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Aberta a sessão, às 17h56min, o senhor secretário ad hoc, vereador Professor Calasans 

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

seguintes vereadores: DR. ELTON (MDB), CYBORG (PV), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), LINO BISPO (PR), PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP) e FLÁVIA CARVALHO (PRB). 

 

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

HAYASHI (PSC) – 17h57min, FERNANDO PETITI (MDB) – 17h57min, MANINHO CEM 

POR CENTO (PTB) – 17h59min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h01min, JULIANA 

FRAGA (PT) – 18h01min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h02min, ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 18h02min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h03min, DULCE RITA (PSDB) – 

18h06min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h12min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h15min 

e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h19min. 

 

 

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 ao 

EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas 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:- “Suspenderemos a 

sessão por alguns minutos para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 
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sessão. Passaremos para o horário do Pinga-Fogo. Vereador inscrito para falar no 

horário do Pinga-Fogo vereador Lino Bispo pelo tempo de dez minutos.” 

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

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

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público 

presente aqui na galeria, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas 

redes sociais. A gente volta a essa tribuna na noite de hoje, senhor presidente, depois 

aí de um período de recesso. Já tivemos sessões nesse mês de janeiro, mas eu ainda 

não tinha vindo aqui na tribuna para estar atualizando um pouco o nosso trabalho 

deixando assim a população, a comunidade de São José dos Campos a par daquilo que 

nós temos feito no nosso trabalho parlamentar. Só retomando, senhor presidente, 

algumas questões que nós já desde o ano passado já colocamos aqui, algumas lutas, 

algumas conquistas nossa para levar à comunidade, levar à população aqueles 

benefícios que tanto a comunidade tem pedido, tem cobrado, e na noite de hoje eu quero 

assim fazer um destaque justamente ali para a comunidade do Jardim Morumbi, na qual 

a gente ficou aí por cerca de oito anos com a ausência minha fora do mandato. Em oito 

anos, o Jardim Morumbi recebeu duas academias ao ar livre. Quando assumi o mandato 

em 2017 é lógico que a comunidade tinha uma demanda muito grande para ser atendida, 

uma delas é o Centro Comunitário do Jardim Morumbi que foi... recebeu várias obras no 

mandato anterior que eu tive aqui na Câmara, onde ali foi construída salas de ginástica, 

uma piscina semiolímpica, estrutura na quadra poliesportiva que lá existia que não tinha 

estrutura de banheiro, de vestiários, chuveiros. Então esse centro comunitário ele ficou 

por esses oito anos sendo usado e não tinha manutenção. Para vocês terem uma ideia, 

quando nós assumimos o mandato não tinha cloro para limpar a piscina, tamanha era a 

falta de manutenção naquele espaço, os banheiros tudo interditado, sem condição de 

uso. E nós então retomamos aí um trabalho como sempre fizemos nos nossos mandatos 

anteriores, nos comprometendo com a comunidade de reivindicar e cobrar da Prefeitura 

melhoramento nesse equipamento. Hoje quem for no Centro Comunitário do Morumbi 

vê toda aquela estrutura que nós, juntamente com a comunidade, conquistamos lá no 

mandato de 2005 a 2008. Hoje aquela estrutura totalmente reformada, reestabelecida e 

a comunidade está lá usando aqueles equipamentos ali instalados com uma frequência 

grandiosa. Até inclusive foi matéria da Vanguarda a semana passada fazendo ali uma 

matéria com a terceira idade que estava lá fazendo a hidroginástica. Então a gente fica 

feliz por essa ação nossa parlamentar, além de nós fazermos o trabalho que é, vamos 

dizer assim, a competência do vereador, que é fiscalizar e propor e votar leis, também 

a gente acaba assim fazendo esse intercâmbio, sendo esse porta-voz da comunidade 

com a Prefeitura. E hoje nós temos lá em andamento, em execução, uma creche para 

atender cerca de cento e cinquenta crianças, uma pré-escola que era bastante 
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acanhada, o ambiente, o espaço da pré-escola, as crianças vão retomar as atividades 

escolares da pré-escola lá numa pré-escola amplamente reformada, um novo espaço 

de convivência das crianças totalmente ampliado e nós temos lá uma pré-escola 

totalmente reformada para receber essas crianças. O campo de futebol que não existia 

grama mais, apenas braquiária, apenas capim, hoje a máquina está lá nivelando o 

campo, vai receber um gramado de ótima qualidade. Os esportistas do bairro estão 

acompanhando esse trabalho e reconhecendo toda uma ação conjunta do vereador com 

a comunidade para que a comunidade de fato tenha esse tratamento digno e eles 

possam realmente desenvolver as suas atividades, buscar ali o conhecimento 

educacional, esportivo, social, com qualidade. Então a comunidade do Jardim Morumbi, 

além de lombofaixas para trazer segurança nas travessias da avenida Eliane Barbieri e 

também da Benedito Bento, nós... todo esse complexo foi amplamente reformado e com 

novas obras para trazer esse benefício. Então a comunidade do Morumbi a gente sente 

que está bem atendida pelo poder público, pela Prefeitura e nós cumprimentamos aqui 

o prefeito Felício Ramuth. Estamos também com um foco bastante grande no Parque 

Industrial, onde o ginásio Buffulin que a administração passada iniciou as obras foram 

paralisadas, o projeto não atendia a comunidade como devia, estava sem estrutura 

mínima de banheiro, de vestiário, de sala de administração, e nós levamos o prefeito 

Felício até lá, falamos com a Secretaria de Obras e conseguimos que esse projeto 

pudesse ser feito e hoje a gente vê que nesse mês de fevereiro será entregue esta obra 

para a comunidade. Então a comunidade do Parque Industrial também sendo 

contemplada por essa nossa ação em conjunto com a comunidade. Além também de 

várias lombofaixas que nós reivindicamos, também a manutenção dos canteiros, praças 

e avenidas dos bairros ali – Parque Industrial, Palmeiras de São José, Jardim Veneza, 

Trinta e Um de Março – também a gente tem feito todo esse trabalho junto com a 

comunidade e sempre através do nosso gabinete móvel atendendo a comunidade e 

fazendo essa ponte, essa ligação junto ao poder público. Também o Residencial União. 

Recentemente o poliesportivo do União passou por uma grande reforma, hoje está lá 

um poli totalmente reformado, pintura nova, o alambrado também que cerca aquele 

espaço comunitário também foi refeito e hoje a gente vê a comunidade ali com mais 

tranquilidade, com mais qualidade, usando esse espaço público. Além do campo de 

futebol também que está dentro desse espaço, que nós estamos acompanhando e 

cobramos uma revitalização do campo na qual já está sendo feita e tão logo volte as 

atividades esportivas ali o campo está preparado com uma condição muito melhor. 
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Também o Jardim Vale do Sol é um foco da nossa atuação. Ali, nós temos um campo 

de futebol, antigo no Vale do Sol, que já foi praticamente para a região sul o Martins 

Pereira da nossa cidade. Quando se falava em jogar bola no campo do Vale do Sol todo 

atleta gostaria, queria estar, por quê? Era o único campo com condições assim de uma 

prática esportiva com qualidade, mas, passado o tempo, também se deteriorou. Aquela 

grama foi morrendo e a gente teve que intervir e o gramado do campo do Vale do Sol 

por questão de tempo também será reformado. E nós estamos cobrando da Prefeitura, 

inclusive estive lá com o prefeito Felício Ramuth para que a gente possa fazer um grande 

esforço para recuperar, para revitalizar aquele espaço comunitário do Vale do Sol, que 

é um excelente espaço e foi afetado agora por essas enchentes que nós tivemos na 

cidade por ser uma parte muito baixa com as chuvas que realmente danificou muitas 

áreas ali. Mas nós já encaminhamos toda essa necessidade de um olhar, de uma 

reforma, de um melhoramento e a comunidade do Vale do Sol também está sendo 

contemplada. Voltamos também com a nossa ação ali pelo Jardim Oriente, Terras do 

Sul, Jardim Sul, Bosque dos Ipês, aonde a gente está com o nosso gabinete móvel ali 

naquela região. Toda sexta-feira a gente atende a comunidade ali na feira livre e a gente 

tem recebido diversas sugestões, reivindicações da comunidade na qual nós temos 

encaminhado à Prefeitura. Então voltamos as nossas atividades aí, junto com a 

comunidade, reivindicando e cobrando. E falando do nosso trabalho parlamentar venho 

esse ano membro, relator da Comissão de Transporte, na qual nós temos aí com certeza 

um grande papel importante a desempenhar nesta Comissão porque nós temos a 

licitação do transporte público na nossa cidade vencendo o prazo e com certeza a nossa 

Comissão terá uma participação muito importante no sentido de ouvir a comunidade, 

aquilo que ela tem de reivindicação com relação à mobilidade na nossa cidade e nós 

queremos, como relator da Comissão de Transporte, estar à disposição da comunidade 

para que a gente possa trazer para as discussões aqui na Câmara, na Prefeitura o 

melhoramento possível na área do transporte, da mobilidade na nossa cidade. Então 

nós queremos dizer, assim, que estamos com toda a força, com toda a vitalidade para 

estar mais um ano trabalhando como sempre para a comunidade. Obrigado, senhor 

presidente! E uma boa noite a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Um abraço, vereador 

Lino Bispo! Dando sequência ao Pinga-Fogo, inscrito para falar pelo tempo de dez 

minutos, vereador Professor Calasans de Camargo. Desculpa, vereador! Professor 

Calasans Camargo, tá bom? Desculpa!” 
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Professor Calasans Camargo, 

pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “O ‘de Camargo’ fica 

bom também que parece que é Zezé de Camargo e Luciano, fica famoso. Bom, boa 

noite a todos, colegas vereadores, funcionários da Casa, imprensa presente, também 

vocês que nos acompanham das galerias! Eu gostaria aqui de abrir aqui a minha fala já 

passando aqui um vídeo, deve estar aí com o pessoal do audiovisual liberarem o vídeo, 

por favor, da comunicação oficial do prefeito Felício Ramuth sobre a retomada das obras 

da Arena Municipal de Esportes.”  

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, com muita alegria, com 

muita satisfação, nós tivemos oportunidade, junto com vários colegas vereadores, de 

estarmos lá prestigiando esta atividade que foi programada lá dentro da própria arena 

de esportes para o anúncio oficial da intenção, logo teremos a licitação dessa obra, uma 

nova licitação para a conclusão dessa estrutura pública esportiva tão importante. Nós 

vamos em várias cidades muito menores que São José dos Campos e ficamos morrendo 

de dor de cotovelo porque elas têm estruturas esportivas grandes, arenas de esportes, 

e nós não temos. Os clubes aqui de São José dos Campos fizeram o seu papel, 

continuarão sendo usados os seus ginásios, mas os clubes antigos ou os ginásios 

privados de clubes eles já não comportam grandes eventos, têm problemas de 

acessibilidade, problema de estacionamento, não é? Então é muito importante. Nós 

vamos ganhar duas estruturas importantes: o Teatrão, que será entregue no meio do 

ano, deste ano, já será entregue o teatrão, como mencionamos, será a sede do 

programa de base de São José dos Campos, que é o Programa Atleta Cidadão, 

formação de talentos; e nós teremos a arena, que está para ser entregue, estará para 

ser entregue até o final de 2020, até dezembro de 2020, antes do final do término do 

mandato do prefeito Felício Ramuth, arena de esportes que são para os desportos de 

alto rendimento e eventos culturais. Portanto, é uma estrutura muito importante. E 

lembrando também que lá para a comunidade do Jardim das Indústrias esse local da 

arena é um local que já vinha dando muita preocupação porque é um elefante branco, 

uma obra parada, pessoas usando drogas ali no entorno, então sempre traz uma 

insegurança para a comunidade. Então muito importante, a comunidade da região – 

Jardim das Indústrias, Alvorada, todo o entorno ali – ficou muito satisfeita com essa 

notícia. Ficará então em cinquenta e quatro milhões a estimativa aí, pode ser que ocorra 

uma licitação num valor menor, mas estima-se aí cinquenta e quatro milhões. Desses 

cinquenta e quatro milhões cinco milhões é a etapa inicial de readequação, verificação, 
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recuperação das estruturas que já existem lá de concreto armado, as ferragens, 

avaliação toda de recuperação, cinco milhões, né? E a retomada da construção está 

prevista para o mês de junho deste ano, com prazo de um ano e meio (dezoito meses) 

para a conclusão. A arena deve ter capacidade para comportar cinco mil pessoas em 

uma área de dez mil e setecentos metros quadrados construídos, com previsão inclusive 

de uma vasta área para estacionamento. Portanto, tá aí. Parabéns, prefeito Felício! Em 

várias oportunidades, ele já havia confirmado para nós, trouxemos aqui em vídeo na TV 

Câmara, ele está no youtube. E eu esqueci de falar ali, hein! Que nós comentamos 

inclusive na rodada que ele fez conosco pela região, pelo Jardim das Indústrias, 

Alvorada, Aquarius, Limoeiro, Pôr do Sol, daquelas obras do prolongamento da Via 

Oeste que nós falamos aqui, também nós mencionamos a ampliação da UBS do Bairro 

transformando em UBS Resolve com anexação da extinta base da Polícia Militar ao 

antigo prédio da UBS, um pleito bastante antigo da comunidade, que era o caso da 

ampliação, e também agora a escola Ignez Sagula Fossa do Limoeiro que será 

destinada à educação infantil, principalmente para aquela comunidade do residencial, 

as famílias que chegaram do Residencial Mirante do Limoeiro I e II. Portanto, é mais 

uma obra que está sendo concluída ali pelo prefeito Felício Ramuth na nossa região e 

nós esquecemos de falar nesse vídeo aí, tá? Eu queria também, já mudando um 

pouquinho o assunto, eu faço parte da Comissão Municipal de Segurança, repre... o 

Conselho Municipal de Segurança, representando a nossa Câmara Municipal, e eu 

queria comentar algumas notícias, não tivemos oportunidade nas primeiras sessões, já 

sobre o decreto do presidente da República nº 9.685, de 15 de janeiro de 2019, e 

também sobre a intenção de redução do imposto sobre produção de armas, né? Bom, 

esse tipo de legislação num país violento como o nosso é um tiro pela culatra, como 

bem disse o jornal da terra: ‘Facilitar a posse de arma em um país com mais de 62.5 mil 

mortos por ano é como apagar o incêndio com combustível. ‘Além de terceirizar a 

responsabilidade de garantir a segurança do cidadão, que é um dever do Estado, o 

Estado parece ignorar pesquisas científicas sobre o tema. A facilitação da posse de 

armas em um Brasil tão violento é como tentar apagar um incêndio com gasolina’. 

Portanto.... Eu sou filho de delegado de polícia, sou filho de delegado de polícia, meu 

pai, obviamente, tinha armas em casa, mas é uma situação muito difícil, muito perigosa 

as pessoas com armamento em casa. Era muito comum, na época em que a arma era 

mais indiscriminada há algum tempo atrás, o uso de armas, o porte de armas, a posse 

de armas era mais livre, de crianças e muitas vezes as pessoas mexendo no armamento 
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acontecerem inclusive acidentes domésticos, problemas no trânsito, problemas de briga 

doméstica muitas vezes ocorrer aí uma tragédia. Então essa é a minha opinião como 

conselheiro, membro do Conselho Municipal de Segurança. Também como presidente 

da Comissão Permanente, aqui da Câmara, de Educação, é com muita satisfação que 

nós já temos a informação que o prefeito Felício Ramuth já tem garantida a entrega do 

kit escolar no primeiro dia de aula para todos os alunos da rede pública municipal. Muito 

importante! A Prefeitura de São José conclui a aquisição dos vinte e um materiais que 

formarão o kit para os estudantes de ensino fundamental. Governo vai fazer a entrega 

já na semana que se passou, já fez a entrega então, para o início do ano letivo, a entrega 

nas escolas, porque está previsto o início das aulas para o dia 6 de fevereiro. Portanto, 

no primeiro dia de aula, todos os alunos da rede pública municipal já estarão com o seu 

kit escolar, com os seus materiais escolares, muito bom! E também eu queria aqui deixar 

aqui uma informação que infelizmente a Justiça suspendeu a aplicação da lei 

anticorrupção na cidade de Jacareí. Os vereadores da cidade de Jacareí haviam 

aprovado a lei da Ficha Limpa Municipal, que é aquela lei para funcionários públicos, 

comissionados, são chamados cargos de confiança, os indicados, e para os funcionários 

concursados, os efetivos. Ela incide sobre os funcionários. A lei da Ficha Limpa Nacional 

é para os cargos eletivos, desde presidente a vereador; já a municipal é para 

vereadores. Aqui nós temos essa lei aprovada em São José dos Campos, é uma lei 

nossa aprovada no ano de 2015 por unanimidade pelos pares de São José. Em Jacareí 

ela foi aprovada, o veto foi derrubado pelo... foi vetada pelo prefeito e o veto foi 

derrubado pelos vereadores, mas agora infelizmente a Justiça suspendeu a aplicação 

desta lei. Continuamos, São José dos Campos, com a nossa lei da Ficha Limpa 

Municipal como uma das únicas cidades do Brasil a possuírem essa legislação 

anticorrupção. Deus abençoe a todos! Muito obrigado, senhor presidente! E muito 

obrigado a todos!” 

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

Professor Calasans! Com a palavra a vereadora Amélia.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Já estão aqui presentes as 

mães do Projeto Casulo: Lilian Ribeiro da Silva, Wanessa Lopes de Barros Alves, 

Zuleica Stefania, Rafaela da Silva de Deus, Rosemeire de Jesus, Dinah Monteiro, 

Gilmara Monteiro, Ciela Carolina da Silva, Andressa, doutora Dulce e também aqui a 

nossa companheira do Movimento Negro, Rosa Miranda, presente, do Projeto Dandara. 

E eles entregaram – eu recebi – essa carta. Todos os vereadores, o Robertinho recebeu, 
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todos estão recebendo. Que é em defesa do Projeto Casulo, que existe há vinte e cinco 

anos. Então todos nós, depois dessa sessão, receberemos vocês. E muito obrigada em 

acreditar no Parlamento que é um espaço que todos aqui possam estar ouvindo vocês 

de um projeto tão importante e tão bonito. Parabéns por ter vindo!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Após a sessão, Amélia, 

nós vamos recebê-la. Já fica aqui o convite para aqueles vereadores que queiram 

participar da reunião, estão todos convidados. Dando sequência ao Pinga-Fogo com o 

tempo de dez minutos, vereador Cyborg.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo regimental 

de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente Robertinho! Boa noite, demais 

vereadores, público presente, imprensa que nos acompanha nessa noite aqui na sessão 

de Câmara! Presidente Robertinho, vários assuntos hoje aqui, venho a essa tribuna e 

alguns assuntos importantes e de alta relevância para a gente fazer uma prestação de 

contas porque na semana passada a gente não conseguiu falar aqui na tribuna porque 

foi a posse de vossa excelência aqui e na quinta-feira é o dia que a gente não usar a 

tribuna. Mas dentro de alguns eventos eu gostaria que, por gentileza, pudesse colocar 

aqui acompanhando... Nesse começo de ano nós tivemos vários eventos e um dos 

eventos que nós pudemos participar foi de um projeto nosso que passou por essa 

Câmara Municipal e a gente agradece a votação dos vereadores que votaram favorável, 

a população está gostando, um projeto aprovado, fico muito feliz, é o projeto das bikes 

compartilhadas e também dos patinetes. Quero agradecer mais uma vez ao prefeito 

Felício Ramuth porque quando ele nos convidou, e o próprio secretário Anderson, para 

que a gente pudesse fazer parte do momento novo que a cidade estava passando pós-

eleição a gente conversou a respeito desses projetos e era um projeto de inovação e 

tinha tudo a ver com o prefeito Felício Ramuth, então quero aqui agradecer não só o 

prefeito, mas ao secretário Paulo Guimarães que logo que a gente encampou essa ideia 

a gente começou a batalhar e trazer isso para a nossa cidade. A gente está muito feliz 

e a gente vê a população elogiando e cada dia que passa pedindo para que possa 

aumentar a demanda para outros bairros da cidade. São duas empresas. Elas já estão 

trabalhando para aumentar em mais bairros aí onde possam colocar as bikes e daqui a 

pouco também começa a aumentar a demanda e os locais aonde pode aumentar os 

patinetes em nossa cidade. Então, é um projeto que foi aprovado pela comunidade e a 

gente está muito feliz. O próximo, por gentileza! É importante a gente colocar a respeito 

do fluxo. Vários vereadores são procurados aqui nessa Casa de Leis, esse vereador tem 

sido procurado constantemente por vários bairros, moradores do Aquarius, do 

Urbanova, do centro da cidade ali próximo do Esplanada, próximo à avenida Anchieta, 

moradores que nos procuraram essa semana também do Satélite a respeito dos fluxos 

que têm acontecido. Então a gente vem agradecer a Guarda Municipal e também a 

Polícia Militar porque recentemente estão fazendo as batidas, apreensões nos fluxos e 

também é muito importante porque a atividade delegada que o prefeito Felício retornou 

e retornou com força total em nossa cidade e tem ajudado bastante. Então a gente vem 

aqui mostrar que nesse final de semana que a gente presenciou aí algumas blitze aí que 

ocorreu em nossa cidade. O próximo, por gentileza! A gente foi até o salão comunitário 
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do Vale dos Pinheiros. Quero aqui agradecer ao secretário Ricardo Minoru um pedido 

da população lá que estava há dois anos já aguardando a manutenção e a reforma do 

salão comunitário, houve a troca do telhado, uma manutenção que a gente tinha pedido 

já na outra gestão e não tinha acontecido. O salão foi construído na gestão do prefeito 

Eduardo Cury e a manutenção não tinha acontecido e o telhado precisou trocar, foi 

trocado o telhado, foi feita a manutenção. A comunidade do Vale dos Pinheiros está feliz 

porque agora esse salão poderá ser explorado pela Secretaria de Cultura, também pela 

Secretaria de Esportes e a Secretaria Social, que já está indo lá no local para ver se 

pode fazer alguma parceria com a comunidade. Então fica aqui o nosso agradecimento, 

em nome da população, à Prefeitura Municipal porque mais uma vez acolheu uma 

solicitação da população do Vale dos Pinheiros. O próximo, por gentileza! É uma figura 

que muitas pessoas podem falar ‘poxa, é ironia, risada, satírico o vereador querer falar’, 

mas é: ‘De quem é o buraco?’ O vereador Cyborg fica aqui... desde 2013 ele quer saber 

de quem é o buraco. E não só eu. A população precisa saber de quem é o buraco, 

porque tem buraco. Essa foto, vereadores, foi só para ilustrar que ali tem dois buracos 

no asfalto. Tem vários buracos na cidade, várias panelas, várias crateras. Agora, esses 

buracos que vocês estão vendo aí é da Sabesp, você sabia? Tem vereador aqui que 

também não sabe. Aí a população chega e fica lá ‘a Prefeitura não tampa o buraco’, 

‘Prefeitura não tampa o buraco’, aí liga na rádio: ‘olha, tem um buraco em tal bairro, tem 

um buraco no outro bairro.’ E a responsabilidade é da Sabesp. Por que a 

responsabilidade desse buraco é da Sabesp? Vocês podem observar ali. A Sabesp ela 

abriu ali para fazer uma manutenção aonde tinha um vazamento nessa rua, o asfalto 

está afundando e tem que dar garantia. As empresas terceirizadas que fazem o serviço 

para a Sabesp estão nota, oh, negativa, nem zero, não dá nem para dar nota. Eles não 

fazem o serviço direito, a Prefeitura não pode refazer o serviço ou consertar o serviço 

deles, a gente cobra isso da Prefeitura, cobra da Sabesp e a Sabesp fala que não é 

dela, aí fica a briga entre a Prefeitura e a Sabesp, mas esse buraco, a maioria dos 

buracos que você vê na cidade hoje, cerca de oitenta por cento dos buracos tem 

competência ou da Sabesp ou da empresa de gás ou até de alguma outra empresa 

terceirizada que fez o serviço... não fez o serviço correto, usou uma massa asfáltica de 

qualidade não igual à da Prefeitura, não deu liga à massa asfáltica e chove e começa a 

abrir o buraco de novo e isso cabe à Prefeitura fiscalizar. Pior, a gente quer que a 

Prefeitura comece a atuar, a multar a Sabesp para que a Sabesp cobre das empresas 

terceirizadas. O diretor da Sabesp veio a esta Casa ano passado, prometeu que ia 
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melhorar o serviço e cada dia que passa sabe qual é a desculpa? As empresas 

terceirizadas não dá. Tem uma outra foto ali que eu quero mostrar para vocês, olha o 

serviço que ficou da empresa terceirizada, isso está na cidade toda, eles estão acabando 

com a calçada. Olha aí, é serviço malfeito, que passou encanamento por baixo aqui. 

Eles quebram a guia que entram com o trator e sabe o que acontece? Eles fazem isso 

aqui, oh, para a cidade, dá uma banana para a cidade. Aí o que que a gente faz? A 

Prefeitura vai lá, notifica, o diretor da Prefeitura vai e notifica, a secretaria notifica e a 

Sabesp faz o quê? Banana! A Sabesp e as empreiteiras, porque isso cabe à Sabesp 

fiscalizar. Olha o que está acontecendo! A gente está andando na cidade toda e isso aí 

está acontecendo na cidade toda. Aí é dinheiro gasto errado da Prefeitura, que a 

Prefeitura vai lá e tampa o buraco da Sabesp. Quando a gente fala tampar buraco, é 

consertar um erro que a Sabesp fez, porque essa empreiteira, que não é uma, são 

várias, estão ganhando muito dinheiro da Sabesp e a Sabesp está ganhando muito 

dinheiro da cidade de São José dos Campos e nós temos que quebrar o quê? O serviço 

com garantia. Olha o remendo que está ali, o remendo já está abaixando, deixou o 

serviço errado e a gente cansa de cobrar a Sabesp. Tem a próxima foto. Estou com 

saudade já, não sei se outros vereadores estão ou não, meus sentimentos à EDP 

Bandeirante, meus sentimentos à população de São José dos Campos, estamos 

perdidos, Marcos Scarpa se aposentou e aí? A interrogação: e agora? Mesma coisa, 

briga entre Prefeitura e EDP Bandeirante. Vamos lá. Moradores que não sabem, vamos 

explicar. Quando é uma lâmpada queimada ou duas lâmpadas queimadas cabe à 

Prefeitura Municipal. Quando você pega uma rua que ela está inteira apagada não cabe 

à Prefeitura, cabe à EDP Bandeirante, você sabia? Não! Estou correto, Leandro? Cabe 

à EDP Bandeirante. Aí a Prefeitura notifica. O morador liga aonde? No 156. Aí ele liga 

no 156. O 156 vai lá e notifica a Prefeitura. A Prefeitura vai e fiscaliza, chega lá: ‘olha, 

isso não é competência da Prefeitura, é competência da EDP Bandeirante’. Com quem 

você consegue falar na EDP Bandeirante? Com ninguém! Com ninguém, porque o 

Marcos Scarpa antes estava, agora não está. A gente pede e solicita. Tem rua que está 

trinta e cinco dias apagada. Apagada! Aí o morador já ligou no 156. A Prefeitura vai até 

o local: ‘olha, o problema não é nosso’. O problema é de quem? Da EDP Bandeirante. 

Cabe à fiscalização. Aí não compete à Prefeitura, à Prefeitura compete, fica difícil, fica 

difícil para saber de quem é. Aí depois o Caxambu fala: ‘está no escuro!’ Não está no 

escuro, Caxambu! O problema é EDP Bandeirante e Prefeitura. A Prefeitura faz o serviço 

dela e a EDP não vai lá e corrige. Com o Marcos Scarpa estava andando bem. Agora, 
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oh, EDP Bandeirante. Nos ajudem a ajudar a população de São José, é simples: quando 

vai arrumar, por que não arrumou e qual é o motivo. ‘ Ah, o motivo, porque hoje não tem 

uma empresa’; ‘porque nós não temos pessoas que...’. A chuva está grande? Mas a 

chuva demorou, já passou, já trocaram o poste. Trinta e cinco dias é inadmissível ficar 

esse tempo todo. Tem rua que a gente anda tem mais de quinze postes apagados, com 

duas lâmpadas, são trinta lâmpadas apagadas. Alô, EDP Bandeirante! Alô, EDP 

Bandeirante! Que antes a gente tinha um contato com o Marcos Scarpa, agora não tem 

mais. Gostaria só para encerrar, presidente Robertinho. Na sexta-feira ficamos muito 

felizes com o convite do prefeito Felício quando vários vereadores, o vereador Calasans 

que me antecedeu aqui já falou a respeito da arena. Para nós que somos vereadores 

ligados ao esporte, a gente ficou muito emocionado quando a gente entrou lá e viu como 

estava a arena e se Deus quiser em 2020 vai estar. Porque ontem nós estávamos no 

jogo de basquete e mais uma vez o ginásio ficou pequeno para o show que o nosso time 

deu. Ganhamos do time de basquete do Botafogo. Crianças, famílias lá, foi uma festa 

bonita, mas infelizmente a capacidade não... tinha pessoas para fora. Mas se Deus 

quiser 2020, 2021 o ginásio vai estar pronto, poderemos usar lá. Se Deus quiser, o 

Teatrão estando pronto, quem sabe lá no Teatrão, com as alterações que estão fazendo 

para o tamanho da quadra, que a gente já falava que isso tinha que fazer, quem sabe 

poderemos ter alguns jogos oficiais lá. E a capacidade desses ginásios são maiores 

para a população, com uma qualidade melhor, presidente Robertinho. Vossa excelência 

que também é um esportista nato, um pivô do time de basquete, né, vereador Sérgio? 

Nosso presidente Robertinho sabe disso, a gente já falou. E quero aqui parabenizar, 

parabenizar o prefeito Felício, parabenizar o secretário Turano pela coragem, pela 

coragem de refazer, retomada da obra, da obra da arena multiesportiva que teremos 

aqui. Muito obrigado, presidente Robertinho! E quero já convidar vossa excelência para 

segunda-feira ir ao jogo de basquete São José e Pinheiros. Vossa excelência será um 

pivô conforme ontem o nosso Douglas Nunes foi, um pivô nota dez.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vamos interromper 

agora o Pinga-Fogo para nós passarmos para a votação das proposituras. Quer falar? 

Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras 

se dará de forma simbólica. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a votação em bloco dos 

documentos, por já ser de conhecimento de todos, e ainda a inclusão de alguns 

documentos: indicação nº 508, 511, 512, 513 e 533 a 536; requerimento nº 228 e 
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também moção nº 2, 3 e 5. É isso aí, senhor presidente.” 

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

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, 

público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, 

cumprimentar também aqui a todas as pessoas que utilizam do serviço do Projeto 

Casulo que veio nesta sessão para conversar conosco sobre a preocupação em relação 

ao fim ou não do Projeto Casulo, que será aí depois da sessão para conversar. Mas 

gostaria somente de também solicitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas 

da tragédia de Brumadinho. Eu acho que o país e o mundo todo olham estarrecido o 

que aconteceu naquele local, uma tragédia, um crime e que obviamente terão muitas 

repercussões e reflexos ainda no dia a dia de nosso país. Mas solicitar uma homenagem 

desta Casa a todas as vítimas daquela tragédia.” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, só para colaborar com a fala do 

nobre colega em relação ao Projeto Casulo. Nós já adiantamos aqui, o Calasans 

Camargo inclusive buscou informações junto à Secretaria de Saúde... Presidente, a 

vereadora Dulce Rita está com as informações na ponta da língua e ela vai então com 

mais detalhes a informação falar sobre o Projeto Casulo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, mas será que não 

é melhor falar no Pinga-Fogo, Dulce? É muito pouco tempo para você explicar. Eu já 

voto e ela já explica, não é? Com a palavra a vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite, senhor presidente, Mesa dos Trabalhos, 

vereadores e vereadoras, público aqui presente, aí todos aqueles que nos acompanham 

pela internet e TV Câmara e funcionários desta Casa! Tentei protocolar um documento, 

mas, devido ao sistema, eu não consegui. Mas é um documento encaminhando para o 

Governo do Estado, para o secretário de Meio Ambiente também, Marcos Penido, que 

inclusive eu tenho agenda com ele nessa próxima semana, que é o novo secretário de 

Meio Ambiente e secretário de Recursos Hídricos também, que houve uma fusão, para 

obter informações sobre um laudo técnico das nossas represas aqui – do Jaguari, Santa 

Branca e Paraibuna, em detrimento inclusive da tragédia que ocorreu em Mariana e 

agora em Brumadinho, dantesca tanto do ponto de vista humano quanto ambiental. E 
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nós sabemos que essas represas aqui também, a de Paraibuna, por exemplo, é desde 

a década de 70 e nós não sabemos exatamente quais são as condições dessa barragem 

e quais são as seguranças... a segurança que ela oferece para a nossa região. Nós 

sabemos que um acidente hoje com uma represa, como a de Paraibuna, São José dos 

Campos seria também prejudicada assim como toda nossa região pelo porte que é 

aquela represa. Então o alcance é uma coisa assim imensurável e o impacto a gente 

não teria como nem mensurar. Então, devido a essa preocupação com esses três 

grandes reservatórios que nós temos aqui na nossa região eu pedi a apresentação de 

um laudo técnico atualizado para que a gente possa realmente verificar as condições 

desses três reservatórios. Muito obrigada, senhor presidente! Amanhã eu estarei 

protocolando porque hoje, devido ao sistema, nós não conseguimos.”  

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu só queria falar aqui com a Dinah e a doutora Dulce, que 

me abordaram aqui na entrada aqui para falar sobre o Projeto Casulo. E eu tinha falado 

com a senhora que eu ia me informar como que seria essa transferência, essa possível 

mudança, porque realmente estava acontecendo, então eu queria falar para a senhora 

o que está acontecendo. Primeiro que o Projeto Casulo ele está em um prédio alugado 

e, por contingência de economia, esse prédio vai ser desalugado para economizar no 

aluguel e vai... as dependências do Projeto Casulo que são ocupadas agora vai lá para 

a UES que já está em reforma com um lugar com mais amplo, com melhor atendimento 

para as pessoas que já são atendidas, que é o neonatal, as crianças com hipotireoidismo 

congênito, anemia falciforme, o aleitamento materno, isso tudo vai continuar do jeito que 

sempre foi. Com relação a uma coisa que nós recebemos também, foi via face, a 

denúncia com relação à transferência do doutor Luís Fernando. Doutor Luís Fernando 

vai continuar dando atendimento às crianças que ele já atende, às pessoas que ele já 

atende lá no projeto ele vai continuar, como sempre fez, metade do período dele vai 

para o Projeto Casulo e outra metade vai... Ele é o hematologista. ...metade vai para a 

rede, sendo que... A preocupação da Dinah foi com relação à anemia falciforme. ...sendo 

que vai ter uma reserva de agenda para as pessoas que são atendidas do Projeto 

Casulo. Então não vai ter nenhum prejuízo para vocês sobre esse atendimento. E eu 

queria também falar que a gravidez de risco já está no Hospital Municipal, desde 2012, 

então vai continuar lá do mesmo jeito. A gravidez de risco está no Hospital Municipal, o 

resto... o que está no Projeto Casulo... Em 2012, foi transferido para o Hospital Municipal 
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a gravidez de risco. O que continua no Projeto Casulo? Todos os tipos de atendimentos 

vão continuar, só vai mudar o prédio, não vai ter nenhum prejuízo nesse tipo de 

atendimento. Isso é uma, uma... as informações que eu estou tirando aqui é do doutor 

Danilo, que é uma pessoa muito séria, ele não brinca com política, ele não brinca com 

política e muito menos com a saúde pública que eu acho que vocês já conhecem o 

trabalho dele, então se ele está escrevendo aqui para mim, se ele falou isso para mim, 

eu acho que eu tenho que acreditar em vocês também. Se porventura houver alguma 

coisa que não estiver... fora do que está aqui que eu falei para vocês, a gente pode 

conversar. Mas isso não é para vocês tomarem o seu tempo, vocês fazerem a reunião 

lá, para a gente pegar a informação, já estou passando para vocês a informação para 

vocês não perderem tempo, e qualquer coisa vocês podem procurar o nosso gabinete. 

Você pode procurar o Dr. Elton, que é da Comissão de Saúde, eu sou relatora da 

Comissão de Saúde, e nós estamos aí para melhorar a saúde e não para retroceder, 

como já aconteceu algumas vezes. Então nós nos colocamos – não é, Dr. Elton? – à 

disposição para o que vocês precisarem. Está no site também essas informações, que 

o Projeto do Casulo vai atender na UES, tá bom, gente? Que vai ter mais facilidade para 

vocês, problema de ônibus, diz que o espaço vai ser mais amplo, então está aqui, tem 

até o documento que eu vou passar para vocês que já está no site da Prefeitura, tá bom, 

gente?” 

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 CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente 

Robertinho da Padaria.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com nenhum voto 

contrário aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, 

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

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das indicações de nºs 

508/2019 constante do processo nº 924/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, 

que solicita à Prefeitura serviços de recapeamento asfáltico e pintura de solo por toda a 

extensão da Av. Tívoli, na Vila Betânia; 511/2019 constante do processo nº 936/2019, 

de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a capina, a roçada e a 

limpeza da praça Cândido Bertolini no Jardim Satélite; 512/2019 constante do processo 
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nº 937/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a 

implantação de câmera de monitoramento junto à praça Cândido Bertolini no Jardim 

Satélite; 513/2019 constante do processo nº 938/2019, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura a realização de operação tapa-buracos nas ruas do 

bairro Chácaras Reunidas; 533/2019 constante do processo nº 963/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura colocação de ponto de ônibus com 

cobertura e banco, na Av. Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao nº 3.303, 

Condomínio Mirante do Limoeiro I e II; 534/2019 constante do processo nº 964/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura implantação de mais 

horários de ônibus para atendimento dos Condomínios Mirante do Limoeiro I e II, na 

região do Jardim das Indústrias; 535/2019 constante do processo nº 965/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura urgente revisão da taxa de 

lixo; e 536/2019 constante do processo nº 966/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que solicita à Prefeitura serviço de limpeza e desobstrução de bocas de lobo 

localizadas na rua Pedra do Capim Azul, em frente ao nº 99, no bairro Jardim Altos de 

Santana; do requerimento de nº 228/2019 constante do processo nº 928/2019, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, que solicita autorização Legislativa para representar, com 

ônus, esta Casa de Leis no Ato Nacional em Defesa da Justiça do Trabalho, no dia 05 

de fevereiro de 2019, em Brasília, como representante da Frente Parlamentar em defesa 

da Justiça do Trabalho; e das moções de nºs 2/2019 constante do processo nº 927/2019, 

de autoria do vereador Cyborg, que congratula a Guarda Municipal de São José dos 

Campos pelos seus 31 anos de serviços exemplares prestados em nosso município; 

3/2019 constante do processo nº 933/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

manifesta apoio pelo total engajamento nas lutas em prol das trabalhadoras e 

trabalhadores na defesa da Justiça do Trabalho e dos Direitos Sociais e Trabalhistas, 

no ato realizado no dia 28 de janeiro de 2019 defronte ao Fórum Trabalhista em São 

José dos Campos, bem como apoio a convocação do ato nacional no dia 05 de fevereiro 

em Brasília pela ANAMATRA; e 5/2019 constante do processo nº 973/2019, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, que manifesta apoio à luta em defesa da permanência da 

General Motors do Brasil no Município de São José dos Campos sem retirada dos 

direitos trabalhistas já consagrados nas lutas dos trabalhadores. 

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

de votação das atas e proposituras constantes do expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                 (ANAIS)                                                19 

CMSJC-001 – 3ª Sessão Ordinária – 29.01.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  29.01.2019 

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

sessões ordinárias realizadas no dia 22 de janeiro de 2019 – 1ª Sessão Ordinária; 24 de 

janeiro de 2019 – 2ª Sessão Ordinária; 22 de janeiro de 2019 – 1ª Sessão Solene. 

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

O senhor secretário ad hoc, vereador CYBORG: “Nenhum voto contrário, presidente 

Robertinho da Padaria.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h06min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 22 e 24 de janeiro de 2019, bem como a ata da 

sessão solene realizada no dia 22 de janeiro de 2019. 

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

requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 29 de janeiro de 2019, 

bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

Robertinho, dos vereadores presentes no Plenário neste momento.” 

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

unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes 

da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

O requerimento nº 146/2019 constante do processo nº 687/2019, de autoria do vereador 

Professor Calasans Camargo, foi retirado pelo próprio autor. 

Às 19h07min encerrou-se o processo de votação. 

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

aqui ao processo do Pinga-Fogo. Vereadora Amélia Naomi com... Com a palavra, 

vereador Professor Calasans.” 

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

Enquanto a vereadora se dirige aqui ao microfone, gostaria só de fazer uma 

parabenização. Neste sábado quatro mestres aqui de São José dos Campos foram 

promovidos, em Mauá, pela Confederação Brasileira de Judô, pelos seus currículos, né, 

os serviços prestados em prol do desenvolvimento da modalidade entre... Aqui da região 

do Vale do Paraíba foram nove ao todo promovidos a alta graduação, que são os 
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kodansha, que é a faixa preta de judô, ela é até o 5º grau, até o 5º dan; 6º, 7º e 8º é 

vermelha e branca; coral 9º; e 10º vermelha. Nós tivemos aqui da região nove 

promovidos de mestre de alta graduação (kodansha), sendo quatro de São José dos 

Campos. Para o 6º dan o professor Everson Freitas Campante, que inclusive é professor 

de carreira aqui da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, responsável pelas 

escolinhas de artes marciais da Secretaria Municipal de Esportes e Qualidade de Vida. 

Eu tenho a honra de ser o seu professor desde a faixa branca quando ele começou na 

Etep comigo, no início da década de 80. O Carlos Kira Yamazaki, aluno do sensei 

Hirakawa, que já foi o responsável professor aqui do Atleta Cidadão, hoje está no Clube 

Paineiras, mas é aqui de São José dos Campos. O professor Leandro Alves Pereira, 

funcionário de carreira aposentado da Prefeitura Municipal, ministrou em várias 

oportunidades aulas de defesa pessoal para a Guarda Civil Municipal aqui de São José 

dos Campos. E eu também que estava na fila aí há dezessete anos, desde a minha 

última promoção a 6º dan, esperava há dezessete anos a promoção para o 7º dan e fui 

também agraciado com essa promoção. Então, aí a alta qualidade da atividade do judô, 

mestres de alta graduação aqui em São José dos Campos. E nós temos o mais 

graduado do Brasil, um dos mais graduados, que é o mestre Michiharu Sogabe nosso 

senpai, faixa vermelha 9º grau, que também é daqui de São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabéns, Professor 

Calasans Camargo! Dando sequência ao Pinga-Fogo, com o tempo de cinco minutos, 

vereadora Amélia Naomi.” 

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

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

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

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, senhoras vereadoras, 

vereadores, nós estamos recebendo aqui uma comissão de mães do Próvisão. Boa noite 

a todas! Bom, vou falar aqui sobre o ato que teve ontem na frente da Justiça do Trabalho. 

Então, por favor! Acho que é essa. Não era essa, é na próxima. Pode passar. Vamos lá! 

Esse é um vídeo que vai passar, mas o início é outro. Vamos lá!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse está rodando. Vai começar por aqui oh: ‘Bolsonaro 

diz que pode debater fim da Justiça do Trabalho. Equipe de Bolsonaro confirma extinção 

do Ministério do Trabalho’. Pode passar. ‘Qual importância dos organismos de trabalho 

para a democracia?’ Tanto o ato em defesa que nós tivemos aqui em São José dos 

Campos... Passa a próxima foto, essa! Participaram mais de cento e cinquenta pessoas 

– advogados trabalhistas, funcionários do Fórum, sindicalistas, sociedade civil. Queria 

cumprimentar a nossa diretora do Fórum, o juiz que representa a associação e também 

a diretora do Ministério Público do Trabalho, doutora Carolina, que também estiveram 

presentes no ato, aliás, a abertura do ato foi com eles inicialmente. Pode passar. Bom, 

aqui só para mostrar a importância do Ministério do Trabalho, que também está 

desmantelado, mas da Justiça do Trabalho, do Fórum. Lembra quando deu aquele 

problema na Tivit? Eu fiz a denúncia aqui e o Ministério do Trabalho acatou as nossas 

moções... Pode passar. ...e fez uma ação civil pública que ajudou, e muito, a todos os 

trabalhadores da Tivit. Foi um processo de quase dois anos, mas que hoje a Tivit 

melhorou muito a relação de trabalho internamente desta empresa. Mas não só isso, o 

Ministério Público do Trabalho teve um papel importantíssimo, tem um papel importante, 

mas fundamentalmente agora nessa questão da Embraer. Fizeram um documento muito 

importante que foi, inclusive, objeto de discussão lá no Senado... em Brasília, e vários 

representantes do Ministério Público do Trabalho fizeram parte da Mesa e São José dos 

Campos, os nossos técnicos daqui eles fizeram, apresentaram toda a documentação 

contra a venda da Embraer que hoje a venda está se concretizando e nós sabemos que 

o preço da Embraer é muito aquém do que deveria ser e nós sabemos que a garantia 

de emprego aos trabalhadores não está acertada nesse acordo, não está garantida, 

tanto é que hoje nós já temos seiscentos e cinquenta trabalhadores que foram demitidos 

da Embraer. Pode passar. Agora nós estamos assistindo em São José o caso da GM. 

A GM ela fez uma proposta de... uma chantagem a toda sociedade brasileira, 

fundamentalmente aos trabalhadores e na sua proposta – essa matéria saiu na UOL há 

seis dias atrás – ela propõe cortes drásticos em salários e direitos. Então, nós vamos 
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ver quais são os direitos que eles querem tirar. Pode passar. Os direitos da grade salarial 

eles estão propondo a terceirização da atividade meio e atividade-fim, não é mais os 

restaurantes não, é na linha de produção ali. Esta é a proposta da GM: jornada de 

trabalho de 44 horas; piso salarial reduzido para mil e seiscentos; redução dos adicionais 

noturnos, que é uma conquista dos trabalhadores ao longo da sua luta, eles têm um 

percentual diferenciado até porque muda a rotina dos trabalhadores, principalmente 

aqueles que trabalham só à noite. Eles estão propondo a supressão do pagamento de 

horas extras, aliás está ficando igual aqueles trabalhos intermitentes, que é o famoso 

artigo que está dentro da Reforma Trabalhista. Alteração também no plano de saúde 

médico. São várias propostas – trinta e duas. A GM quer ser a primeira automobilística 

a implantar a Reforma Trabalhista. Esta é a proposta da GM. A Reforma Trabalhista que 

foi votada o ano passado que teve greve geral nesse país por diversas vezes 

infelizmente nós estamos assistindo a primeira multinacional a querer mostrar inclusive 

o poder que ela tem, mostrar a força para tentar derrotar os trabalhadores não só nas 

automobilísticas, mas a todas as empresas para essa implementação, para valer, de 

tirar direitos da classe trabalhadora. Pode passar. Passando. A Reforma Trabalhista teve 

dois votos favoráveis de deputados aqui da região, do Cury e da Pollyana, votaram a 

favor, e o Flavinho que foi contra, não é mais deputado, mas nós tivemos esses dois. 

Pode passar. Os funcionários hoje da GM, eu não consigo ler, mas lá do Sul, fizeram 

uma passeata reprovando esta proposta do dia de... que eles apresentaram ontem. 

Também, lá em São Caetano, no dia de ontem, eles reprovaram a proposta de reduzir 

o piso salarial. Então esta manifestação foi hoje, está aí, vai sair pela imprensa a 

manifestação... A central sindical que dirigiu essa luta foi a Força Sindical. Eu não se é 

Rio Grande do Sul ou... que foi no estado do Rio Grande do Sul que teve essa 

manifestação no dia de hoje. Pode passar. Bom, quero aqui concluir. Todos na luta pelos 

direitos sociais, pela Justiça do Trabalho, que é fundamental, pelo Ministério da Justiça, 

que infelizmente foi diluído neste governo, também pelo Ministério Público do Trabalho. 

É fundamental esses organismos para defender os trabalhadores. Não à venda da 

Embraer, em defesa dos direitos e da soberania nacional. Em defesa dos empregos da 

GM, contra a Reforma Trabalhista, que é isso que eles querem fazer. Quero aqui 

ressaltar que os trabalhadores que não tiveram acordo coletivo, como é o caso da 

Embraer, o sindicato não aceitou as cláusulas econômicas e tem dentro das cláusulas 

econômicas um bojo de cláusulas sociais e não foi assinado. Infelizmente com esta 

situação a Embraer está demitindo trabalhadores que estão com pendências e têm 
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direitos sociais – pessoas que estão prestes a aposentar, pessoas que são lesionadas, 

como é o caso da Embraer e da GM. E aqui em São José a Urbam também está 

demitindo porque não assinaram o acordo com o sindicato e ela está demitindo 

trabalhadores que têm três anos para se aposentar, porque nas cláusulas sociais do 

sindicato garante a estabilidade, mas a nova Reforma Trabalhista os acordos coletivos 

eles acabam tendo pouca validade. Então as empresas estão aproveitando dessa nova 

realidade, em função inclusive da não assinatura de acordo, e implementando as 

demissões ou demitindo trabalhadores que têm doenças profissionais e que com o 

acordo coletivo eles tinham estabilidade, sem o acordo vai para a legislação. E é por 

isso que é importante ter o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para garantir 

o mínimo daqueles que já ganharam muito e mandaram para suas multinacionais, 

querem continuar ganhando. Então estamos aqui na defesa dos direitos dos 

trabalhadores, das trabalhadoras, da justiça social e dos direitos humanos que é tão 

fundamental para a vida dos seres humanos. E a gente viu, aliás esqueci desse detalhe, 

na Reforma Trabalhista, e já foi publicado pelos órgãos de imprensa, também tem um 

artigo que diz que a indenização, como é o caso lá de Minas Gerais, não pode se passar 

de cinquenta salários mínimos. Então esta é uma realidade triste que nós estamos 

vivendo com a mudança que foi efetuada o ano passado e com a realidade desse novo 

governo. Muito obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Dulce Rita 

com o tempo de dez minutos.” 

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

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

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

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Eu, para começar a minha 

fala aqui, eu pediria para o Beto e para o Bolha colocar as palavras que o doutor Danilo 

pôs na rede a respeito do Projeto Casulo. Eu pediria que a Dinah e as outras mães que 

estão aí prestassem bastante atenção, por favor!” 

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

A vereadora DULCE RITA:- “Só um minutinho. Eu queria agradecer o doutor Danilo pela 

preocupação em esclarecer esses fatos imediatamente, porque infelizmente na rede fica 

essa administração baseada em fofocas, e eu acho que tem que ser assim mesmo, na 

hora e no momento certo para não se propagar ainda mais as mentiras que estão sendo 

aventadas. Eu queria só... Eu queria só que... Vai mudar o prédio, não vai mudar... olha 

eu não quero bater boca aqui porque eu estou no meu tempo e você... não você está 

usando o meu tempo e eu não estou te dando tempo para ser usado. Se fosse para falar 

a verdade, o tempo seria todo seu. Mudou o prédio, minha querida! Bom, eu queria aqui 

falar aqui a respeito do... também falar a respeito um pouquinho da arena. Eu acho que 

essa arena foi um marco aqui dentro da Câmara Municipal de São José quando teve a 

denúncia do superfaturamento, do sumiço do material, do que não estava nos conformes 

com o projeto que tinha sido o projeto inicial porque teve umas mudanças que... que 

estavam diminuindo a capacidade do público da arena. Então foi aberta a CEI aqui e, 

inusitadamente, nós do PSDB na época votamos também a favor para que acontecesse 

essa CEI. Eu, Juvenil e Petiti nós também assinamos para a abertura dessa CEI porque 

nós tínhamos certeza com quem que nós estávamos lidando. Nós tínhamos certeza da 

seriedade do nosso prefeito da época, o Eduardo Cury, a secretária de Obras, Flávia 

Pitombo, o secretário de Esporte, o Theo. Então nós também falamos assim: ‘vamos 

abrir essa CEI, então vamos abrir’. E no decorrer dos relatórios cada vez mais ficou bem 

claro que mais uma vez se levantou uma falsa testemunha, jogou-se lama na moral de 

todos envolvidos. Simplesmente primeiro eu atiro para depois ver o que eu acertei. Teve-

se vários depoimentos, muitas pessoas foram arroladas, muitas pessoas vieram aqui. 

Foi levantada aonde que estava o material que tinha sumido, que eram as barras de aço 

que tinha ido para Presidente Prudente para fazer a manufatura dessas barras para 

botar lá em cima, lá no teto. Tudo isso foi levantado, tudo isso foi averiguado. Nós 

fizemos um trabalho muito bom junto com o Anderson, com o doutor Willian, com a Flávia 

Pitombo e com o doutor Theo. Sentamos assim, fizemos muitas reuniões para fazer a 

investigação daonde vinha e por que essa denúncia tão insana. Na época que aconteceu 

essa denúncia já tinham gasto, a Prefeitura já tinha gasto trezentos milhões em serviços 
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executados e tinha, no final do mandato, tinha deixado vinte e dois milhões, respeitando 

a Lei de Responsabilidade Fiscal deixou vinte e dois milhões contingenciados para que 

desse prosseguimento da obra. Mas eles acharam por bem, o outro governo achou por 

bem, que ia parar mesmo porque estava sob suspeição a obra, não sei o quê. Ainda 

teve mais um agravante que foi pior ainda com relação a essa defesa, foi que nós... que 

os denunciantes, o outro governo chamou um perito, foi inclusive designado pelo próprio 

PT, chamou um perito para fazer as averiguações desse superfaturamento, desse 

sumiço de material, sobre a mudança do projeto. E o perito, embora sendo contratado 

pelo PT na época, falou: ‘olha, não tem indícios nenhum de superfaturamento’. Teve 

algumas coisas que foi mudada no projeto, mas de nada vislumbra que houve 

encarecimento ou outra coisa qualquer, simplesmente foi feita por problemas só de... 

problemas construtivos’. Então está aí o resultado: graças a essa CEI, graças a esse 

governo do PSDB, à seriedade, que hoje o Felício, cumprindo mais uma promessa de 

campanha, está retomando a construção da arena, que vai beneficiar a cidade inteira. 

Então eu queria parabenizar as pessoas que estavam nessa época aí que levantaram 

comigo, que estudaram com nós essa denúncia, essa CEI, que foi primeiro os 

vereadores, que foi o Petiti, o Juvenil e eu, que nós também votamos a favor da abertura 

da CEI, e depois no nosso... nós fizemos um grupo de trabalho para nos defender, para 

ver o que que estava acontecendo, que nós tivemos um apoio incondicional, que foi da 

Flávia Pitombo, do Theo, do doutor Willian, que ajudou a gente a elaborar os relatórios, 

e também do Anderson Farias. Então tudo a seu tempo que nada se esconde debaixo 

das asas da Panair. Queria também, ainda tenho um pouquinho de tempo aqui, falar 

sobre a Band. Quinta-feira passada o Nicolini fez uma reportagem que foi uma coisa 

assim maravilhosa a respeito da Lei Maria da Penha. Ele pegou o testemunho de uma 

senhora. Essa mulher, fazendo as declarações dela, teve um espaço, um tempo muito 

bom lá na Band falando sobre o que ela tinha passado como... num processo de sujeição 

maritalmente e ela falando, alertando as mulheres o que teria que ser feito. Ela fez um 

discurso muito comovente do que tinha tudo que acontecido na vida dela. E eu acho 

assim que a Band deu uma grande oportunidade nesse momento para que essa mulher 

não só abrisse seu coração como também alertasse as outras mulheres sobre o 

problema da sujeição. Queria também falar uma coisa do Brumadinho, acho que não 

tem nem o que se falar, é só pedir um minuto de silêncio mesmo que infelizmente essa 

pátria é assim mesmo, mas pelo menos dá para se ver alguma luz no fundo do túnel, é 

que esse governo que ora assumiu aqui ele estava querendo cortar as exigências... 
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primeiro a competência do Ibama e depois as exigências do Alvará de Funcionamento 

dessas empresas que trabalha com o meio ambiente, principalmente essas de barreiras. 

Eu acho que agora dá para ele pensar um pouquinho melhor no que vai fazer porque o 

buraco é bem mais embaixo do que ele vê, não é amenizando a exigências de um Alvará 

de Funcionamento, não é tirando a competência do Ibama, que, apesar de toda a 

precariedade e toda dificuldade, toda a falta de equipamento, falta de apoio, bem ou mal 

estava se fazendo o papel dela. Tanto é que nesse negócio do Brumadinho tinha um 

fiscal, que ele era um chefe supervisor do fiscal ali, já tinha anunciado que a tragédia, 

nem levaram em conta, o voto dele foi vencido porque os poderes econômicos e os 

poderes políticos da situação foram bem maiores, foram mais enfáticos, ele acabou 

perdendo a questão nessa votação e tá aí, ele perdeu um voto, ele perdeu por voto e tá 

com a tragédia para as famílias todas que foram envolvidas nessa tragédia. E concordo 

plenamente com o que o Calasans disse aí sobre o armamento, que não é apagando 

incêndio com gasolina. Infelizmente nossa pátria é o que está se fazendo. Queria 

também falar agora um pouco de luz que... Parabenizar o Felício aí pela iluminação da 

LED que ele está fazendo na cidade inteira, está indo mais rápido do que a gente está 

pensando, eu acho que isso também é cuidar da segurança, não é com arma, é com 

luz. Eu acho que a luz traz mais... afasta mais os perigos do que a arma na mão. E 

também apoio... Eu estou apoiando muita gente hoje. Você é uma delas, viu? O que 

você disse do Fórum Trabalhista. O Fórum Trabalhista não pode acabar de jeito nenhum 

porque a corda sempre estoura para o mais fraco e sempre é o trabalhador que é o mais 

vulnerável, é o mais frágil e sempre é ele que tem que pagar a conta de todos os 

desiderius que acontecem nessa nação. Então eu também acho que é um absurdo 

tentar acabar com o Fórum Trabalhista, isso não pode acabar nunca, nós temos que 

estar lutando, o que for bom nós temos que estar juntos, o que for ruim nós temos que 

apontar porque afinal de contas chega, chega dessa pátria ser um embalo de ensaio... 

um balão de ensaio.” 

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

vereadora Amélia com o tempo de um minuto, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Questão de Ordem, senhor... Senhor presidente, quero 

aqui cumprimentar, e na minha fala eu cumprimentei, as mães que estavam aqui. Eu 

acho importante que quando tem um boato, tem uma situação, que procurem a Câmara 

de Vereadores. Esse é o espaço de vocês. Voltem mais vezes e serão sempre bem 

respeitadas e serão ouvidas. Vim falar com o Robertinho antes de brigar aqui, mas ele 



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                 (ANAIS)                                                27 

CMSJC-001 – 3ª Sessão Ordinária – 29.01.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  29.01.2019 

diz: ‘vou receber todas’. Eu não gostei da fala do secretário, mas não vou aqui questionar 

porque eu só tenho um minuto, mas eu acho que eu fui, a comissão de mães que estão 

aqui, o processo que nós encaminhamos foi desrespeitado. Mas eu quero aqui falar, 

senhor presidente, também que as mulheres de médio risco, vereadora Dulce Rita, elas 

têm que continuar no Casulo porque essas mulheres, mulheres que tiveram rubéola, 

sífilis, mulheres... meninas que têm... grávidas até quinze anos, adolescentes grávidas 

(até quinze anos) pela primeira vez são acompanhadas até a sua segunda gravidez pelo 

Projeto Casulo, as mulheres que são grávidas acima de quarenta anos...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...já concluindo, e o Casulo tem quatrocentos 

atendimentos por mês. Então, portanto, o boato se vai mudar, o boato saiu de lá, então 

não é chamar quem divulga as matérias. Eu quero dizer a todos, as mães, os filhos e 

todos que tiver problema de saúde, quem tiver ficando cego, vereadora Renata Paiva, 

por causa do contrato do Próvisão que foi cortado e as pessoas não têm lugar para ser 

atendido hoje quem tem problema de retina, que venha procurar a Câmara. Eu sou a 

maior defensora desse espaço, que é o espaço público e de todos, independente de 

partidos. Então o secretário desrespeitou o nosso coletivo aqui hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com o tempo de um 

minuto, vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, eu queria solicitar a vossa excelência 

que pudesse convidar o novo superintendente da Bandeirante Energia, que o Marcos 

Scarpa sempre nos atendeu tão bem, ele aposentou e hoje tem um novo representante, 

porque não dá para entender o que que está acontecendo em toda a cidade de São 

José dos Campos, na zona rural então nem se fala, que todos os dias acaba a força, 

entendeu? Equipamentos sendo queimados, pessoas passando por todo tipo de 

privação, perdendo muitas vezes freezer com alimentos, com tudo. Então não sei se é 

falta de investimento, entendeu, da companhia de energia que só faz manutenção. 

Transformadores estourando o tempo todo no centro da cidade, em todos os bairros, em 

todas as regiões. E a gente precisa não só conhecer o novo superintendente, mas 

também que ele traga explicação, o que que está acontecendo que não é só, tem dia 

que nem chove, entendeu? E já está desligando a força. Tem dia que a... muitas vezes 

não é questão de árvore, não é questão de nenhuma intervenção e está tendo 

problemas com a força. A zona rural inteira todos os dias fica sem força e desliga durante 

o período do dia e vai religar só no dia seguinte. E isso traz um prejuízo para as pessoas 
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assim... não dá para calcular. Então que a gente possa realmente convidar o novo 

superintendente para que todos possam conhecê-lo inclusive e que ele possa trazer aí 

explicações com relação a essa deficiência no sistema elétrico no nosso município.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, como já 

passou o processo de votação, minha assessoria vai encaminhar um ofício pedindo a 

visita. Eu acho importante também. Com a palavra, vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu só queria falar mais um pouquinho sobre os problemas 

da EDP. Infelizmente com a aposentadoria do Marcos... O Marcos com essas 

tempestades... Apaga uma rua inteira, apaga um bairro inteiro, agora as pessoas têm 

que estar com o número de instalação, no escuro procurando o número de instalação? 

Com o Marcos era assim, olha, olha acabou a luz no bairro tal: ‘Não, deixa que eu vou 

ver.’ Agora não, que é para você entrar no site lá, falar o número de instalação. Às vezes 

as pessoas não sabem entrar em site, não sabem entrar em WhatSapp, está no escuro 

e não sabem onde está a conta de luz, então por conta disso elas continuam no escuro 

porque não... resolveram inventar a roda. Então está... Como você disse, hoje tive um 

problema de uma empresa, sem chuva sem nada, que hoje não choveu em lugar 

nenhum, acabou a energia onze horas da manhã, voltou a energia as quatro e meia da 

tarde e ele perdeu todo o dia da empresa dele, perdeu tudo. É isso que está 

acontecendo. Eu acho que precisamos conversar com esse novo gerente urgente 

mesmo.”  

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

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, só para contribuir nesse debate, 

tem algumas coisas que aconteceram com a Bandeirante ao logo desse tempo, o grupo 

EDP. Uma delas: quando houve a parte da iluminação pública sendo assumida pelos 

municípios, nós tínhamos na EDP a possibilidade de sempre que desse algum problema, 

falta de energia, o próprio pessoal, as próprias equipes que estavam na questão da 

iluminação pública ajudavam as equipes que estavam na manutenção de rua. Sempre 

tinha essa possibilidade. A partir do momento que a iluminação pública passou para os 

munícipios da regra federal, isso foi um processo que veio desde das privatizações que 

retiraram essa obrigação das concessionárias, as concessionárias ficaram felizes, 

inclusive, com a retirada da iluminação pública do seu serviço. A Bandeirante ela 

também, quando fez isso, ela tirou essas equipes, diminuiu sensivelmente o número de 

quadros para atender a região. Muitas vezes quando dá um problema, como deu em 
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São José dos Campos, em Jacareí e em outros lugares, tem que somar equipes de 

Mogi, de outras cidades para vir para um local. Quando deu problema em São José, 

veio equipe da empresa inteira e sequer dava conta aqui, porque já não tem mais aquele 

grupo de pessoas que antes tinham nos demais trabalhos. É fato que há também o 

sucateamento da empresa. Eu falo isso por experiência de ter trabalhado nesse setor 

durante onze anos. Houve um problema na zona sul quando... até mostrou no WhatSapp 

os vídeos aquele estouro que foi acontecendo em sequência dos transformadores. 

Aquele problema foi na estação do Parque Industrial. Faltava gente para ligar o disjuntor, 

o relê parou de funcionar, uma série de problemas que você percebe que é ora falta de 

manutenção e ora falta de funcionário para fazer o serviço, porque o automatismo não 

funcionou e deu o problema que deu. E, finalizando, nós tínhamos aí uma grande 

parceria com o Scarpa, que sempre ajudou, acho que todos os vereadores aqui desta 

Casa, nos debates. Na verdade ele saiu. Não é que... Não entrou outra pessoa no lugar. 

Você está tendo outras pessoas que vão atender o telefone, mas que estão ajudando 

com outras funções também. A legislação da questão de energia elétrica, que é uma 

legislação muito mais nacional, estadual, ela vai trazer muitas consequências para a 

gente aqui se continuar com esse processo que não trabalha a questão de proteção da 

população. Infelizmente é uma realidade muito triste que a gente está vivendo. É 

fundamental que as pessoas à medida que tenham o problema de falta de energia, além 

de ligar na Bandeirante, após passar o problema, fazer a mesma reclamação na Aneel, 

com protocolo e tudo na Aneel, e verificar se o período que esteve sem energia também 

está vindo na conta de energia, dois ou três meses depois, o abatimento do período que 

ficou sem luz. Então tem um...” 

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

favor!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “...um desconto da conta de luz. Isso também é algo 

que a gente pode até inclusive fazer campanha enquanto vereadores aqui na Câmara 

Municipal.” 

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

Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos o vereador Dr. Elton.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos 

que nos acompanham, aqui na Câmara, nessa sessão, também a todas as mães que 

vieram representar a questão do Projeto Casulo aqui na nossa Casa! É exatamente 

sobre isso, eu quero salientar alguns pontos e dizer sobre o acompanhamento que esta 

Comissão de Saúde tem feito juntamente com o secretário e com a Secretaria de Saúde 

para tentarmos chegar num consenso daquilo que é melhor para a nossa cidade. E 

muitas conversas acontecem exatamente sobre o que é que vai acontecer com o Projeto 

Casulo e com diversos outros serviços da área da saúde. Mas em especial eu gostaria 

de falar sobre o Projeto Casulo e conversar com vocês porque muitos não sabem qual 

é a demanda do Projeto Casulo. Existem algumas pessoas que acham que o Projeto 

Casulo em nossa cidade está aqui somente para assistir pessoas que têm necessidades 

financeiras no acompanhamento de uma gestação, uma gestação de risco, ou seja, um 

entendimento da população que não tem nada a ver com a realidade. Vocês sabem 

exatamente para que serve o Projeto Casulo. E o Projeto Casulo hoje é modelo para 

muitas outras cidades, para muitos outros lugares sobre como devemos realizar o 

atendimento que contempla desde a gestação, o nascimento e depois o período onde a 

criança precisa de ter toda a assistência adequada, receber o aleitamento. Então este 

momento que é essencial para o desenvolvimento da criança ele pode ser realizado por 

meio de um projeto que realiza diversas ações, desde orientações, desde 

acompanhamento da área de saúde, coleta de exames para que essas crianças 

consigam adequadamente, juntamente com suas mães, alcançarem o melhor da saúde 

para sua vida. Então isso seria talvez o resumo do que é o Projeto Casulo. Então ele 

atende basicamente gestantes e crianças em período tanto da gestação quanto de 

amamentação encaminhadas pelo serviço de saúde na nossa rede pública. Mas para 

vocês entenderem o quanto esse projeto é importante e o quão especializados eles são, 

por muitas vezes os hospitais particulares, por meio não dos hospitais, mas por meio 

dos seus médicos, sabendo que ali funciona um serviço que traz a adequada orientação 

principalmente no quesito amamentação, enviam os seus pacientes, que por muitas 

vezes têm convênio, para receber a primeira orientação no Projeto Casulo. Então hoje 

o Projeto Casulo ele sempre foi uma referência quando se trata de amamentação no 

país inteiro. Isso tem servido inclusive como modelo em muitas outras cidades. Então a 

quem se destina exatamente o Projeto Casulo? Se destina a adolescentes grávidas com 

idade menor do que quinze anos em virtude que essas meninas elas não estão 

adequadamente, nem psicologicamente, nem fisicamente, preparadas para essa 
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gestação e precisam ser preparadas para que elas tenham o melhor naquele momento 

da chegada do concepto. As gestantes de médio risco como já foi falado, onde a gente 

vislumbra aí, por exemplo, mães que passaram por infecção por toxoplasmose, 

adolescentes, uma idosa ou as pacientes que têm asma e que isso pode influenciar 

durante o trabalho de parto, as mulheres que fazem uso de drogas, ou seja, na 

drogadição elas também são atendidas como gestação de risco médio. Também as 

pacientes psiquiátricas, uma vez que muitos medicamentos de utilização em psiquiatria 

não podem ser continuados durante a gestação, porque podem trazer alteração ao 

concepto ou ao feto. Então estas gestações são consideradas gestações de médio risco. 

As de baixo risco já são atendidas adequadamente pelas nossas UBSs. As de alto risco 

precisam de um atendimento mais especializado e daí envolve mães com hipertensão 

de difícil controle que precisam de usar medicações às vezes de um custo mais elevado, 

precisam de um acompanhamento mais sério, são aquelas mães que podem evoluir 

com pré-eclâmpsia, com eclampsia, evoluindo às vezes com a perda do feto, às vezes 

com um AVC durante o trabalho de parto. Essas mães de alto risco já são 

acompanhadas e realizam seus partos no Hospital Municipal. Além disso, o atendimento 

dessas mulheres de risco médio elas hoje também acontecem ali nas nossas UBSs. 

Então o que o projeto faz? Ele faz atendimento de triagem neonatal e daí vai atender as 

hipotireoidismo congênito, por exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença que 

antigamente era acompanhada vindo verba do Estado pela DRS, mas essa verba não 

vem mais para o nosso município, antes a gente atendia todas as cidades aqui da nossa 

DRS, mas essa verba foi cortada pelo governo do Estado. E daí hoje o que fazemos 

com essa... uma demanda que não é tão grande quando a gente pega o estado inteiro 

de pacientes com anemia falciforme que podem desencadear problemas seriíssimos 

nessas crianças, como uma criança que tenha um AVC, porque na anemia falciforme as 

hemácias acabam por obstruir os canais quando há uma desidratação, causando dor 

intensa, causando falências no baço, causando problemas renais, podendo causar 

infarto ou AVC. Essas crianças precisam de um acompanhamento mais pormenorizado. 

E daí quando a gente fala de um atendimento pormenorizado, mais adequado, a gente 

fala também de gastar mais tempo com ele. E daí eu gostaria de alertar as mães a fala 

sobre: ‘olha, o atendimento demanda muito tempo ou poucas pessoas são atendidas’. 

O secretário de Saúde, Danilo Stanzani, comentou comigo que isso não fará diferença, 

por quê? Porque ele entende que, em situações onde exija a alta especialidade, a 

demanda de tempo não pode ser realizada como acontece na normal UBS, que é de 
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vinte minutos para cada atendimento de pediatria. Então fiquem calmas porque isto está 

sendo visto e entendido pela Secretaria de Saúde, está bom? Eu tive uma conversa com 

ele ontem e tudo isso já está sendo visto e entendemos também como município que o 

tempo ele é diferente a depender da especialidade, assim como é diferente para o 

atendimento de psiquiatria, que não pode acontecer de maneira tão rápida. Da mesma 

forma esse tipo de atendimento vai acontecer de forma mais adequada. Mas acontece 

que... Além disso, ainda acontecem as orientações em relação ao teste de pezinho, que 

também é uma demanda importante. Além disso, realiza também as gestações de médio 

risco, como já foi falado, também tem o Centro de Lactação o que anteriormente eu já 

falei que é o atendimento... é bem adequado sobre a orientação de amamentação e que 

por muitas vezes a mãe chega de manhã e só vai no final da manhã, termina o seu 

atendimento, por quê? Por muitas vezes o bebê dorme, começa a mamar, racha, tem 

que trocar de peito e isso demora, não dá para fazer esse atendimento em vinte minutos. 

O secretário está ciente disso, tá bom? Então por isso o tempo também é uma coisa que 

está sendo pensado. E por fim o follow-up de bebês de alto risco, por quê? Porque nasce 

um bebê PIG, que é Pequeno para a Idade Gestacional, baixo peso, com o risco de 

desenvolvimento de insuficiência respiratória e outros problemas, essas crianças podem 

receber acompanhamento ali no Projeto Casulo. O que que vai acontecer então com o 

projeto, e já foi demonstrado e falado aqui pela vereadora Dulce Rita? Nós vamos trocar 

de local, economizando e utilizando um instrumento que já é do município, e eu quero 

que vocês estejam atentos e acompanhem junto conosco, porque ali na UES já foi 

entendido que existe um espaço mais adequado inclusive do que o que temos hoje para 

que elas sejam plenamente atendidas ali. Todos os demais problemas e negociações 

sobre como esse serviço vai mudar para lá isso vai ser acompanhado por esta Casa e 

também pela comissão de saúde. Fiquem tranquilos, vocês podem acompanhar com a 

gente, mas a gente está sabendo, entende o que é o Projeto Casulo, da importância 

dele há vinte e cinco anos no nosso município e sabendo que ele vai continuar esse 

projeto. Esse projeto para que continue o atendimento a todas essas demandas que 

vocês viram. Então inicialmente... Eu quero agora, por fim, parabenizar o secretário 

Danilo Stanzani que prontamente nos ouviu, pôde estar ouvindo os nossos 

questionamentos e ele traz então uma ideia um pouco mais centrada sobre o que 

devemos fazer com o futuro, não desmantelando o Projeto Casulo, mas empoderando 

ele em nosso município. Então muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, 
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vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, 

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

Eu quero convocar, senhor presidente, os membros da Comissão Processante – o 

vereador Calasans Camargo e a vereadora Dulce Rita – para uma reunião, dia 1º de 

fevereiro de 2019, às 9 horas, na sala Betinho, tá? Então é a convocação para reunião.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tá, fica registrada, então, 

dia 1º. Dando sequência ao Pinga-Fogo, pelo tempo de cinco minutos, o vereador Petiti.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente Robertinho! Boa 

noite aos vereadores, a todos os funcionários dessa Casa, a todos que estão aqui na 

Câmara Municipal, especialmente para as mães do Casulo, que já foram atendidas pelo 

Casulo, vieram reivindicar e precisam vir mesmo. Como já foi dito por outros vereadores 

aqui, as portas da Câmara Municipal estarão sempre abertas para vocês. E o primeiro 

assunto que eu vim falar é justamente o Casulo. Como eu falei com vocês lá fora, eu até 

falei que eu usei o Casulo, mas na verdade a minha esposa, na primeira gestação da 

chegada do Renato, teve aquela dificuldade para amamentar, fomos superbem 

atendidos no Casulo por cinco vezes. E, aqui relatando, meu filho dormia demais, até 

hoje é assim graças a Deus. Falam que a gente tem que dar graças a Deus. E ele, ao 

invés de mamar, ele queria ficar dormindo, né? E a gente ficava um pouco desesperado. 

E o Casulo nos orientou. Eu acompanhei todas essas consultas. Depois em casa, 

quando eu estava em casa, ajudava a minha esposa e sei da importância do Casulo. O 

Casulo, como já foi dito aqui também por outros vereadores, ele é um programa 

reconhecido fora do município, acho que ninguém aqui é favorável ao término do Casulo 

e, como o secretário Danilo Stanzani já falou no vídeo aqui, ele vai mudar de local e a 

gente vai acompanhar, com certeza os vinte e um vereadores dessa Casa irão 

acompanhar, e a gente vai ficar atento para ver se o programa Casulo não perde em 

nada, porque é muito importante, ajuda as mulheres, tecnicamente o Dr. Elton já 

explicou aqui, mas na pele eu senti e ajuda a mulher, o casal, mais a mulher que está 

num momento aflito, né? Não sabe se vai conseguir fazer cumprir o seu compromisso, 

conseguir fazer com que o seu filho se amamente corretamente. E graças a Deus temos 

esse programa em São José dos Campos que nos auxilia e deixa a gente com uma 

tranquilidade para seguir o dia a dia do nosso filho. Também outro assunto aqui que me 

trouxe à tribuna foi um assunto que já foi também mencionado por outros vereadores, 

mas não posso deixar de falar sobre a retomada das obras da arena. O vereador 

Robertinho da Padaria esteve lá, também fui lá prestigiar o prefeito Felício e o secretário 

de Obras, José Turano. E lembrar, né? É uma obra que no início de 2013 tinha o dinheiro 

empenhado para fazer, para terminar essa obra. Infelizmente não foi feito. Na mesma 

época aqui já, a gente sabe que foi aberta uma CEI para ver possíveis irregularidades 

cometidas pela administração do então prefeito Eduardo Cury, do secretário de 

Esportes, Theo, e também da secretária de Obras, Flávia Pitombo. E o que eu gosto de 

lembrar aqui é que a CEI que foi aberta nesta Casa, os três vereadores então do PSDB, 

que era eu, vereadora Dulce Rita e o vereador Juvenil Silvério assinamos a CEI, essa 
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CEI correu e, no final, mostrou-se que não tinha nenhuma irregularidade. Inclusive um 

perito que foi contratado até pela administração à época mostrou que não tinha os erros 

apontados para que desse início à CEI. O que eu fico mais triste é que agora a Prefeitura 

vai ter que investir cinquenta e quatro milhões. Uma obra que custaria em torno de trinta 

a trinta e três milhões ela passou, vai ter um custo, um investimento de cinquenta e 

quatro milhões. Mas vai ser uma grande conquista, não só para o bairro Jardim das 

Indústrias que está tendo aquela obra parada lá, vereador Juvenil Silvério, acho que 

para a vizinhança vai ser importante para não ter aquele clima de abandono, de invasões 

e outros problemas, mas também como toda a cidade que vai ter um espaço para 

esporte e lazer. Já foi dito ali no lançamento da obra, da retomada da obra que vai ser 

um espaço também para cultura, para shows. E a gente sabe que São José é carente 

também de espaços públicos nesse sentido. Então a gente vai ter uma grande conquista 

e principalmente para o treinamento das equipes de alto rendimentos da nossa cidade. 

O último assunto que me trouxe aqui é algo que deixou todo o cidadão brasileiro 

indignado e muito triste, né? Com o rompimento da barragem de Brumadinho, a gente 

vê um descaso, um crime ambiental ocorrido naquela região que vai culminar em mais 

de trezentas mortes, vereadora Renata Paiva. Infelizmente a gente vê mais uma ação 

irresponsável de alguns seres humanos e a gente só tem que orar muito, orar pelas 

pessoas que se foram, orar pelos familiares e amigos que a gente cada dia que vê uma 

entrevista, uma reportagem a gente vê que a situação é muito triste e a gente vai 

acompanhando histórias e mais histórias de pessoas que estão lá no desespero porque 

também vai demorar muito para encontrar os corpos. A gente sabe que em toda a 

tragédia, e ali eu falo que é um crime ambiental, a gente até vê alguns pontos... a gente 

tenta tirar alguns pontos positivos. É difícil, né? Uma situação que é muito difícil, deixa 

a gente muito triste. Mas o que eu estou sentindo é: ajuda de outros países, como Israel, 

já prontamente se ofereceu, vieram várias pessoas do Exército de Israel com tecnologia 

muito avançada para que essa procura seja agilizada e acabar com o sofrimento, que já 

está grande, dos familiares. E outro ponto positivo é que a Justiça está agindo muito 

rápido. Já foram bloqueados doze bilhões da Vale do Rio Doce, hoje foram presas cinco 

pessoas, três engenheiros e dois responsáveis pelo laudo, com a denúncia de ter 

falsificado o laudo dizendo que a barragem estava completamente segura. E a gente 

está vendo um momento diferente. É logico que a Justiça não vai fazer com que volte 

nenhuma vida, não vai trazer uma calma para as pessoas que estão sofrendo neste 

momento, mas a gente, como cidadão brasileiro, a gente estava cansado de ver 
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situações como essa, acidentes como esse, crimes como esse e sem solução, a Justiça 

lenta. Mariana faz três anos e a gente segue reportagens mostrando que tem família 

que não recebeu nada de indenização. E agora a gente está vendo uma ação muito 

rápida da Justiça e a gente quer que os culpados sejam punidos, pelo menos, na minha 

opinião, vai amenizar um pouco do sofrimento. A gente ver um país justo, que cumpra 

com o seu dever na Justiça e a gente espera que isso aconteça rapidamente. Que a 

gente possa orar para todas as pessoas envolvidas nessa tragédia, nesse crime 

ambiental. Obrigado e boa noite!” 

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

Balieiro com o tempo de cinco minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo 

prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, de maneira bem 

rápida cumprimentar a todos novamente que estão nos acompanhando aqui nessa 

sessão, a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Dizer que nesta Casa 

nós temos várias Comissões e eu acho que é fundamental, continuando aquele debate 

que a gente estava fazendo ali no microfone, ter a comissão para acompanhar os 

serviços seja de Sabesp e Bandeirantes. A Sabesp você tem a questão do contrato que 

é municipal, tem uma responsabilidade do município no contrato. Inclusive nesta noite 

nós votamos um requerimento, da minha autoria e que teve a aprovação de todos os 

colegas, que a Sabesp não mandou do ano de 2018 o Relatório Gerencial referente a 

2017. Todo ano a Sabesp tem que mandar os resultados dela do ano anterior para a 

Câmara, como determina o contrato. Por que que é importante esse relatório gerencial? 

Porque lá nós vemos a questão de faturamento, o índice de perdas de águas, a 

quantidade de ligações de água e esgoto, o índice de cobertura, vários itens que são 

fundamentais para que a gente possa inclusive fazer a fiscalização na empresa. 

Lamentar aqui que várias vezes nós estamos vendo regiões da cidade, em especial a 

região leste da cidade, tendo problema com falta de água porque não tem reservatório. 

O principal problema é não ter reservatório. Se ficar quatro dias com o sol quente, sem 

chuva, vai faltar água lá na região do Putim, na região do Campos de São José e região 

do Novo Horizonte. Para ajudar, além disso, nós tivemos um problema lá na avenida 

Tancredo Neves quando rompeu um ramal de água da Sabesp. E o ramal que foi 

rompido porque a Prefeitura foi fazer uma obra de... fazer o estaqueamento ali, 

verificar... fazer sondagem do terreno, furou o cano da Sabesp. E aí ficou vários bairros 

lá chegando a ficar até três dias sem água lá naquela região. Então é necessário mais 

investimentos da Sabesp, principalmente nessa parte de reservatório ali na região leste. 

E na questão da eletricidade é fundamental que... além da questão da empresa, do 

sucateamento, uma série de coisas que lá acontecem, a discussão em relação às podas 

de árvores da empresa. Sempre houve uma discussão, que quando a empresa faz a 

poda de árvore, ela fica tentando discutir com a Prefeitura se a Prefeitura pode recolher 

o material da poda da empresa. Isso obviamente que é de responsabilidade da empresa, 

não é da Prefeitura. Mas fica nesse jogo de empurra-empurra, que não vem de hoje, 

vem de muito tempo, e aí a empresa não quer fazer a poda porque ela também tem que 

ficar responsável pela recolha do material. E nós estamos tendo um problema muito 

sério com essa falta de manutenção preventiva da Bandeirantes nas redes – e é uma 

falta grande de manutenção. Queria aproveitar para dizer duas coisas também em 
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relação a questões municipais. Hoje nós tivemos a surpresa quando foi discutir a 

questão do Conselho Municipal de Mobilidade urbana, que, eu pelo menos, é a primeira 

vez que vejo isso: que os membros do Conselho Municipal de Mobilidade, os membros 

da população, pela primeira vez foi exigido que, além de ser indicado pela população, 

ser usuário do transporte coletivo, o representante da população ele tem que ter 

experiência na área de trânsito e transporte. Eu falei: ué?! Já tem o setor acadêmico, já 

tem os setores da Prefeitura. Agora, os conselhos municipais normalmente você tem 

representantes da população. E pela primeira vez colocaram exigência nos 

representantes da população, incluindo período de experiência na área de trânsito e 

transporte. Eu sugiro que seja revisto isso, porque isso não está na legislação, não está 

em decreto e foi aparecer isso numa portaria da Secretaria de Mobilidade Urbana, 

exigindo experiência para o representante da população, do usuário do transporte 

coletivo para fazer parte do conselho. Depois de muito tempo e através de uma ação 

judicial, nós tivemos acesso ao estudo do aumento do IPTU e da taxa de lixo que nós 

votamos nessa Casa, que foi objeto de muita polêmica, de muita polemica. E eu quero 

que esclarecer dois pontos que todos os vereadores, inclusive eu, escutamos isso do 

próprio secretário: ‘nós vamos fazer a mudança da taxa de coleta de lixo para fazer com 

que a arrecadação da taxa de coleta de lixo pague o serviço’ e que a expectativa de 

arrecadação era de mais de trinta milhões de reais, trinta e um milhões de reais, 

conforme foi colocado no orçamento. Na prática a coleta de lixo chegou no máximo em 

17 milhões. Não chegou aos 31. Era em torno de 13,12 na legislação anterior e chegou 

a 17. Com um detalhe: com toda aquela mudança, que penalizou os menores e diminuiu 

dos maiores, que a gente viu na taxa de lixo. A segunda coisa que a gente viu ao pegar 

o processo é que nós queríamos ver os estudos, os estudos que justificaram o aumento 

e os estudos que justificaram as mudanças na taxa de lixo. Para surpresa... O estudo é 

aquele que é encartado, inclusive colocado com o número de processo para 

acompanhar o projeto que vem para votação na Câmara. Não houve. Não houve. 

Documentalmente não houve. Houve já direto a montagem do processo legislativo 

justificando a necessidade do aumento, mas estudo técnico colocando detalhadamente 

dentro do processo – e o processo agora, após judicialmente a gente ter acesso a ele, 

a gente vai fazer questão de disponibilizar – não houve esse estudo apresentado nem 

lá na época formalmente e muito menos o resultado que aconteceu dessas mudanças 

ele não aconteceu, em especial na questão da taxa de lixo. Falo isso porque foi um 

assunto que gerou muita polêmica em nossa cidade e que ainda continua gerando 
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polêmica que hoje eu recebi nesta Casa um morador que tem uma MEI lá na região da 

Vila São Bento, um micro empreendedor individual, vai pagar taxa de lixo de quatro mil 

reais e o cara tem uma empresa que... é um salário mínimo mais ou menos que ele 

recebe de faturamento da empresa dele. Então algo está errado nessa legislação e eu 

acho que a gente até fez indicação solicitando uma sugestão para mudar o modelo, não 

para diminuir a arrecadação mas que seja trabalhado um novo modelo que faça mais 

justiça nesse modelo de cobrança de taxa de lixo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos a um minuto 

de silêncio... Ah, desculpa, Walter! Com o tempo de cinco minutos o vereador Walter 

Hayashi. Cinco, podendo mais cinco, Walter.”  

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

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

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

regimental de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Obrigado, senhor presidente! Mas é só 

para dar um recado, naturalmente, né? É, não poderia deixar de vir aqui na tribuna de 

hoje, não é, vereador Juvenil, vereadora Dulce Rita, vereador Petiti? Que muitos... que 

muitos... muito trabalho teve na época quando foi rescindido o contrato com a Recoma, 

a Prefeitura rescindiu o contrato com a Recoma, o governo passado, da arena que 

inclusive o governo do Cury, ao deixar a Prefeitura, deixou em torno de vinte e dois a 

vinte e três milhões para a continuidade da obra. E eu estou falando aqui, senhor 

presidente, porque essa atuação do governo do PT de rescindir o contrato com a 

Recoma dizendo que a obra estava superfaturada, que a obra estava mal projetada, que 

a obra tinha problemas de desvios de materiais, que a obra estava em área de 

particulares... e por isso que nós também aprovamos a abertura da CEI, viu, vereador 

Sérgio? Você não era vereador, mas eu estava aqui, acompanhei pari passu, porque eu 

realmente não acreditava que pudesse ter havido desmando da administração do 

Eduardo Cury. E aqui faço um parênteses para elogiar o autor, o pai da criança, Alberto 

Mano Marques, quando era secretário de Esportes; passou para o Sérgio Theodoro, que 

virou secretário de Esportes; e a coordenação técnica feita pela engenheira Flávia 

Pitombo, veio aqui na nossa Casa inclusive, numa das reuniões da CEI, e deu um 

verdadeiro show de conhecimento e de responsabilidade com relação ao dinheiro 

público e à técnica de uma obra. Esse rompimento do contrato do PT com a empresa 

vai gerar com certeza uma indenização que a Prefeitura vai ter que arcar, nós, a 

população vai ter, por uma irresponsabilidade do governo do PT. E ficou lá – né, 

vereador Calasans? – no seu bairro lá um elefante que é o símbolo do desperdício e da 

irresponsabilidade de um dirigente público, e aí falo do prefeito Carlinhos de Almeida, 

falo do secretário de Obras, senhor Dalton, que veio lá de Jacareí com muitos problemas 

que deixou naquela cidade também e inventou que tinha todos esses problemas com a 

obra. E está aí hoje nós presenciando a retomada da obra, que antes era para custar 

em torno de trinta e poucos milhões, hoje vai ser naturalmente com certeza mais de 

cinquenta milhões, por quê? Porque o material tem fadiga, o material ficou exposto, 

principalmente aquela ferragem da estrutura ficou exposta às intempéries de chuvas e 

isso tem que ser recuperado, isso custa, isso custa, tanto é que, nesse processo de 

retomada dessa obra, a empresa que ganhar ela vai ter que gastar para que a gente 

não tenha uma obra com perigo de acontecer algum acidente. Então esse símbolo de 

desperdício do dinheiro público que o governo do PT deixou... aliás, ele é craque em 

fazer essas coisas, craque. Me lembro do anel viário que acho que foi, não sei se o 
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Joaquim Bevilacqua ou o Pedro Yves que tinha contratado a Mendes Júnior. O PT 

também rompeu o contrato, sabia, Calasans? Rompeu o contrato com a Mendes Júnior. 

A Mendes Júnior entrou na Justiça e ganhou, ganhou e ficou o Estádio Martins Pereira 

caucionado por causa dessa irresponsabilidade. Então aquele dia lá no Jardim das 

Indústrias... Seu bairro, né, Calasans? Com muita alegria nós fomos lá presenciar a 

verdadeira missão de um mandatário público. E aí vem a questão da competência e 

tenho que cumprimentar a equipe do engenheiro Turano – secretário de Obras, tenho 

que cumprimentar o prefeito Felício que, em sua campanha, prometeu que ia fazer de 

tudo para que aquela obra retomasse. Então hoje graças a Deus, né, vereador Juvenil? 

Sei que vocês entraram na Justiça. Se a Prefeitura.... Se a Prefeitura não. Com certeza 

terá que haver uma indenização, mas quando vocês entraram, vocês entraram contra 

também, responsabilizando, essas pessoas autoras dessas besteiras que foram feitas 

nesse processo. Então estou aqui neste momento apenas para resgatar, primeiro para 

resgatar aquilo que não deveria ter sido feito pelo PT, parar a obra, rescindir o contrato 

e deixar aquele elefante abandonado ao tempo. Sei da sua luta, Calasans, para que 

essa obra fosse retomada e nós, sou da base do governo, ajudamos e hoje nós temos 

aí a obra retomada, agora entra no processo de licitação e com certeza nós teremos, 

como disse o Turano, nós teremos uma arena do tamanho de São José, do tamanho da 

nossa cidade, do tamanho da responsabilidade que tem hoje os nossos dirigentes. Então 

você veja que o esporte de São José dos Campos, campeão agora dos Jogos Abertos, 

né? Bicampeão, né? Bicampeão. Então é fruto de um trabalho que é feito ao longo 

desses anos, com responsabilidade e comprometimento com o seu objetivo. Faço um 

parênteses novamente, Calasans, para te cumprimentar e te parabenizar pelos... É 7º 

dan? É isso? Não é qualquer um, né? Você não é fraco, não, hein! Parabéns, tá?! Eu 

sou um admirador do judô, quando era criancinha ainda pratiquei um pouquinho, mas 

meu negócio era outro – era jogar bola. Mas parabéns, né?! Você é 7º dan, é abaixo do 

Sogabe, né? Dois abaixo do Sogabe, outra figura lendária aqui da nossa cidade, símbolo 

de uma dedicação extrema ao judô. Eu lembro... lembro não, tenho lembranças vagas 

quando o Sogabe veio para São José dos Campos para ser um espelho, para ser uma 

referência e hoje está aí. Quem mais, o Leandro, né? Professor Leandro também. 6º 

dan? 6º dan... 7º. O Yamazaki! Yamazaki! Então olha que beleza que é São José dos 

Campos! Esse é o esporte de São José dos Campos. Então essa arena agora ela vem 

a calhar. E, repito aqui, eu estou aqui nessa tribuna Álvaro Gonçalves para lembrar 

desse passado triste que a cidade teve quando o governo do PT rompeu o contrato com 
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a Recoma e deu no que deu. E parabenizo a equipe do Felício. É isso que a cidade quer, 

é isso que a nossa população quer, responsabilidade com o dinheiro público e está aí 

em breve, logo mais um ano e meio, nós teremos a arena que realmente a cidade 

merece. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos a um minuto 

de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia ocorrida em Brumadinho por todos 

os colegas vereadores. Eu quero só até fazer um comentário rapidamente. Eu acho que 

todos, né, quando assiste o que aconteceu, a gente liga a televisão, realmente dá 

vontade de nem sair de casa com uma tragédia dessa. Eu só peço a Deus justiça, justiça 

porque foi reincidência, não foi a primeira vez que aconteceu essa tragédia, por ganância 

de dinheiro, ganância de dinheiro. Eu peço a Deus justiça mesmo e que os responsáveis 

vão para cadeia, se Deus quiser para cadeia. Uma coisa dessa não pode acontecer 

porque não foi a primeira vez, estava na cara que isso ia acontecer, tomara que os 

responsáveis sejam punidos e que Deus conforte o coração das famílias aí que 

perderam os entes queridos. Foi muito triste!” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória das vítimas da tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais 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 20h18min.-

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

 

 

 

 

  

 


