, ser pequenininho tem esses
desconfortos. Mas obrigado! Mas eu estou voltando aqui ao microfone não para justificar
o meu voto, que o meu voto já estava certo, muito certíssimo. Mas eu voltei a esse
microfone para fazer uma observação para as vereadoras do PT: votou contra por causa
das audiências; são favoráveis ao projeto. Votar contra pelo prazo da convocação da
audiência? Aí é brincadeira, aí não sabe realmente o que está fazendo! Quinze dias, com
toda a tecnologia dos meios de comunicação que nós temos hoje, quinze dias é o
suficiente. Você põe na principal emissora de TV da nossa cidade, 90% da cidade vai
estar sabendo aonde e quando serão as audiências. Porque quinze dias é para convocar,
para dizer onde serão as audiências. Se a pessoa... porque... eu me baseio no meu
procedimento. Quando eu vou numa audiência e tem mais quatro ou cinco pela frente ou
mais uma, eu vou na primeira para entender um pouco do processo. E, se eu tenho
contribuições a fazer, eu vou na outra audiência, em outra região da cidade, e protocolo
as minhas recomendações ou sugestões. Então, votar simplesmente contra, por causa
dos quinze dias, isso é uma barbaridade realmente. Isso, na verdade, é um jabuti
escondido, aí sim. Por quê? O PT na verdade não quer que o governo dê certo. Quanto
pior, melhor – essa é a filosofia do PT. Infelizmente é assim. É uma pena para nossa
cidade. O projeto é bom. Isso ainda não é uma PPP. Por enquanto é um programa, é um
Programa de Investimentos, ainda é. Ela vira uma PPP depois que você faz o projeto. Por
isso que se chama Parceria Público-Privada. Por isso que é PPP. Agora não. Agora é um
Programa de Parceria de Investimento. É um chamamento para ver quem se interessa,
por exemplo, para participar do aeroporto. Temos um ano só, viu? Para o aeroporto, só.
Aliás... aliás, já passou um mês, já acabou janeiro, tem mais onze meses, senão fica
conosco o problema. Hoje, nós temos ainda a parceria com a União, a Infraero. Mas, se
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você deixar passar de um ano, aí o ônus é todo da cidade. Aí fica mais difícil. Era isso,
senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi. Oh, Amélia, que presidente bom, hein? Pela terceira vez,
Amélia! Vamos lá.”
A vereadora AMÉLI NAOMI:- “Mas fui citada aqui indiretamente e eu queria aqui
responder. Porque eu defendo sim o projeto da PPP. Eu estou aqui dizendo para o
vereador que apesar da tecnologia... por exemplo, eu defendo que a gente tenha
estacionamento subterrâneo, principalmente ali na região do Aquarius. Aliás, quando nós
votamos aquela lei de zoneamento, né, que foi lá na época da Juana Blanco, eu na época
alertei muito de que aquele... da forma que seria o adensamento seria um problema. Hoje,
claro, é preciso fazer um estacionamento subterrâneo principalmente ali naquela quadra...
naquele jardim. Agora, para você fazer um estacionamento subterrâneo, os técnicos, e aí
mesmo quem for sugerir, precisa de uma série de elementos, que não é em quinze dias
úteis, rápido, que a pessoa consegue. Então assim. E tenho certeza que sociedade de
São José é participativa. Por exemplo, ali na região, toda vez que nós vamos discutir as
modificações, tanto no Aquarius, no Vila Ema, toda aquela região, tem uma participação
enorme. E todas essas mudanças que poderão acontecer naquela região, cinco, dez dias,
que são mudanças grandes, vão precisar sim, faz a diferença. Então, eu, por exemplo,
defendo estacionamento subterrâneo, mas também eu espero que a gente tenha prazo.
Para gente ler...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... ter os documentos, ter o número de prédios. Você
entendeu? Verificar quais são os rios que estão passando. Mas isso não é rapidamente.
Quem é do governo tem, mas quem é da oposição e quem é sociedade civil precisa de
prazo.”
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 238/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
7219/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Público
Municipal suplementar ao serviço 156 da Prefeitura de São José dos Campos com a
opção Saúde e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
7219/2019 – Projeto de Lei 238/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia.
Passaremos à votação do processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis
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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:- “Projeto aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 1/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
18/2021, incluso na pauta, de autoria do vereador Juvenil Silvério e do vereador Milton
Vieira Filho, que dispõe sobre a autorização para reconhecer as atividades religiosas e
locais de culto como serviços essenciais no Município de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
18/2021 – Projeto de Lei 1/2021, de autoria dos vereadores Juvenil Silvério e Milton Vieira
Filho. Inscrito para falar no processo o vereador Milton Vieira Filho.”
Ocupa a tribuna o vereador Milton Vieira Filho.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “A primeira a gente nunca esquece, né?
Senhor presidente, demais vereadores, colegas, todos que nos assistem pela TV Câmara,
nas redes sociais, estou aqui para deixar as considerações ao Projeto de Lei 1 de 2021,
com coautoria da minha pessoa juntamente com o colega que cedeu, Juvenil Silvério, um
grande colega aqui nessa Casa. Senhor presidente, venho aqui para salientar a
importância desse projeto de lei de autoria... né? E qual... desde já cumprimento e
agradeço o colega. Sabemos a importância nesse momento dos hospitais e dos
trabalhadores na área da saúde. Mas não podemos de maneira alguma nos esquecer de
um outro tipo de pronto-socorro: o pronto-socorro da alma, o espiritual. Quantas pessoas
chegam nas igrejas desesperadas, depressivas, doentes, pensando em tirar a própria
vida e, lá, encontram a verdadeira paz, lá encontram uma cura interior. Inclusive, eu fui
uma dessas pessoas, que cheguei doente e graças a Deus aqui estou. Permitam-me citar
um versículo bíblico, no Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: ‘Buscai
primeiramente o Reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.’ E é
exatamente isso que cada um de nós precisamos. Por isso, não abro mão de buscar em
Deus sabedoria, discernimento e proteção nesse momento tão difícil que vivemos.
Sabemos que vidas estão sendo ceifadas pelo covid, mas também estão sendo ceifadas
por outras doenças. Mais do que nunca, precisamos buscar forças e proteção Naquele
que está de braços abertos a nos atender. Então, eu quero deixar aqui as minhas
considerações sobre a importância desse projeto de lei na vida de todos. Que Deus
abençoe a todos! Muito obrigado e uma boa noite!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom... Encaminhamento
de votação o vereador Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO, E. V.:- “Senhor presidente, eu quero apenas agradecer
aos colegas vereadores que me ajudaram e vão votar favoravelmente a esse projeto.
Vereador Milton, meu companheiro de bancada, que junto fizemos esse projeto. Ele vem
então dar a... diversas denominações... diversos pastores, diversos padres têm nos
procurado por conta das manifestações religiosas e até com medo de que essas
manifestações possam ser prejudicadas por conta da pandemia. Mas todos eles –
pastores, padres – todos eles cumprem rigorosamente aquilo que a Vigilância Sanitária
encaminha como sendo precaução e cuidados em relação à pandemia. Então, esse
projeto de lei, que vai ser votado agora, com apoio de todos os colegas vereadores, ele
vai dar tranquilidade a padres e pastores e todos aqueles que fazem esse acolhimento da
alma, como disse bem o nosso vereador Milton, para que as pessoas possam ficar mais
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tranquilas nesse momento tão ruim que estamos passando. Com certeza, o vereador
Milton tem razão, é o pronto-socorro da alma e isso também é essencial em tempos de
pandemia e, por que não dizer, salva muitas vidas quando você tem esse acolhimento por
conta das igrejas. Muito obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, nós já acabamos
agora a votação, vamos passar aqui... antes de passar para o Grande Expediente, fiz
questão de tirar. Ah, desculpa, é verdade. Informo aos senhores vereadores que esse
processo se encontra em prazo de emendas. Consulto os vereadores se abrem mão do
prazo de emenda.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à votação do
processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Projeto aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
Às 22h28min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero pedir aqui um
minuto de silêncio. Fiz questão de tirar a minha máscara, estou distante dos colegas aqui.
Hoje, o meu minuto também... Quero deixar registrado para o final da sessão também o
meu minuto de silêncio pelo falecimento de uma pessoa muito especial para mim, para
minha família. Acabou de falecer no dia de hoje a senhora Lili Aparecida Morais Pereira,
né? Pessoa muito querida por nós, pela minha família. Uma pessoa que frequentava a
casa dos meus familiares. Uma pessoa que chegava, ajudava a fazer o almoço, ajudava a
fazer a janta. Era a primeira pessoa a querer fazer... lavar o prato e limpar a casa. Enfim,
uma pessoa muito querida, uma pessoa muito humilde, uma família muito humilde. Então,
hoje, ela veio a falecer vítima de um câncer, né? Ela estava internada e eu fiquei sabendo
agora que ela acabou de falecer. Então, a senhora Lili Aparecida Morais Pereira. Que
descanse em paz, merecidamente. Com certeza, o quanto essa mulher é uma mulher
realmente do bem, é uma mulher querida. Deixo um abraço aqui para o seu esposo Luiz,
enfim, para o seu... meu sentimento aos familiares, né? E que a Lili Aparecida, então,
descanse em paz. Tenho certeza que ela vai ter o seu lugarzinho lá no céu, que ela
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merece, pela pessoa humilde que ela era, querida uma pessoa que realmente gostava
muito de ajudar as pessoas, era uma pessoa que gostava de participar dos eventos que
tinha na família, uma pessoa que nunca teve interesse de nada. Era uma pessoa que, de
fato, gostava de gente por gostar, né? Era uma pessoa muito querida da nossa família.
Então não poderia de fazer esse registro. Que ela descanse em paz! Com a palavra o
vereador José Luís.”
Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente.
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, primeiramente, os meus sentimentos à sua
família. E, pelo passar do tempo, eu sei que todos os vereadores estão ansiosos para
ouvir a minha fala, mas eu abro mão do meu tempo hoje no Grande Expediente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, inscrito para falar
no Grande Expediente o vereador Dr. ... Ah, com a palavra o vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente... está com som? Está com som.
Senhor presidente, também pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um amigo
nosso da colônia japonesa, o economista Rubens Kiso. Trabalhou na Embraer e em
outras empresas. Faleceu essa semana.”
Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, para falar no
Grande Expediente, o vereador Dr. José Cláudio, com o tempo de 25 minutos. Dr., por
favor!”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo
prazo regimental de 25 minutos, o próximo orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio. -.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Prometo, prometo ser rápido. Bom, boa
noite a todos! Obrigado, presidente! Obrigado, Marcão, a todos os meus colegas
vereadores! O tema é o seguinte.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “É o seguinte, gente: eu acho que a gente tem que ter
um pouco de responsabilidade para postar as coisas nas redes sociais. Uma determinada
postagem no Facebook/Instagram cobrava o nosso prefeito Felício sobre...
esclarecimento sobre a utilização de oxigênio e uma suposta interferência da bancada
governista para ocultar os dados. Ainda não estou bom com esse negócio aqui, não.
Como vereador, nós temos a prerrogativa de visitar os hospitais e os serviços. E nós
temos esse dever de fiscalizar, tá? Então, nós não precisamos solicitar as informações,
basta a gente sair do nosso gabinete, confortável e com ar-condicionado, e buscar essas
informações, como eu fiz hoje na Santa Casa, Pio XII, Unimed, viValle e Hospital
Municipal. Hoje, nessas pesquisas que eu fiz, nessas entrevistas com os hospitais, nós
temos um consumo médio de mais de 7.000 m³ por mês aqui em São José dos Campos,
em época de pandemia, e 92% das reservas estão tranquilas, abastecidas. No Hospital
viValle, ele tem uma média fora da pandemia de 7.500 m³ por mês e na pandemia 15.000
m3 por mês. Então, vocês podem ver que aumenta muito o uso de oxigênio em época de
pandemia. A Unimed. Nós temos uma média, no Hospital Santos Dumont, 7.000 m³/mês
e, no Hospital Dia, 665 m³/mês. Explico que no Hospital Dia não tem UTI, não tem
internação. Então, no Santos Dumont, hospital, uma média de 7.000. No Hospital
Municipal de São José dos Campos, nós temos uma média, antes da pandemia, 2.000
m³/dia; pandemia, 3.000 m³/dia. E nós temos uma reserva no Hospital Municipal, o
tanque, de 19.000 m³, e que ele é reabastecido duas vezes por semana. Então, não
existe esse risco do desabastecimento, e essa informação mal dada em rede social acaba
colocando a população toda em pânico. Então, coloca-se na rede social que nós estamos
tendo problema com oxigênio, que a bancada do prefeito não deixou ter essas
informações, e a população vai achar que está faltando oxigênio em São José dos
Campos. Isso não é verdade. Todos os hospitais estão com os seus oxigênios
devidamente abastecidos e não há esse risco de colapso. E basta o vereador fazer isso
que eu fiz, é tão simples, não precisa mandar um requerimento para a Prefeitura.
Precisamos acalmar a população, não criar alardes desnecessários. Os erros de Manaus
não estão aqui em São José dos Campos. Manaus – você viu ali – reabriu escola, reabriu
escola pública, e a Fiocruz alertou o que ia acontecer. Mesmo assim, eles abriram o
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comércio, abriram tudo. A White Martins falou: ‘vai faltar oxigênio’. E faltou. Em São José
dos Campos, não. O nosso prefeito teve todas as medidas, teve certeza de que o
abastecimento de oxigênio não ia faltar nos hospitais. Isso é um resultado que São José
dos Campos tem a menor taxa de letalidade das grandes cidades do estado (1.9%)
comparado com Guarulhos, Osasco, São Paulo, São Bernardo, Campinas, Santo André e
Ribeirão Preto, o que mostra que o prefeito Felício tem um trabalho sério. Essa
ocupação... Vou fazer uma correção: hoje, os leitos UTI/Covid não é 72, é 80%. Isso aí é
UTI/geral, 72; e a enfermaria/Covid 50%. Esse é o número real. A recuperação de
pacientes covid, mundial, é 55,2% e, São José dos Campos, 89,1%, o que mostra o
trabalho sério do nosso prefeito no combate ao covid. Então, essas informações que são
colocadas em redes sociais têm que ser de responsabilidade. Não pode colocar a
população em pânico. Não dá para ir numa rede social e chamar os colegas de vaca de
presépio. Isso é uma falta de respeito. Eu acho que... Outra coisa: eles acu... essas
pessoas nos acusam de falta de transparência. Transparência é ter respeito com as
pessoas, principalmente às pessoas que estão aqui na mesma Casa. Então, eu peço
mais respeito. Eu não vou te dar o aparte, vereador! Então, essas pessoas deviam ter
responsabilidade e estudar para postar em rede social, tá bom? Vereador Renato, quer
um aparte? Está cedido o aparte para o senhor, vereador Renato.”
O vereador RENATO SANTIAGO, em aparte:- “Obrigado!”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Só lembrando que eu não dei o aparte para o
vereador Thomaz.”
O vereador RENATO SANTIAGO, em aparte:- “Obrigado, vereador José Cláudio!
Realmente, corroborando com as suas palavras, doutor, nós não podemos criar pânico na
população. As pessoas estão vendo insistentemente o que aconteceu em Manaus e você
jogar isso numa rede social e você... Posso continuar, gente? Posso continuar?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Continua, Renato,
continua.”
O vereador RENATO SANTIAGO, em aparte:- “Posso continuar?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador... Vamos lá! Eu,
como... Vereador... Ô, vereador, não adianta o... Não adianta...”
O vereador RENATO SANTIAGO, em aparte:- “Presidente, posso continuar, presidente?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixa eu concluir.
Vereador, não adianta o senhor falar alto, gritar. Aqui é uma Casa de vereador. Aqui, não
adianta gritar aqui dentro, porque você vai perder seu tempo se ficar gritando aí. Não
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adianta você fazer isso. É melhor o senhor se acalmar. Você sabe muito bem, você como
vereador, entendido que o senhor é, sempre esteve nas redes sociais explicando como é
que funciona, o senhor sabe muito como é que funciona o Regimento da Casa mais do
que qualquer um aqui dentro, o senhor sabe disso. O senhor acompanha a política já há
algum tempo. O senhor não foi citado, vereador. Nós temos sessão terça e quinta. O
senhor terá todo o direito de falar no seu tempo aqui, nos seus dez minutos de terça-feira,
o tempo que o senhor quiser. Eu sempre respeito todos os colegas parlamentares, mas
eu não posso descumprir o Regimento. O senhor não foi citado. Vereador... vereador...
vereador, vamos lá, o senhor não foi citado, vereador. O senhor não foi citado. Qualquer
momento, se citar... Continue, por favor, vereador Renato Santiago!”
O vereador RENATO SANTIAGO, em aparte: Obrigado, presidente! Só comentando aqui,
se o vereador ele viu algum problema em abertura de brechas no Regimento, ele deveria
ter comentado no momento, não é? Então, vamos lá. Então, corroborando com a fala do
Dr. José Cláudio, a gente não pode criar pânico aqui em rede social. Nós estamos vendo
o que está acontecendo em Manaus quanto à falta de oxigênio e você alardear isso em
rede social e criar pânico nas pessoas é, no mínimo, leviano, presidente. Falar também,
presidente, em rede social que a base do prefeito ela não quer... Deixa eu esperar um
pouquinho para que a gente possa acalmar. Para o tempo, por favor, presidente! Para o
tempo, por favor! Que as pessoas respeitem... que o vereador respeite aqui no momento
que eu esteja falando, por favor! Então, presidente, comentar que a base do prefeito ela
não quer transparência na vacinação também é um pouco leviano, né, presidente?
Porque, para estar nessa Casa de lei, a gente, pelo menos, a gente tem que buscar saber
de lei, né? Porque na LGPD, no art. 7º, inciso I, e no art. 11, para você divulgar uma lista,
você precisa dos consentimentos daqueles que estão envolvidos no processo. Então,
para você divulgar o nome de uma pessoa que está sendo vacinada, você precisa da
autorização dessa pessoa. Então, divulgar em rede social, falar que os vereadores da
base são vaquinhas de presépio e que fazem qualquer coisa que o prefeito manda é, no
mínimo, uma falta de respeito com os seus pares aqui. Até porque, presidente, como a
gente sabe, né, o desconhecimento da lei ela não pode ser alegado nem por um cidadão
comum, né? Imagina por um dos nossos pares aqui da Câmara Legislativa. E, por último,
presidente, eu gostaria de falar aqui que aqui parece que nós somos um mar de
ignorância rodeando uma ilha de inteligência, né? Essa ilha que, após uma manifestação
minha também nas redes sociais a respeito do fluxo, um projeto de lei que eu enviei, fez
um control C control V em uma indicação ao prefeito. Então, presidente, eu acho que a
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gente precisa faltar... não precisa faltar com respeito com os seus pares. O que nós
precisamos aqui é que aja na prática e pare de fazer demagogia em rede social.
Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos aqui a um
minuto de silêncio, a pedido do vereador Robertinho da Padaria e do vereador Walter
Hayashi, pelo passamento da senhora Lili Aparecida Morais Pereira e do senhor Rubens
Massaiuqui Kiso.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da senhora Lili Aparecida Morais Pereira e do senhor Rubens
Massaiuqui Kiso.
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 22h44min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CMSJC-001 – 3ª Sessão Ordinária – 28.01.2021
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330033003600370032003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP - Brasil.

