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Aberta a sessão, às 16h20min, o senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores: 

DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), LINO BISPO (PL), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), 

ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON 

(MDB), WALTER HAYASHI (PSC) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: MILTON VIEIRA 

FILHO (REPUBLICANOS) – 16h21min; MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) – 

16h21min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h23min; MARCELO GARCIA (PTB) – 

16h23min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (PSL) – 16h23min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 

16h24min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h24min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h24min; DULCE RITA (PSDB) – 16h24min; FERNANDO PETITI 

(MDB) – 16h26min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h27min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 

16h33min. 

 

 

Às 16h21min, 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 

simbólica. Com a palavra o 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 dos vereadores. Solicito, 
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ainda, o adiamento, por uma sessão, dos Processos: 208/2021, 5221/2021, 8699/2021 e 

8968/2021. Esses, adiamento por uma sessão, presidente. Solicito ainda inclusão para 

leitura do Processo 10683/2021, senhor presidente.” 

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 ad hoc, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto em contrário, senhor 

presidente.” 

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 17/2021 constante do Processo no 208/2021, de autoria do vereador 

Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo a criar na Rede Municipal de Saúde a 

Farmácia 24 horas e dá outras providências; do Projeto de Lei no 245/2021 constante do 

Processo no 5221/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que declara de Utilidade 

Pública Municipal a Associação Kamakura de Judô; do Projeto de Lei Complementar no 

14/2021 constante do Processo no 8699/2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo as redes de infraestrutura de 

transmissão de energia elétrica, de telefonia, de comunicação de dados via fibra óptica, 

de televisão a cabo e outros cabeamentos de loteamentos e condomínios horizontais, no 

Município de São José dos Campos; e do Projeto de Lei no 431/2021 constante do 

Processo no 8968/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o 

Poder Executivo a implantação de paraciclos em Shoppings Centers, Supermercados, 

Centros Comunitários, Poliesportivos, Campos de Futebol, Parques e Praças Públicas no 

Município e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto 

de Lei no 504/2021 constante do Processo no 10683, de autoria do vereador Renato 

Santiago, que autoriza o Poder Executivo a instituir e incluir no Calendário Oficial do 

Município de São José dos Campos o Dia da Conscientização da Atualização da 

Caderneta de Vacinação, a ser realizado, anualmente, em 17 de outubro. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador José 

Luís que faça a leitura dos projetos novos para ciência dos vereadores, por favor!” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís, procede à leitura do Item I 
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da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões Permanentes – 

fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem como procede à 

leitura do processo incluso, a saber: “Processo no 10683/2021 – Projeto de Lei no 

504/2021, autoria vereador Renato Santiago, autoriza o Poder Executivo a instituir e 

incluir no Calendário Oficial do Município de São José dos Campos o Dia da 

Conscientização da Atualização da Caderneta de Vacinação, a ser realizado, anualmente, 

em 17 de outubro. Comissões: Justiça, Educação e Saúde – Rito Ordinário – Término do 

prazo para emendas: 07/10/2021.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador ZÉ LUÍS:- “São esses os novos projetos, senhor 

presidente.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

votação dos processos constantes da Ordem do Dia.” 

Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 448/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

9583/2021, de autoria do Poder Executivo, que institui a Política Municipal de Educação 

Integral da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos e dá outras providências.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

9583/2021 – Projeto de Lei 448/2021, de autoria do Poder Executivo. Informo aos 

senhores vereadores que o processo possui três emendas. Todas foram rejeitadas pelas 

Comissões. De acordo com o Regimento, estão arquivadas. Passaremos à votação. Em 

votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto em contrário, senhor 

presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 16h36min iniciou-se o processo de votação. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMETAR Nº 16/2021 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 10026/2021, de autoria do Poder Executivo, que aprova a Planta 

Genérica de Valores Imobiliários e altera as normas do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana, dispostas na Lei nº 2.252, de 21 de dezembro de 1979, e 

alterações – Código Tributário Municipal – e na Lei Complementar nº 319, de 23 de maio 

de 2007, e alterações e dá outras providências. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

100... Então, vou só... eu vou só acabar de falar e já passo para você. Em discussão o 

Processo 10026/2021 – Projeto de Lei Complementar 16/2021, de autoria do Poder 

Executivo. Com a palavra o vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, pedir o adiamento, por duas sessões, do 

Processo no 10026/2021.” 

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

projeto... consultando, regimentalmente não pode. O processo já está em processo de 

votação, então não pode ser adiado. Isso regimentalmente, tá bom?” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Tá bom! Presidente, só para esclarecer o meu pedido 

de adiamento por duas sessões. O projeto se trata da revisão da planta genérica de 

valores, está tramitando na Casa já há algum tempo, que consta na pauta da sessão.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só para avisar, vereador, 

isso é para todos, tá? Eu gosto de avisar até antes, tá? Regimentalmente, todos vão ter o 

direito de falar um minuto. Só estou avisando para poder ser bem rápido, tá bom?” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Perfeito!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, conclua, por favor, 

vereador!” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Vou ser breve, presidente. O projeto que se trata da 

revisão da planta genérica de valores... nós tivemos o protocolo dos documentos dos 

estudos poucas horas atrás, no dia 21, e nós vamos votar ele hoje. São mais de 500 

folhas, presidente. E não se justifica fazer isso de forma açodada. A análise de 500 folhas 

leva algum tempo. Então, seria mais prudente que nós adiássemos a discussão desse 

projeto para que todos os vereadores pudessem ter ciência. Vale frisar também que a 

documentação dos estudos com mais de 500 folhas veio da Prefeitura há poucas horas, 

dia 21, por ordem judicial. A princípio não constava isso no projeto inicial e apenas por 

conta de ordem judicial que ele chegou há pouco tempo, o que compromete a análise dos 

vereadores e, portanto, a votação consciente desse projeto.” 

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

ter até mais tempo para você explicar até melhor. Então, inscrito para falar no processo, 

com um tempo de... regimental de quinze minutos, o vereador Thomaz Henrique. Peço ao 

vereador Marcão da Academia que assuma os trabalhos da Mesa Diretora como nosso 

secretário e bem mais ainda forte para nos dar segurança aqui na Mesa Diretora, por 

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

Ocupa a tribuna o vereador Thomaz Henrique.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350036003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                    (ANAIS)                                       6 

CMSJC-001 – 62ª Sessão Ordinária – 23.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.9.2021 

Na tribuna, o vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Boa tarde, senhores! Em discussão hoje 

aqui na Câmara Municipal o projeto do Poder Executivo que faz a revisão da planta 

genérica de valores em nossa cidade e que, portanto, vai aumentar o valor venal de 

diversos imóveis por toda a cidade e, principalmente, vai aumentar o valor do IPTU em 

nossa cidade. Nós propusemos, ao longo da tramitação deste projeto aqui na Casa, uma 

emenda para que este reajuste, essa revisão fosse feita apenas até o teto do cálculo 

inflacionário do último ano, do IPCA, para que fosse justo. Afinal, como nós temos que 

votar esse projeto de acordo com a Lei Orgânica neste primeiro ano de mandato do 

prefeito, que ao menos ele pudesse ser, o reajuste... a revisão pudesse ser feita de forma 

justa para que não houvesse aumentos abusivos. Infelizmente a nossa emenda, que 

visava conter esses aumentos abusivos, foi rejeitada pelas comissões, que são 

comandadas por vereadores da base do prefeito, e com isso os aumentos abusivos vão 

acontecer. A nossa tentativa... é claro que nesse momento nenhum aumento de impostos 

é justificado, mas a nossa tentativa de reajustar apenas pela inflação é porque a gente 

sabe que um meio termo, quem sabe abrir diálogo para ninguém falar aqui que o vereador 

Thomaz não faz o diálogo. Fazemos. Propusemos que fosse um aumento, uma revisão 

justa, mas infelizmente a comissão rejeitou sob a alegação de que a Lei Orgânica prevê a 

revisão no primeiro ano. No entanto, ela não prevê e nem obriga o aumento. A revisão 

pode ser feita de 1%, ou para menor, dois. Quer dizer, da onde vem esses 17% de 

aumento? Saiu às vezes da cabeça, da cachola de algum burocrata da Prefeitura que não 

conhece a realidade que vive o povo joseense, sobretudo nesse momento pós-pandemia. 

Agora, deixando de lado também um pouco essa coisa da tramitação, da emenda, né? 

Tem alguns vereadores que ficam chateados quando eu sou muito técnico, então vamos 

falar na linguagem popular para que o cidadão joseense entenda bem o que está 

acontecendo. O que está acontecendo com esse projeto da Prefeitura é uma vergonha. É 

uma brincadeira que a gente num momento pós-pandemia, de crise econômica, 

estejamos discutindo aumento de imposto para o trabalhador joseense. Um aumento de 

imposto proposto por uma Prefeitura que se negou a discutir durante toda a pandemia um 

auxílio emergencial para os joseenses. Uma Prefeitura que mandou um projeto aqui para 

esta Casa de reforma administrativa que extinguiu e recriou mais de 40 cargos 

comissionados e não economizou um único centavo, não cortou um único cargo, não 

emagreceu a administração pública, e agora quer meter a mão no bolso do trabalhador 

joseense para pagar o custeio. Uma Prefeitura que manda esse projeto agora para a 

gente num momento que a gasolina está chegando quase a sete reais, o botijão mais de 
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cem reais. Quanto que está a cesta básica? O joseense apertado e a gente votando 

aumento de impostos. Quando eu saia às ruas para pedir voto, para ser renovação, para 

dar minha cara a tapa, não foi para vir aqui para a Casa, para Câmara Municipal, para a 

tribuna, para depois dar uma punhalada nas costas do joseense aumentando o imposto 

dele. Eu não fui eleito vereador para votar aumento de impostos. Eu fui eleito vereador 

para defender o interesse público, e o interesse público é que nenhum imposto mais seja 

aumentado. Ao contrário: que a gente enxugue a máquina pública, que não é o que tem 

sido feito desde que a gente começou a legislatura, pela Prefeitura porque a Câmara 

Municipal fez a sua parte com a sua reforma administrativa. Portanto, para deixar bem 

claro o meu posicionamento para o joseense, esse projeto aqui do prefeito, da Prefeitura, 

que aumenta impostos, que aumenta o seu IPTU é uma vergonha e eu não vou fazer 

parte dessa vergonha que é o aumento de impostos dessa cidade. Muito obrigado!” 

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

no processo com o tempo de quinze minutos a vereadora Juliana Fraga e a vereadora 

Amélia Naomi.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Juliana Fraga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet! Esse projeto que nós vamos votar hoje é realmente um absurdo. Apesar da 

Lei Orgânica, no artigo 198... fala da adequação da planta genérica para ser compatível 

aos valores de mercado. Mas essa adequação da planta genérica de valores na verdade 

é para aumentar o nosso IPTU, para aumentar os impostos que nós pagamos e com a 

desculpa de adequar a situação, que na verdade é uma desculpa, é uma justificativa que 

é inaceitável. Teve cidades... a desculpa é de adequar: está na Lei Orgânica então 

precisa ser feito todo primeiro ano do mandato do prefeito. Mas é só aqui: quando 

convém, cumpre-se a lei; quando não, passa por cima. Porque teve cidades que fizeram 

uma adequação. Fizeram adequação à situação do momento. A situação do momento da 

população. E não aumentou, não aumentou os impostos. Porque essa adequação da 

planta genérica de valores, no final das contas, vai aumentar para a população, vai 

aumentar o IPTU da população. E teve cidades que, então, decidiram congelar, decidiram 

não ter o seu valor alterado. Passa o slide para mim, por favor!” 

Nesse momento, passou à apresentação de slides. 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Um exemplo... Não! Vixe! Meu Deus do céu, não é essa, 

não! Foi errado, foi errado. Ou seja... Bom, não tem problema. Aqui, óh, no caso, eu falo, 

eu cito aqui. Porto Alegre... É, é alguém ali que está com um problema, querendo passar 

a perna em nós. Mas tudo bem! Aqui, óh: Porto Alegre; o prefeito Bruno Covas congelou 

IPTU em 2020; Nova Odessa, 2022; Jacareí, aqui ao lado, por cinco anos congelaram o 

IPTU. E aqui não. Aqui ao contrário dessas cidades, teve aumento, teve reajuste, 

pagamos mais agora em 2021 e vamos pagar mais com essa adequação aí da planta 

genérica, né? Claro que aqui em São José infelizmente, em vez de... nesse momento 

onde que a população está apertada, perdendo emprego, perdendo renda, tendo que 

pagar mais pelo gás, pela comida, pela luz, pela água, não tinha necessidade de pagar 

mais pelo IPTU. Não tem necessidade. Não tem. Como diz... como eu mostrei... não deu 

para mostrar aqui o slide, mas eu mostrei aqui no papel, teve cidades que congelou, teve 

cidades. Então é possível! Por que que nós aqui não podemos fazer isso também, não é? 

Poderia se... ali! Aqui é um exemplo de algumas cidades que congelaram o IPTU. Aqui 

poderia ser feito também, mas não, aqui o prefeito está mais preocupado com o valor 

arrecadatório, né? O que vai ser arrecadado. Porém – olha só! –, se a cidade tivesse 

caído a arrecadação, tudo bem, a gente poderia até aceitar. Mas não é o caso. Passa, por 

favor! Não é o caso. São José teve um aumento na arrecadação em 2020 mesmo com a 
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pandemia. Então, não seria o caso da gente ter esse aumento do IPTU agora, não é 

verdade? O último aumento já foi pesado, em 2017. Passa, por favor! Teve um aumento 

para os moradores que mais... uma discrepância: os que recebiam mais teve um aumento 

menor do que os que recebiam menos, junto com a taxa de lixo. Então, São José... e mais 

uma vez São José está vendo isso, está anistiando as grandes glebas, os donos de 

terrenos de grandes glebas e aumentando para a população, não é verdade, senhor 

vereador? Então, infelizmente, o nosso prefeito... o prefeito de São José dos Campos não 

está preocupado com a população. Está preocupado em, sim, de... da arrecadação maior. 

E eu quero alertar que o rito também desse projeto teve um problema, porque está 

mexendo com o código tributário e veio com o rito errado. Nós colocamos rito de urgência 

e poderia ser outro rito. Mas agora a vereadora Amélia vai completar a fala. E boa noite e 

obrigado!” 

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

vereadora Amélia Naomi agora aí com... podendo falar mais dez minutos.” 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370036003300350036003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                    (ANAIS)                                       10 

CMSJC-001 – 62ª Sessão Ordinária – 23.9.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.9.2021 

Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu só... eu preciso dos slides, mas eu antes 

quero aqui... na minha fala do meu painel várias falas da vereadora Juliana e do vereador 

Thomaz já foram contempladas. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui na Casa. Esta 

Casa de Leis ela tem um papel fundamental. Ela pode e deve fazer sugestões nesse 

processo todo. A revisão que foi... que é esse processo aqui, ne, que tem 500 páginas, 

ela utilizou amostragem territorial de setores econômicos, né? Então veja! Eu sei que o 

vereador Juvenil está chateado comigo e eu falei para ele ontem: quando às 15 horas eu 

recebi o parecer da Comissão de Justiça sobre as minhas emendas, eu fiquei chateada. 

Eu quero dizer para vocês: fiquei muito chateada. Na hora eu já peguei e já expliquei para 

a população. E eu queria dizer aqui aos três vereadores: o poder de vocês é muito grande 

e nós podemos, essa Casa pode corrigir os equívocos, porque na medida... e aí o Wagner 

Balieiro me explicou muito bem o porquê da região... e eu fiz um dossiezinho lá do Jardim 

do Lago... Na medida em que a Prefeitura separou por setores socioeconômico, ela 

nivelou todos os bairros mesmo tendo a rua. E, no dossiezinho que eu entreguei, mostrei 

a rua, que era 174. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: qual é o poder da 

comissão? A comissão ela fez uma mudança aqui. Ela fez uma mudança lá para o 

Jardim... para os Jardins, colocando aqui a Emenda 18, então ela pode corrigir. Eu quero 

aqui mostrar alguns casos que nós podemos aqui. Olha aqui as distorções... Vê se você 

passa rápido até chegar no Jardim das Flores. Mais para frente, mais 17. Aí! Pode passar! 

Ali tem minhas emendas rejeitadas. Pode passar! Pode passar! Pode passar! Eu vou 

voltar depois. Pode passar! Aqui: o Quinta das Flores. Você sabe quanto que está o metro 

quadrado do Quinta das Flores? Setecentos e setenta e nove! Você sabe quanto que está 

o bairro que eu falo toda hora e que a gente deve corrigir, lá do Jardim das Flores, da 

vereadora Dulce Rita, que eu falei a semana passada? Lá é 714. Então... Agora, se a 

gente não fizer esta correção... Agora, por que que esta distorção acontece? Pode passar 

essa! Aqui, óh!, o Jardim das Flores. Agora, quem pode fazer isso? A comissão! Se a 

comissão fez aqui um parecer aqui na sua Emenda 18 fazendo algumas modificações 

porque teve o equívoco lá na região do Aquarius... do Urbanova, ela pode corrigir. Pode 

passar outra distorção que tem aqui. Olha aqui o valor do metro quadrado do Terra Nova. 

Porque aí depois hoje eu fiquei estudando... eu e o Wagner ficamos estudando. Será que 

o Jardim das Flores aconteceu isso por conta de ser um condomínio fechado, não 

levando em consideração a questão socioeconômica? Porque a divisão socioeconômica 

está nesse estudo que veio aqui, tá? Esse estudo aqui só vale, gente, essa página. O 

restante desses números aqui são tabelas das vendas. Então é quase... o estudo que a 
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Prefeitura mandou ela não mandou o que avaliou isso. Agora veja o Terra Nova. O Terra 

Nova o valor atual é 191; a proposta atual 267. Pode passar! Olha o Vila Nair! Gente, eu 

falei para os vereadores na semana passada. O Vila Nair, gente, olha aqui: o metro 

quadrado, a proposta da Prefeitura é 575! É maior... é maior que o Bosque dos 

Eucaliptos, é maior que... Agora, quem é que pode fazer? O meu prazo já foi, vocês 

arquivaram as minhas emendas que eu fiz a proposta de correção, a minha e da 

vereadora Juliana Fraga, mas vocês fizeram uma emenda, vocês fizeram a Emenda 18. 

Então assim, olha, eu acho aqui... esta Casa nós discutimos Lei de Zoneamento, nós 

discutimos as diretrizes, nós podemos e é esse o poder da comissão. Ontem, quando 

passei lá o som – e eu sei que o vereador ficou chateado – , mas eu falei para ele: 

‘Vereador Juvenil, da mesma forma que foi reduzido lá daquele bairro’... deixa eu achar a 

emenda para que eu... eu quero dialogar, eu não quero brigar, eu acho que a gente tem 

que... nesse processo é construir um processo... ‘no Floresta’. O Floresta, na Emenda 18, 

apresentada pelo... pela comissão, eles... a proposta era... em 2010 foi 179 ...a proposta 

do governo foi 559. Reduziram. Correto! Tudo bem, está reduzindo, não tem problema. 

Porém, da mesma forma que pode arrumar o Floresta, eu estou propondo que arrume 

esse aqui, entendeu? Pode passar! Olha o Estônia, gente, 508! É maior que o Bosque, é 

maior que o bairro que moram vários vereadores aqui. Maior que o Novo Horizonte. O 

Novo Horizonte está aqui os números, óh. Eu consegui alguns números porque são 

macros e eu consegui decorar. Então... Pode passar! Vila Nova Conceição, olha aqui, 

gente, olha a situação, é 508! Pode passar! Bom, volta lá atrás que eu quero falar um 

pouco sobre... Coitado do rapaz aí, porque eu também não vi esse estudo aqui. Volta, por 

favor! Eu não que... Volta, por favor! Vai voltando. Eu quero falar das glebas. O problema 

das glebas, as grandes áreas que nós estamos discutindo na imprensa e nós queremos 

falar aqui. Pode voltar mais um pouco! Olha, as glebas nós temos o Estatuto da Cidade. 

Vários vereadores que estão aqui participaram do Plano Diretor, participaram da questão 

do Estatuto da Cidade. Pode ir voltando. Pode ir voltando. Aqui! Isenção.. aqui, óh. Óh, 

aqui. Para a próxima... antes, antes um pouco. Essa revisão da planta e redução da carga 

tributária isso aqui está aqui. Esse documento tem isso aqui. Então a Prefeitura... os 

imóveis objeto de loteamento passarão (...) cadastrados (...) aprovação prévia anteprojeto 

(...) isenção de cinco anos. Gente, isso não pode! O Estatuto da Cidade tem vários 

instrumentos, mecanismos que faz o quê? Que você tem... você pode por Zeis. Você 

pode inibir a especulação imobiliária de que jeito? Você pode inibir a especulação 

imobiliária propondo inclusive o IPTU progressivo. Agora não pode ter a isenção! A 
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vereadora Juliana acabou de mostrar aqui que tudo... ‘o valor é alto’. O vereador Thomaz, 

né? Ninguém teve esse aumento de 17%, que é o aumento do IPTU. Mas veja: nós não 

podemos premiar o grande especulador, né, porque senão... E essa Casa de Leis, essa 

aqui, já fez e já votou no Plano Diretor instrumento para não ter essas benesses, 

instrumento para a gente não cometer essa situação e essas injustiça. Então, eu queria 

aqui colocar para vocês que essa questão é uma questão muito séria, né? E agora qual é 

o papel nosso, qual é o nosso papel? O nosso papel é apontar sim. O corpo técnico ele 

definiu uma diretriz e a diretriz dos blocos ela cometeu várias injustiça. E é por isso, 

quando eu tenho aqui a lista das distorções, tenho vários exemplos, eu queria dizer para 

vocês: vereadores, nós temos aí uma situação real e concreta de não votar no afogadilho, 

de repensar essas situações. Eu não acho justo que o bairro Quinta das Flores seja o 

mesmo valor do bairro lá da vereadora Dulce Rita. Eu... é o mesmo valor venal. Vereador, 

está aqui. Aqui, óh. Não, tá bom. Eu cedo o aparte para a vereadora Dulce Rita.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só avisando...” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não, olha aqui, vereador...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só... só... só.. não... mas 

deixa eu só avisar, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não. Tá bom.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Regimentalmente vai ser 

cumprido...” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Tudo bem. Eu posso dar o aparte.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Óh! A senhora tem um 

minuto para encerrar.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Mas eu quero... eu vou terminar. O Quinta das Flores, 

gente, que eu estou falando aqui, o metro quadrado é a página 369444. Eu vou tirar para 

vocês o metro quadrado do Quinta das Flores. E do lado do Quinta das Flores, vereador, 

em cima, você vai ver a Cidade Jardim. A Cidade Jardim, no início dessa página, é 514 o 

metro quadrado. Por que que o Vila Letônia é esse valor absurdo? Por que vocês têm que 

... nós temos que ver... o corpo técnico não pode ser isso aqui. Então, eu quero dizer para 

vocês: está errado o processo, esta Casa tem e pode ter o poder de melhorar os 

equívocos que foram apontado em função...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou concluindo. ... em função dessa estratégia de 

utilizar setores socioeconômicos. Muito obrigada!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, tem que falar 

no tempo, tá? Estou seguindo o Regimento da Casa. Próximo vereador inscrito para falar 

no processo é o vereador Lino Bispo, com o tempo de quinze minutos.” 

Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais. Só lembrando, vereadora, 

você deixou o seu material aqui. É capaz de eu pegar ele e falar com ele, daí dá 

problema. Bom, nós estamos no dia de hoje aqui na Casa que é com certeza o local das 

discussões, é aqui que nós tomamos decisões, muitas delas são decisões que ela tem um 

reflexo na vida das pessoas. Ou seja, todas as decisões que nós tomamos aqui ela reflete 

de alguma forma na vida do cidadão joseense, né? Nós aqui representamos um povo, nós 

representamos a nossa cidade, a cidade é representada aqui por cada um de nós, e nós 

temos a nossa incumbência de ser fiscal do povo, fiscal junto à administração pública. 

Nós precisamos de fato acompanhar aquilo que a administração faz e a gente se 

posicionar favorável ou contra aquilo que se apresenta. O que nós vemos aqui é um 

pouco de um discurso inflamado, muitas vezes, do primeiro vereador que falou. É muito 

bonito, falando assim: não podemos aumentar. De fato, quem é que gosta de aumentar, 

de pagar aumento? Ninguém gosta. Com certeza isso é uma situação que não vai 

agradar mesmo. Não agrada à ninguém. Mas a planta genérica... inclusive eu queria que 

pudesse colocar aqui um slide que eu preparei para falar um pouquinho. Pode passar!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador LINO BISPO:- “Ela é uma imposição legal. Essa revisão da planta genérica de 

valores é uma imposição de Lei Orgânica do nosso município, e é a constituição do 

município. E ela deve ocorrer de quatro em quatro anos, devendo ser publicada no 

primeiro ano de mandato do prefeito. Por ser uma lei que... a Lei Orgânica ela exige que 

de quatro em quatro anos ela seja revisada. Eu quero dizer aqui aos senhores que o PT, 

as vereadoras que falaram aqui, eles votaram essa lei lá em 2013. Em 2013 eles votaram 

a revisão da planta genérica. Em 2013 eles votaram aumento de IPTU. Lá elas votaram, 

discursaram favorável. Lá para elas estava tudo certo. O que nós temos que entender que 

a administração você não pode brincar: ah, se eu sou oposição, eu sou contra tudo; se eu 

sou situação, eu sou favorável a tudo. Não é assim. Nós temos que ter coerência, nós 

temos que ter essa clareza de que nós estamos aqui e temos essa incumbência de ver 

aquilo que está sendo proposto e de fato discutir aquilo que está sendo proposto e ser 

coerente, né? Mas vamos passar... próximo slide. Alíquotas do IPTU congeladas. As 

alíquotas do IPTU em nossa cidade estavam congeladas desde 2007, ou seja, há 14 

anos, basta consultar o anexo da Lei 319/2007. Pode passar. Falar um pouquinho sobre a 

valorização dos imóveis. É de conhecimento público a valorização dos imóveis em nossa 

cidade. Reflexo do quê? De uma cidade organizada, uma cidade bem administrada. É 
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óbvio que não haveria aumento no valor dos imóveis se nós tivéssemos uma cidade suja, 

desorganizada. Enfim, mal administrada. É claro que nós não teríamos valorização dos 

imóveis. Claro que o valor venal não seria revisado. É claro que o valor venal... Se a 

nossa cidade não fosse uma cidade bem cuidada, com certeza nós teríamos realmente 

diminuição e não aumento. Por que que tem aumento no valor venal dos imóveis? Porque 

a nossa cidade ela está de fato bem cuidada. E ao passo que lá em 2013 o PT aumentou 

a planta genérica de valores, mas o PT, diferente do que nós vemos hoje... vocês 

lembram como é que era a questão do lixo na cidade? Vocês lembram como é que era a 

questão da saúde na cidade? A gente não tinha crédito para fazer exames no ValeClin. 

Nós não tínhamos crédito para fazer consultas, para fazer cirurgias no Próvisão. Na 

administração do PT, eles aumentaram a planta genérica, e vocês vão ver que os 

aumentos que eles tiveram lá foram muito maiores do que estão sendo aplicados hoje, 

mas lá defendiam, lá estava certo. Só que eles arrecadaram e não investiram na cidade. 

Não investiram na cidade. Então, os impostos na nossa cidade... para que que eles são 

arrecadados? Para voltar para a população. E aí é lógico que nós temos que ter esse 

entendimento de que a população merece. A população merece ter uma saúde de 

qualidade. Precisamos melhorar? Precisamos melhorar. Ter uma educação de qualidade. 

Precisamos ainda melhorar? Precisamos, mas os investimentos estão sendo feitos. A 

gestão séria está sendo feita. E eu conversava, senhores vereadores, com um amigo lá 

de São Paulo, ele dizia assim... a semana passada inclusive. Falou: ‘vereador, como é 

que está essa cidade linda e maravilhosa? Eu tenho um filho de 14 anos que ele falou 

para mim ‘pai, eu quero morar em São José dos Campos’.’ Então, nós temos essa 

satisfação de ser uma cidade que as pessoas que passam por aqui elas veem uma 

cidade bem organizada, elas veem uma cidade realmente que tem uma qualidade de vida 

que é poucas cidades no nosso Brasil que têm. Então, isso tudo tem um reflexo naquilo 

que o cidadão joseense contribui com a nossa cidade. Somos cada um de nós que 

pagamos os nossos impostos. Lógico que não é só IPTU. Nós pagamos ICMS, nós 

pagamos impostos em... tudo o que a gente consome a gente paga. Portanto, é 

importante a gente saber que a valorização dos imóveis na nossa cidade cresceu 

bastante, mas nós vimos uma planta genérica corrigindo e não aumentando no fator, no 

percentual que os imóveis se valorizaram. Foram aumentos abaixo da valorização real 

dos imóveis. A vereadora quer um aparte? Dar um aparte para a vereadora Dulce.” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Eu só queria fazer... Nossa! Oi! Eu só queria 

fazer um esclarecimento aí, que fui várias vezes citada, com relação ao aumento lá da 
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região de Eugênio de Melo. No Galo Branco vai ter um aumento de 22... na média do 

aumento de lá, dependendo lógico que do padrão de construção, de 23 reais; Jardim das 

flores 25 reais; Terra Nova 30 reais. Isso é o valor do IPTU, que não tem nada de ver... 

que foi baseado no valor venal. Se o valor venal das residências em São José dos 

Campos aumentou, é porque a qualidade de vida também... os equipamentos sociais 

(escolas, UBSs, centros comunitários) em todas as regiões da cidade também 

aumentaram. Então, é qualidade de vida que define, logicamente, no mercado oferta e 

procura. Tudo isso interferiu no ITBI, que é o Imposto sobre Transmissões dos Bens 

Imóveis. Agora, o que vai aumentar na região de Eugênio de Melo, porque citaram tanto 

aí para criar pânico lá entre os moradores, vai ser o IPTU. Uma média de 22 reais – 

repetindo – para o Itapuã; 23 reais o Galo Branco; 30 reais no Terra Nova; no Righi 25 

reais; Jardim das Flores 25. Então a gente tem que esclarecer essas coisas, o que que é 

uma coisa e o que que é outra coisa, porque vai criar um pânico aí, todo mundo vai ser 

massacrado. Que na verdade eu acho que está tendo umas distorções nas informações 

que não ajuda em nada a população que já está aí com tantos problemas, mas que nós 

temos que encarar porque as pessoas sabem que isso aí é por força de lei, que esse 

reajuste da planta genérica tem que ser revista de quatro em quatro anos e sempre no 

primeiro mandato do prefeito. Então, é cumprimento de lei. Aumentou? Aumentou. E se 

você botar 25 reais num aumento de um IPTU vai dar dois reais por mês. Então não é... 

fora... Espera aí! E fora...” 

O vereador LINO BISPO:- “Vereadora, não vou permitir que no meu tempo a senhora vai 

discutir com a Amélia. Por favor, conclua, vereadora!” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Isso é o valor do imóvel. Estou falando o valor do 

imóvel. Não estou falando... Estou falando...” 

O vereador LINO BISPO:- “Eu retomo aqui, vereadora, por favor!” 

A vereadora DULCE RITA:- “Você está falando ITBI, mas a pessoa vai pagar o ITBI se ela 

vender o imóvel, você sabe muito bem disso. Ela não vai pagar o ITBI... Então, ela não vai 

mexer com ITBI se ela não tiver necessidade... Ela...” 

O vereador LINO BISPO:- “A próxima imagem, por favor!” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Não! Ela vai pagar o IPTU.” 

O vereador LINO BISPO:- “Por favor, vereadora! Eu cedi o meu tempo, agora não vou 

permitir a discussão aqui no meu tempo. Bom. Cálculo do valor venal. O valor venal do 

imóvel não é apurado de acordo com a livre vontade do prefeito, existindo uma fórmula, 

que leve em consideração a área sob o qual está sendo construído, valor do metro 
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quadrado, fator idade do imóvel, dentre outros parâmetros, para se chegar ao montante. 

Por falar em preço de metro quadrado, vale mencionar aqui, vereadoras do PT, vale 

mencionar o aumento ocorrido durante a gestão do Carlinhos de Almeida, que chegou a 

superar 30% em algumas vias da cidade. Então, isso aconteceu com eles lá, muito mais 

do que está acontecendo aqui. Então é muito fácil nós virmos aqui a essa tribuna, é muito 

fácil a gente colocar um carro de som lá na rua para colocar pânico nos moradores, 

dizendo que a Câmara vai de fato aqui no vapt-vupt trazer aumento para a cidade. É 

lógico que tem aumento, mas é uma questão, uma coisa diferente, dentro de uma 

necessidade que se tem. Então, fazer esse discurso populista, o cara chegar aqui e falar 

que não tem que ter aumento. Vai ver lá no governo de Minas Gerais, onde o Partido 

Novo administra, se não tem aumento de impostos! Mas é muito bonito eu chegar aqui e 

eu rasgar um projeto dizendo que eu sou contra o aumento. Mas quem é, em sã 

consciência, a favor de aumento? Mas nós não podemos nos omitir. A nossa função 

parlamentar nessa Casa... nós temos responsabilidade com a nossa cidade. E, como já 

foi falado aqui, lógico vai ter aumento de 23 reais, vai ter aumento de 30 reais, que 

parcelado – 30 reais por mês em oito parcelas – dá menos de quatro reais por mês. É 

aumento? É aumento, mas não é algo que vem para usurpar ninguém. É uma coisa real. 

Agora, seria muito legal todos nós viermos aqui e falar: somos contra o aumento e não 

vamos aprovar. Mas e amanhã, o cuidado da nossa cidade? E amanhã a limpeza da 

nossa cidade? E amanhã o asfaltamento, a educação, a saúde? Nós sabemos que tudo 

isso funciona mediante a contribuição do nosso povo, de cada um de nós. É lógico, quem 

tem um imóvel que tem um valor maior, ele vai pagar um valor maior. Isso é natural. 

Agora, quando o PT aumentou lá atrás, eles fizeram um aumento linear que arregaçou 

com muitas pessoas na cidade, porque aí o pobre e o rico ficou na mesma proporção. 

Então isso eles não falam. Eles vêm hoje falar que não deveria ter o aumento. Isso é um 

discurso para jogar para a torcida. O que nós vamos cobrar do prefeito Felício Ramuth, 

aprovando...” 

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

comunicando, tá?” 

O vereador LINO BISPO:- “Concluindo, vereador.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Aprovando... É que eu dei um tempo para a vereadora, né?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Sim, mas você sabe, né? 

Se você passar do tempo regimental, você sabe o que vai acontecer. Então, por favor, 
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vamos respeitar o tempo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Muito bem, presidente. Concluindo. Então, eu concluo aqui 

dizendo que a nossa bancada do PL estará votando favorável. O vereador Lino Bispo, 

vereador Roberto Chagas, favorável a esse projeto por entendermos que ele tem uma 

legalidade para ser aprovado nesta Casa.” 

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

compreensão! Dando sequência então ao processo, o próximo vereador agora é o 

vereador Dr. José Cláudio. Regimentalmente, doutor, você tem um tempo para falar de 

vinte e cinco minutos. É dividido entre o partido. São cinco vereadores, né? Então cada 

vereador tem direito a cinco minutos. Então aí vocês podem dividir aí, cada um falar um 

pouco. Não tem problema nenhum.” 

Ocupa a tribuna o vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Usar esse tempo aí, tá? E o Renato 

também. Bom, gente, uma coisa é importante: quando a gente sobe aqui, nós temos que 

falar a verdade. Acho que a premissa de um vereador é falar a verdade. Não pode mentir. 

Dizer que o Quinta das Flores tem o mesmo valor do Jardim das Flores o metro quadrado 

está mentindo. Quinta das Flores o valor do IPTU médio vai de 219 para 244, com 

aumento de 25 reais. O restante a Dulce já falou ali muito bem falado. Então, a gente não 

pode mentir. Outra coisa importante também de nós deixarmos aqui, que foi falado que o 

governo Felício não fez redução, nem nenhuma economia. É importante falar que, no 

primeiro mandato do governo Felício, ele reduziu de 23 para 14 secretarias, 76 cargos, 

com uma economia de 50 milhões de reais. Então, a gente não pode vir aqui e ficar 

gritando, cuspindo aqui em cima coisas que... inverdades. O vereador não pode mentir. 

Vem gente que fala aqui inverdades e ainda ataca o prefeito numa coisa que não é 

verdade. Uma coisa importante que aconteceu ontem, enquanto eu trabalhava no meu 

consultório, atendendo as pessoas, tem gente que pega carro de som – e não fica aqui 

para ouvir a gente ainda – para atacar e instigar a população contra três vereadores. Ela 

não fez nada ilegal e ela não feriu a ética, porque ela tem a proteção regimental, a lei da 

inviolabilidade. Só que essa lei também vale para mim. Eu sou presidente da Comissão 

de Justiça. Ela não pode querer botar o dedo no meu mandato e dizer o que eu vou votar 

na Comissão ou não. O voto é meu. Se eu não concordei com a emenda dela, eu voto 

contra e votei. Agora, ela pega o carro de som e vai lá bairro instigar a população para vir 

atacar eu, o Juvenil e o Pascucci, aí ela não faltou com a ética, ela faltou com respeito, 

presidente. Não cabe nenhuma punição a ela, e nem se cabesse, eu ia chamar essa 

punição, porque eu não ia dar mais vitrine e palanque, que é o que ela gosta, que é o que 

essas pessoas ativistas gostam. Só fica aí fazendo política suja, instigando contra as 

pessoas do bem. Eu não tenho tempo para pegar, subir em caminhão e ir em bairro, 

porque eu trabalho. Pode passar o primeiro slide, por favor!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Com relação... O vereador Lino Bispo já falou muito 

do que eu ia falar, mas é importante... Próximo, por favor, próximo slide! Bom, é 

importante dar uma olhada aí para a gente ver, lembrar a história, vereador Júnior, viu, 

Marcelo? A gente lembrar a história. Próximo. Voltando em 2014, estudos da Prefeitura 

daquela época mostraram uma defasagem do IPTU de 46%. Próximo. O IPTU, segundo o 

estudo do PSDB, na época, iria subir até 62%. E ali nós podemos ver alguns cidadãos 

mostrando o carnê de IPTU, inclusive o cidadão da direita é meu paciente e deve ter tido 
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muito problema com a pressão dele vendo o aumento que o PT deu no IPTU em 2014. 

Próximo! Os moradores reclamam índice de aumento. Isso é matéria da época, que a 

população ficou muito brava com aumento que o PT deu para o IPTU no primeiro ano do 

prefeito Carlinhos. Próximo! Após o fracasso na licitação, São José adia carnês de IPTU. 

A 30 dias de vencimento, os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de São 

José dos Campos ainda não foram entregues. A Secretaria da Fazenda não tem data 

precisa de quando começará a distribuição. Então, além de dar aumento, ainda fizeram 

essa patacada toda aí na licitação dos carnês. Próximo! O contribuinte na época pagou 

25% de aumento e não 14 como nós estamos propondo e estamos votando aqui hoje. 

Então tem pessoa que, além de mentir, quando interessava, votou a favor dos 25% e vem 

aqui em cima ainda mentir em relação ao IPTU de hoje. Próximo! ‘Moradores contestam 

cálculo do IPTU’ – está aí a matéria do Ovale. Vinte e cinco por cento do aumento do 

mestre dos neurônios. Próximo. Aqui, a primeira aqui: ‘sou uma aposentada, não pagava 

IPTU. A partir de agora, a gente vai ter que pagar. Vamos resolver isso.’ Então, até os 

aposentados na época foram pagar IPTU. Próximo! Relembrando então: Prefeitura do PT 

aponta uma defasagem de 46; PSDB denuncia que o IPTU pode subir 62%; Prefeitura 

atrasa entrega dos carnês do IPTU por problemas na licitação – que eles eram mestre 

nisso – faltando 30 dias ninguém tinha recebido o carnê em São José dos Campos; 08/3 – 

população vai pagar 25%; 11/3 – população começa a protestar contra os 25% de 

aumento, vereadora. E, em 23, população tem dificuldade para pagar o IPTU pela 

desorganização da prefeitura Carlinhos. Próximo! Era só isso que iria falar. Vamos deixar 

a história falar por si mesma. Próximo! Pimenta nos olhos dos outros é refresco, porque 

tem gente que quanto pior, melhor. E, gente, vereador, ele é eleito para defender o povo e 

o município. Nós temos que proteger a população que nos elegeu e temos também que 

olhar pelo nosso município. Algumas vezes... Eu não dei aparte para a senhora. Algumas 

vezes... A senhora podia ter um pingo de educação de respeitar a falar dos outros. Aliás, 

educação para senhora é uma coisa difícil, né? Então, nós, como vereadores, nós 

defendemos o povo e o município. Algumas vezes o interesse do município pode deixar o 

povo um pouco chateado, mas o tempo vai trazer as melhorias que o povo precisa. E nós 

somos de uma prefeitura que herdamos 306 milhões de dívidas, dez mil tablets 

sucateados. Isso ninguém sobe aqui para falar, e sim falar as inverdades. Eu voto a favor 

do projeto, porque eu confio no nosso prefeito, porque nós vamos trazer mais melhorias 

para a cidade. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, só pode fazer 
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encaminhamento depois que todos falarem. Terá um minuto e tem que ser o líder de 

governo, que não é a senhora, é a Juliana Fraga. Próximo vereador a falar é o Renato 

Santiago... Que vai falar é o Renato Santiago? Então, por favor, dando sequência... O 

líder do partido que pode fazer o encaminhamento de votação e com o direito, a todos os 

vereadores, de um minuto. Com a palavra, dando sequência, vereador Renato Santiago.” 

Ocupa a tribuna o vereador Renato Santiago.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente Robertinho! Pedir 

licença para tirar a máscara. Pode colocar a apresentação para mim, por favor?” 

Nesse momento, passou à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde a todos àqueles que nos assistem pela TV 

Câmara, a todos os funcionários da Casa, colegas vereadores! A gente precisa falar 

tecnicamente e em cima de dados. Acho que alguns vereadores aqui não estão falando 

nem em discussão em relação ao medo de IPTU, mas mais o aumento de ITBI, e isso não 

é uma verdade, né? Muita gente colocando carro de som na rua dizendo que o valor do 

ITBI vai aumentar. E, mesmo que aumente, ele vai aumentar para o comprador, não para 

o vendedor. O ITBI é pago pelo comprador da nova casa, da nova residência, ele não é 

pago pelo vendedor. O vendedor, com esse aumento do valor venal, ele tem uma 

valorização real da sua casa. E mais uma vez: o ITBI não é pago pelo vendedor, ele é 

pago pelo comprador no momento da transferência da sua casa. Mas vamos lá, gente! 

Então, a Lei Orgânica ela nos obriga no primeiro ano de mandato do prefeito que a gente 

faça essa revisão da planta genérica de valores. A nossa cidade tem um dos menores 

IPTUs proporcionalmente às cidades de mesmo porte, sendo que oferecemos estrutura e 

serviços de primeiro mundo, muito melhores do que a grande maioria das cidades do 

mesmo porte da nossa, né? A composição do valor venal do imóvel é o valor venal do 

terreno mais o valor venal da construção e o método que foi utilizado são os números dos 

cartórios das transações comerciais dos imóveis. Aproximadamente 25 mil transações 

basearam esse estudo. E quando a gente vê isso, comparação da planta de valores de 

2017 a 2020, o Aquarius 75% a variação, Bosque 54, Centro 54, Urbanova 92% de 

valorização, o que que isso quer dizer? Que existem serviços de qualidade oferecidos por 

essa cidade, oferecidos por essa Prefeitura e que precisam ser mantidos. O dinheiro da 

prefeitura ele não cai do céu. E um grande caso: aqui nós não temos casos de corrupção. 

Os valores arrecadados com impostos eles são injetados em serviço para o município. 

Então não adianta vir ‘ah, eu vim aqui, eu fui eleito vereador para não aumentar impostos’. 

E como é que vai manter o serviço da saúde? Isso é irresponsabilidade falar um negócio 

desse. Como é que vai manter a qualidade das nossas escolas municipais? Vê se alguém 

quer colocar o filho na escola estadual! Todo mundo só quer colocar o filho na escola 

municipal, por quê? Porque tem o mesmo nível de qualidade de qualquer escola privada 

da cidade. Por que que as pessoas procuram as creches municipais? Porque é a mesma 

qualidade das creches privadas. A merenda de São José é uma das melhores do país e é 

por isso que a gente precisa arrecadar. Mais um pouquinho. Variação do valor venal sem 
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os redutores. Por exemplo, em São Francisco Xavier, gente, era para acontecer um 

aumento de 322%; Campos dos Alemães 287%; Campos de São José 250%; Aquarius 

105%; Morumbi 118; e alguns aqui. Depois, eu vou expor isso nas minhas redes sociais, 

vocês podem acompanhar. E os imóveis eles foram divididos em 37 setores 

socioeconômicos definidos pelo plano diretor. Para cálculo da revisão do valor venal, a 

base dos dados do ITBI passou por um tratamento estatístico, tanto para os terrenos 

quanto para as construções. Então nós temos situações diferentes dentro da nossa 

cidade. Foi considerado também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou 

seja, locais mais desenvolvidos logicamente terão um custo maior do que aqueles locais 

com menos desenvolvimento, né? E criado o padrão 5 para casas e apartamentos. A 

nossa cidade aumentou num padrão tal que nós tivemos que aí elevar, né, o nível para 

que construções de portes diferentes também tenham valores diferentes, né? Aí são os 

redutores, né, que diminuem as alíquotas e os valores. E aí nós temos, para falar a 

verdade, nós temos uma diminuição nas alíquotas. Alíquotas para terrenos que era de 1.3 

a 3.5 agora é de 1.05 a 3.5; casa era de 0,23 a 0,28, nós temos uma diminuição para 

0,195 a 0,24; apartamentos 0,34 a 0,38 foram para 0,29 a 0,33. Então, nós estamos tendo 

uma diminuição nas alíquotas. E também existe a ampliação da isenção. Mais de 2 mil 

imóveis vão ser beneficiados por essa isenção. Antes eram até 58 mil e agora até 80 mil 

reais o valor do imóvel. E a isenção também para aquelas pessoas participantes do Pró-

Trabalho, né? As padarias elas passam de ter a mesma equivalência das indústrias. E as 

luterias também. Redução da carga tributária, a questão dos impostos, eu vou explicar 

isso melhor na minha rede social por conta do tempo aqui, né? E a simplificação do IPTU 

agropastoril; isenção de IPTU por 3 anos para entidades filantrópicas e cooperativas; Área 

de Preservação Permanente, Reserva Legal e Áreas de Manejo e Reserva Ambiental. 

Opção do IPTU por envio eletrônico, né, no e-mail do contribuinte, e a possibilidade de 

pagamento por IPTU e por PIX. Pessoal, isso aqui que é importante, óh! A gente viu muito 

na cidade se falando que teríamos um aumento de mais de 40%, de 50%, isso não é 

verdade, pessoal! Não acreditem na oposição por oposição, naqueles que fazem Fake 

News, que falam balelas, que põe carro de som na rua para oprimir o povo, que quer 

induzir ao povo a trabalhar contra um governo que não é corrupto, que transfere a 

arrecadação de impostos em serviços para a cidade. Então, óh, nós temos aí uma média 

de 14%, o aumento maior em média vai ser 14%, sendo que o maior aumento não passa 

de 17. Se você paga um IPTU hoje de 500 reais e você, na média, vai ter um aumento de 

15%, por exemplo... vou ver se eu estou bom de matemática, vereador Juvenil. 
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Quinhentos reais, 15%... 50... Setenta e cinco reais, correto? Setenta e cinco reais. De 

500 reais, você vai pagar 575 para ter a qualidade do serviço que nós temos na nossa 

cidade. Olha o que nós passamos nessa pandemia, em nenhum momento a nossa cidade 

chegou nos níveis máximos aqui de preocupação, nós não tivemos problema com 

oxigênio, nós não tivemos problemas com respiradores, com leitos de UTI. Vocês estão 

brincando com o povo, gente! Vocês ficam inventando mentiras para denegrir as pessoas 

que querem fazer a forma correta. Não é fazendo populismo que vocês vão conseguir 

isso, não. Para não me alongar, presidente, eu acho que o problema não é o aumento. O 

problema é o que se faz com esse aumento. E aqui na cidade o governo atual já provou 

que ele transforma isso em bom serviço. Obrigado, presidente!” 

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

discussão do processo, vereador Juvenil Silvério tem um tempo regimental... Juvenil 

Silvério tem um tempo regimental de nove minutos e dois segundos, vereador.” 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero só falar à 

nobre vereadora que...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixa eu só fazer uma 

correção. É que cada vereador tem o direito de cinco minutos para falar. Cada vereador, 

regimentalmente cinco minutos. Dando sequência.” 

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

Dois segundos, vamos lá!” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, queria só avisar à nobre vereadora 

que eu a conheço já há algum tempo. Portanto, quando você tem uma relação de 

amizade e parceria, aquilo que é qualidade você enaltece, aquilo que é defeito você 

simplesmente passa por cima e toca a vida. Eu queria ver, por favor, um filme, por 

gentileza, antes de minha fala!” 

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

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Muito bem. A vereadora deve ficar louca de raiva, né? 

Porque ela pensa assim: ‘Caramba, nós tivemos chance e oportunidade de poder fazer 

tudo isso de bom para a cidade e nós compramos tablet meia-boca, palito de sorvete 

caríssimo’, né, ‘Escândalos dos mais diversos. Fomos condenados, arrebentamos com a 

cidade e deixamos 306 milhões de dívidas. Aí que raiva que dá desse governo que faz 

tudo certinho! Meu Deus do céu!’ Isso dá uma raiva, né? Eu entendo, por isso eu falo: os 

defeitos a gente releva, né? Pode seguir, por favor!” 

Nesse momento, passou à apresentação de slides. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Muita coisa já foi dita aqui, mas eu quero só refletir 

com vocês. Pode ir passando, pode ir tranquilo! É uma lei que tem que ser cumprida, não 

tem jeito. Aliás, o governo deles também fez isso, como todos os governos, primeiro ano 

de governo tem que se fazer então a correção, a atualização. Pode passar! Aí são alguns 

dados. Como chegamos neste número? Teve um estudo, diferente do governo da época. 

Eu acho que o nome dele é Pontes, não me recordo o nome dele direitinho, da época, 

que disse: ‘não, nós não tivemos tempo hábil para fazer os estudos técnicos’. Está 

registrado isso aí. Pode passar! Nós tivemos a preocupação de que as alíquotas... todas 

as alíquotas... todas (terreno, casa, apartamento, comércio) foram reduzidas. Reduzidas, 

senhoras e senhores. Pode passar! A isenção: não só aumentou-se a questão do valor 

venal de 58 mil para 80 mil, beneficiando mais famílias; a isenção para o Pró-Trabalho. 

Pode passar! O zoneamento, então, ele também permite que aquelas oficinas de 

fabricação artesanal tenham mais desconto e não sejam tachadas como indústrias. Pode 
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passar! O IPTU: para aquelas pessoas que têm várias áreas de uso agropastoril, ao invés 

de se fazer todo ano a declaração, agora pode ser feito a cada três anos. Tem mais um 

vídeo? Por favor!” 

Nesse momento, passou à exibição de um vídeo. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Dez e quarenta e cinco?” 

Nesse momento, passou à apresentação de slides. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Olha aí o secretário, que belezinha! Ele fala que... óh, 

está aí, óh: tem que ser feito no primeiro ano de governo. Ele diz também que ‘não teve 

tempo hábil para fazer os estudos e que, por conta disso, deu um aumento linear’ – o que 

está errado! Segundo o jurista Ives Granda, ele diz que está errado essa forma de aplicar 

porque tem que ter o estudo sim e cada cidade, cada pedaço, cada espaço da cidade tem 

nuances diferentes. A nobre colega esteve aqui e foi no bairro, fez um papel feio. Coisa 

ridícula de ir no bairro à noite – à noite, senhores! – soltar carro de som, deixar as 

pessoas em polvorosa! Eu estive hoje lá de manhã, de dia, porque os filhos das trevas 

trabalham à noite, eu fui de dia no bairro conversar com eles, explicar para eles como é 

que funciona e que existe a redução de 60% em casos daquele bairro que ela foi visitar. 

Então, é assim que funciona. O P... Esse partido que esteve no governo, que teve 

oportunidade de fazer, fez o contrário. Esse governo que esteve aqui, que passou por 

aqui, que foi uma tempestade, foi assim lá atrás, antes de Emanuel Fernandes, deixando 

uma dívida de 60 milhões de reais no caso da REK e outras tantas outras dívidas. 

Comprou um parque da cidade. Maravilhoso, ótima compra! Quem pagou a conta e 

reduzindo o preço foi o Emanuel Fernandes! Então... E é engraçado como que eles vêm 

aqui nesse microfone e cospem palavras, falam inverdades, inventam histórias, mistura 

valor venal com valor de IPTU, quando lhes convém. Quando convém usa essa fala e 

quando convém usa outra fala. Então o vereador...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Faltam cinquenta 

segundos, tá bom, vereador? Só para avisar, tá?” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “O vereador meu colega que esteve aqui, Dr. José 

Cláudio, Renato Santiago, o Lino Bispo, que vieram nesse microfone, já falaram muito 

mas muito bem. Eles estiveram, fizeram, deram um aumento maior ainda, penalizaram as 

pessoas, com o dinheiro fez uma gestão horrível na cidade e quer fazer esse carnaval, 

esse salseiro, mentindo para as pessoas, indo à noite fazer os seus comentários. 

Lamentável! Lamentável! Por conta disso, presidente, eu vou deixar cinco segundos de 

crédito na minha conta aqui.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado pela 

compreensão! Informo, então, aos senhores vereadores que o processo possui 19 

emendas. As emendas do número um ao número dezessete foram rejeitadas pelas 

comissões. De acordo com o regimento interno, estão arquivadas. Então, em votação... 

Vereadora, é a Juliana Fraga, por favor! Ela é a líder de governo. Então, por favor, 

Juliana! Vereadora, a senhora que é a líder de governo. Vereadora, nós estamos 

seguindo aqui o regimento interno da Casa, eu falei para todos os colegas, os 21 

vereadores. Então, por favor, a senhora faça o encaminhamento de votação! Não. Não sei 

se isso está no regimento... Então, por favor, vereadora Amélia Naomi, como está no 

regimento, possa a senhora fazer o encaminhamento de votação, com o tempo de um 

minuto.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E. V.:- “Um minuto. O presidente da Comissão de Justiça, 

que pode fazer todas as mudanças, pôs um vídeo sobre aposentado. Então, eu queria 

aqui só mostrar para ele que eu fiz uma emenda a pedido das aposentadas da Prefeitura, 

que estão aposentadas e que está sendo cobrado agora, e infelizmente o parecer do 

vereador foi contrário. Então aqui, olha, a pedido das aposentadas que ele recebeu no 

seu gabinete, que marcou reunião com o prefeito, né, e que elas vieram e me solicitaram. 

Então só para dizer, o vereador, está errado. Eu li as emendas, construí as emendas e 

não... infelizmente você arquivou e poderia ter a oportunidade. Dizer também que várias 

correções nesse projeto deveriam ser feitas, né? Porque tem lugares que chega a 70%, 

porém essa Casa abriu mão. A justificativa, inclusive, da presidência...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E. V.:- “Foi de que esse documento que veio, veio da 

Prefeitura, então ele aumentou inclusive em alguns bairros lá no Urbanova porque...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tempo esgotado, 

vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E. V.:- “Veio o pedido da Prefeitura.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ôh, doutor, eu só quero... 

eu quero ser bem justo aqui com todos. Então é que ela não citou o teu nome, ela citou o 

presidente. O senhor entende, né? Então eu quero seguir aqui. É, ela não citou, tá bom, 

vereador? Quiser... Se o líder quiser autorizar, você pode fazer o encaminhamento de 

votação, como eu fiz para a vereadora Amélia Naomi, direitos iguais para todos. 

Encaminhamento de votação, tá, doutor? Encaminhamento de votação.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, E. V.:- “Sim, a gente encaminha o voto da nossa 
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bancada toda favorável ao projeto e a... Não vou chamar de nobre, não merece... A 

história da aposentadoria das vereadoras que vieram com a Flávia Camargo e que nós 

tentamos ajudar não tem nada a ver com o assunto que ela colocou, que eles fizeram 

aposentado pagar IPTU em 2014. Mentira! Mas mente na cara dura, sabe? É as coisas 

das trevas mesmo ir num bairro à noite incitar contra e ainda falar que eu arquivei. Eu não 

arquivei nada, aquilo lá é assunto... outro papo, não tem nada a ver com o IPTU. E uma 

pessoa que deu 25% e que transformou a 9 de Julho em 4,5 de Julho. Eu queria saber se 

os moradores da 9 de Julho são felizes com essa cambada aí que destruiu a avenida 9 de 

Julho, 306 milhões de dívida, 10 milhões de tablets quebrados. Vergonha, vereadora, 

vergonha! E não te chamo de nobre porque você não merece, não tem nobreza 

nenhuma!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereador, tempo 

esgotado. Em votação então a emenda 18. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dois votos contrários, senhor 

presidente.” 

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

então a Emenda n° 18 está aprovada.” 

Em votação a Emenda n° 18. Aprovada com 2 (dois) votos contrários 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Emenda 19. 

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:- “Então a emenda 19 foi 

aprovada por unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 19. Aprovada por unanimidade 

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

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sete votos contrários, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 7 (sete) voto ao 

contrário, a emenda está... o projeto está aprovado.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com 7 (sete) votos contrários 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto, a 
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vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, eu fiz um jornal... além de 

passar carro de som, fiz um jornal. E o jornal, eu consultei as categorias dos 

trabalhadores que estão em campanha salarial. Hoje eu estive de manhã na JBS, lá a 

antiga Petybon, e os trabalhadores da JBS não fechou o acordo ainda do aumento salarial 

e a proposta da empresa é 5%. Cinco por cento! A categoria dos metalúrgicos aqui 

conseguiram parcialmente os acordos coletivos, e o acordo coletivo melhor que eles 

conseguiram nas faixas foi 10,40. Os motoristas de ônibus eles conseguiram, na 

negociação, eles vão receber parcelado 3,5 e o ano que vem o 4%, em janeiro. As 

costureiras, falei com o Portela, também foi dividido em duas vezes. Então quero dizer 

para vocês: a cidade de Jacareí, que é do PSDB, o IPTU está congelado; a cidade de São 

Paulo, o IPTU está congelado.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tempo esgotado!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Nós estamos vivendo uma realidade diferente de 

pandemia.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a... justificativa de 

voto, vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, J. V.:- “Bom, eu gostaria de justificar meu voto, senhor 

presidente, porque eu confio no prefeito. Hoje de manhã eu estive – junto com o Marcão, 

com o Renato – na escola de formação de educador, mais uma benfeitoria do nosso 

prefeito, que gasta o dinheiro do IPTU trazendo benfeitorias para a cidade, e para mim é 

um orgulho. No hospital que eu trabalho nós estamos tendo algum problema e nós vamos 

ter uma redução salarial de menos 10%, porque todos confiam no presidente, no diretor 

do hospital e querem construir um hospital melhor. Então, para a gente construir uma 

cidade melhor, todos nós temos que nos doar um pouquinho e trabalhar mais e colaborar 

com a cidade, porque eu confio em Felício Ramuth, confio no Anderson, e vou continuar 

trabalhando junto com esse governo. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a 

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, J. V.:- “Senhor presidente, votei contra o projeto 

entendendo que coerência é a gente ver também a situação e a realidade da época. Em 

2013 a gasolina era 2,98, o álcool era 1,95, a cesta básica era 354, o gás era 42 reais. E 

hoje a gasolina é 5,71, o álcool 4,43, a cesta básica 640, o gás de cozinha 88 reais. Então 

como existia a possibilidade de congelar o IPTU, pelo menos nesse momento de 
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pandemia, e não o fez, então eu votei contrário com a consciência bem tranquila que 

neste momento não precisaria... não precisava aumentar o IPTU para a população.” 

Votação da tramitação do substitutivo e das emendas protocolados fora do prazo e 

leitura – Rito Ordinário. 

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

do Substitutivo nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 5532/2021 – Projeto 

de Lei 255/2021, de sua autoria. 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:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.”  

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

Substitutivo nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 255/2021 

constante do Processo no 5532/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o 

Poder Executivo instituir o Serviço de Capelania Religiosa da Guarda Civil Municipal no 

Município de São José dos Campos. 

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

da Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 6665/2021 – Projeto de 

Lei 335/2021, de sua autoria. 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:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.”  

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

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 335/2021 

constante do Processo nº 6665/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o 

atendimento educacional especializado em classes hospitalares e por meio de 

atendimento pedagógico domiciliar. 

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

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao Processo 8986/2021 – Projeto 

de Lei 433/2021, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

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

unanimidade.”  

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao Projeto de Lei nº 433/2021 

constante do Processo nº 8986/2021, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que altera a 

Lei nº 6.768, 4 de março de 2005, que “Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e 

Comemorações do Município o Hallel Vale, a ser realizado no último final de semana de 

setembro”. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Marcão 

que faça a leitura de novas proposituras para ciência dos vereadores.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Substitutivo nº 1, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, ao Processo no 5532/2021 – Projeto de Lei nº 255/2021, autoria 

vereadora Dulce Rita, autoriza o Poder Executivo instituir o Serviço de Capelania 

Religiosa da Guarda Civil Municipal no Município de São José dos Campos. Comissões: 

Justiça e Economia. O rito é Ordinário. Término do prazo para emendas: 07/10/2021. 

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 6665/2021 – Projeto de 

Lei nº 335/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, autoriza o atendimento educacional 

especializado em classes hospitalares e por meio de atendimento pedagógico domiciliar. 

Comissões: Justiça, Educação e Saúde. O rito é Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, ao Processo nº 8986/2021 – Projeto de Lei nº 433/2021, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, altera a Lei nº 6.768, 4 de março de 2005, que ‘Institui 

e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município o Hallel Vale, a ser 

realizado no último final de semana de setembro’. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário.’ 

Senhor presidente!” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 313/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 

6344/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a 

realizar aulas noturnas de natação, ministradas pela Secretaria de Esporte e Qualidade 

de Vida, nas piscinas públicas municipais e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

6344/2021 – Projeto de Lei 313/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, inscrito 

para falar no processo.”  
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Ocupa a tribuna o vereador Renato Santiago.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde! Quase boa noite já! Presidente, 

mais uma vez vindo aqui a essa tribuna, mas agora para falar de boas notícias, né? Um 

projeto de minha autoria onde nós trazemos aí atividades aquáticas noturnas nas piscinas 

municipais. Nós que temos uma grande estrutura, mais de uma dezena de piscinas 

aquecidas nos nossos polos esportivos que não eram utilizadas no período noturno. 

Então para que a gente diminua a fila de espera de pessoas que querem acessar esse 

equipamento público, das mulheres, das pessoas também de terceira idade que precisam 

fazer a sua atividade dentro da piscina sem impacto para que possa melhorar a sua 

qualidade de vida, prevenir doenças e até mesmo melhorar o seu condicionamento físico, 

vão ter mais uma opção no horário noturno para que possa fazer a sua atividade física, a 

sua atividade recreativa, a sua atividade de bem-estar. Então, gostaria de contar com o 

apoio dos colegas vereadores para que a gente possa aumentar o nosso atendimento aos 

munícipes e que a gente possa sempre, como a gente sempre vem fazendo, melhorar a 

qualidade de vida da nossa população. Obrigado, presidente! Solicito o apoio de todos os 

colegas.” 

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

votação do processo. Em votação o projeto. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 17h56min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, abrindo mão do 

Grande Expediente... o vereador Dr. José Cláudio e também o vereador Roberto Chagas, 

então, abrindo mão da fala do Grande Expediente. Com a palavra o vereador... vereador 

Marcão... Ôh, Zé, você é fogo, hein?... Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras! Senhor presidente, estava hoje junto lá na Secretaria de Mobilidade, hoje em 

conversa junto ao secretário de Mobilidade, o Paulo. Foi até solicitado por ele e por toda a 

secretaria a gente fazer uma breve homenagem aqui hoje que é o Dia Nacional do Agente 

de Trânsito, em 23 de setembro. Foi instituído em 2013, com o objetivo de homenagear 

aquele que dedica a sua vida à organização do tráfego de veículos, ciclistas e pedestres 
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em todo o Brasil, em todo o país. Os agentes não apenas fiscalizam o trânsito; eles 

monitoram as vias sinalizando e atendendo ocorrências de acidente. Atualmente São 

José dos Campos conta com, em média, cem agentes de mobilidade, que se dividem em 

quatro turnos de trabalho e atuam nos sete dias da semana nas funções de 

monitoramento, operação, educação e fiscalização do trânsito, e transporte também. 

Então, fazer uma homenagem ao Dia Nacional do Agente do Trânsito, aos agentes do 

trânsito, de mobilidade aqui de São José dos Campos. Um abraço e muito obrigado por 

todo o trabalho que vocês fazem pela nossa cidade! Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, uma questão de ordem, porque a 

imprensa está ligando no meu gabinete para saber os votos. Eu não sei quem foram os 

votos, a Câmara não registrou. Então eu gostaria que o secretário-geral, na votação do 

IPTU falasse, porque tem acho que três jornalistas assistindo aqui para saber a votação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Sete votos ao contrário, 

vereadora, o restante foi a favor.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Mas quem são, vereador?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, a votação já foi 

encerrada, vereadora. A imprensa...” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Tudo bem, então tá! Óh, TV Vanguarda, tv... aqui não 

passa quem votou. Só filmou aqui. E eu não sei... eu também não sei nem estou 

preocupada, mas estou avisando à imprensa que nós não sabemos. É só sete.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, vamos lá, vereadora! 

Primeiramente, não foi pedido voto nominal, tá? Ninguém pediu. E, segundo, toda vez 

que... Eu gostaria de... A vereadora não deixa eu falar. Eu não consigo falar. Vereadora, 

vamos lá. Toda a vez que a imprensa ligou aqui nesta presidência, aqui para os 

vereadores da Mesa ou para mim, principalmente para mim, eu nunca impedi a imprensa 

de acompanhar nenhuma sessão, mesmo em pandemia. Nunca! Inclusive a Band ligou 

agora, ligou acho que era umas três horas ou duas horas... não, ligou de manhã, a Érica 

me passou, falei: pode autorizar. Se tivesse ligado a Vanguarda, pode autorizar. Aqui não 

tem nada fazendo escondido. Pode vir a imprensa acompanhar a sessão que está 

autorizado. Mesmo restrito, mas nunca proibi. Então, não adianta a imprensa vim agora, 

depois de a sessão ter terminado, querer saber o resultado. Por que não esteve aqui 

presente, sendo que a Casa está disponível, autorizada e eu falei que poderia vir? Então 
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para ficar bem claro. 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 18 horas.-.-.-

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