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QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário ad hoc, vereador Professor 

Calasans Camargo, procede à verificação de presença e constata a presença, em 

Plenário, dos seguintes vereadores: FERNANDO PETITI (MDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (PPS), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), ESDRAS ANDRADE 

(SD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB) e DR. ELTON (MDB). 

 

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

CARVALHO (PRB) – 18h02min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h04min, WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h04min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h04min, LINO BISPO (PR) – 

18h07min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h11min, DULCE RITA (PSDB) – 18h14min, 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h18min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h21min, 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h24min e CYBORG (PV) – 18h26min. 

 

 

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

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

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

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 

sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, e assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Lino Bispo. 

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

sessão. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério.” 
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O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a supressão de leitura 

de todos os processos da pauta, incluídos e de redistribuição, por serem de 

conhecimento de todos os vereadores. Solicito, ainda, o adiamento por uma sessão 

dos seguintes processos: processo 8172/2017, 937/2018, 992/2018, 4328/2018, 

6577/2018, 11795/2018 – todos os processos por uma sessão. E em tempo ainda, 

solicito a inclusão para leitura dos processos: processo 994/2019 – PL 29/2019.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, é uma questão de ordem. Lá na 

sala da presidência está o representante da ATL, que é do... representando lá os 

lesionados da GM, veio até a Casa para conversar e ele veio com a companheira, e 

não está tendo autorização de entrar os dois. Ele não quer deixar a companheira dele 

lá fora, então peço autorização, ligar lá na presidência, que ele possa entrar aqui para 

conversar uma questão importante da GM, mas está sendo impedido porque só pode 

entrar uma pessoa pelo gabinete parece. Então é meu pedido, por favor!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É, eu só quero deixar 

bem claro, vereadora, que isso já vem já há tempo um por gabinete, tá? A gente 

autoriza entrar, posso até autorizar a entrar, mas só para ficar bem claro que isso aí é 

um costume da Casa que já vem já há tempo autorizando a entrar um por gabinete. 

Até mesmo para que... aqui nós temos a Câmara, temos uma galeria em cima, as 

pessoas podem assistir à sessão normalmente, tá? E aqui, dentro do Plenário, às 

vezes, dependendo do barulho, pode complicar. É por isso, às vezes, que não se 

autoriza entrar mais que uma pessoa dentro do Plenário. Nós temos vinte e um 

vereadores aqui, se cada um entrar, já vai ter 21 pessoas aqui dentro e aqui 

realmente, às vezes, dependendo do assunto, acaba tendo muito barulho. Mas pode 

deixar que eu mandarei ver lá. Em votação o requerimento verbal do vereador Juvenil 

Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador LINO BISPO:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

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

Unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das 
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matérias submetidas à apreciação do Plenário e das matérias redistribuídas às 

Comissões Permanentes constantes do Item I; bem como o adiamento, por uma 

sessão, do Projeto de Lei Complementar nº 11/2017 constante do processo nº 

8172/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi, que autoriza a Prefeitura a instituir 

o Código Municipal de Arborização Urbana de São José dos Campos, e dá outras 

providências; do Projeto de Lei nº 24/2018 constante do processo nº 937/2018, de 

autoria da vereadora Flávia Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a afixação de 

fotos de pessoas desaparecidas neste município, no verso da capa dos carnês de 

IPTU de São José dos Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 30/2018 

constante do processo nº 992/2018, de autoria do vereador Fernando Petiti, que 

autoriza o Poder Executivo a criar a função de Agente Fiscal de Proteção ao Animal 

doméstico e domesticado, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 162/2018 

constante do processo nº 4328/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 

assegura todas as informações e direito de atendimento aos deficientes auditivos por 

meio da Língua Brasileira de Sinais – Libras, em todas as instituições públicas 

municipais de São José dos Campo; do Projeto de Lei nº 260/2018 constante do 

processo nº 6577/2018, de autoria dos vereadores Fernando Petiti, Dulce Rita e Dr. 

Elton, que dispõe sobre a proibição pelos profissionais da área de saúde, que atuam 

na rede municipal de saúde, do uso de equipamentos de proteção individual, como 

jalecos e aventais, fora do ambiente de trabalho, e dá outras providências; e do Projeto 

de Lei nº 465/2018 constante do processo nº 11795/2018, de autoria do vereador 

Valdir Alvarenga, que altera a Lei Municipal nº 9.486, de vinte e sete de dezembro de 

dois mil e dezesseis, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Programa de 

Vacinação Antirrábica de São José dos Campos as vacinas V10 e V4 no combate e 

prevenção às doenças em animais domésticos de nossa cidade; e, ainda, o pedido de 

inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 29/2019 constante do processo nº 994/2019, 

de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 12 do Conjunto 

Habitacional D. Pedro II de Rua João Barbosa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Solicito ao vereador Lino Bispo que faça a leitura dos processos novos para 

ciência dos senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Lino Bispo, procede à leitura do 

Item I/A da pauta – Retificação do Anexo Único da Pauta da 2ª Sessão Ordinária de 
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24/01/2019 e do Item II da pauta – Proposituras novas a serem lidas  – designação às 

Comissões Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de 

Emendas; bem como procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 

994/2019 – Projeto de Lei nº 29/2019, ver. Valdir Alvarenga, denomina a rua 12, do 

Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de Rua João Barbosa. Comissão: Justiça – Rito 

Ordinário – Término do Prazo para Emendas: 14/02/2019.” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, quero cumprimentar a todos aqui. 

Vereadores e vereadoras, boa noite! Boa noite também à Mesa dos Trabalhos, aos 

funcionários da Casa, ao público que aqui nos acompanha e a todos que também 

participam aí através da internet e TV Câmara! Na terça-feira eu falei sobre a questão 

da EDP Bandeirante, que todos os dias nós temos recebido aí inúmeras reclamações, 

tanto na cidade quanto na zona rural. Na zona rural então nem se fala, é uma coisa 

absurda o que está acontecendo, todos os dias praticamente produtores rurais perdem 

leite, perdem todo tipo de produção por falta de refrigeração porque a energia cai, 

mesmo sem chuva, e só volta a ser religada no dia seguinte. Então eu espero que 

essa Casa tenha realmente convidado o superintendente da EDP Bandeirante para 

explicar o que está acontecendo. Muita gente perdendo inúmeros equipamentos 

também, eletrônicos, e a gente sabe que é falta de investimento no sistema e isso tem 

trazido aí inúmeros prejuízos para a população. Sem falar na questão do hospital, são 

sorveterias que perdem tudo que têm, é supermercados, é pessoas que têm coisas 

guardadas em casa em refrigeração também, enfim, com idosos dentro de casa, com 

criança e a gente sabe o quanto isso é nocivo à nossa população. E nós queremos 

entender realmente o que a EDP Bandeirante vai esclarecer sobre esse assunto. E 

nós temos aqui, por falar em produtor rural, uma ótima notícia, né? Que o governo do 

Estado, do nosso governador João Dória, nesta última terça-feira, ele assinou decreto 

que isenta o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias dos produtos hortifrutigranjeiros, estendendo o benefício a frutas, 

verduras e hortaliças que estejam embaladas ou resfriadas, mesmo que tenham sido 

cortadas ou descascadas. E está aqui a lista de todos esses itens que são 

contemplados com essa isenção. Isso com certeza vai beneficiar a ponta, aqueles que 

são... todos nós que somos consumidores e também incentivando aí os produtores 

rurais a poder ampliar as suas produções. Então parabenizar aí o governador João 
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Dória por essa iniciativa que com certeza tem um alcance aí sobre o ponto de vista 

social praticamente é muito importante.” 

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

informar a vossa excelência que nós já fizemos o contato com a Janaína, que é a 

superintendente. Eu acho que semana que vem nós já deveremos ter retorno e aí a 

gente vai comunicar o dia que poderá vir aqui para poder realmente falar com os 

vereadores. Com a palavra, o vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite a todos os vereadores, 

público presente, imprensa que nos acompanha! Venho aqui colaborar com o que a 

vereadora Renata colocou antes aqui, que está uma vergonha o serviço prestado pela 

EDP Bandeirante e também pela Sabesp. E não me interessa qual é as empresas 

terceirizadas que prestam serviço para a Bandeirante e prestam para a Sabesp. 

Infelizmente aquilo que eu fico aqui toda vez na tribuna: de quem é o buraco? Né, 

vereadora Renata? Ninguém sabe. A população não sabe diferenciar se o buraco é da 

Sabesp, se o buraco é da Prefeitura, mas nós temos aqui projeto de lei que a 

Prefeitura tem que obrigar a Sabesp a identificar quando o buraco é dela e tem que 

colocar cavalete lá no buraco, tem que falar que o buraco é. A Sabesp ela está com 

serviço da terceirizada que é uma vergonha! E a EDP depois que o Marcos Scarpa 

saiu de lá ninguém sabe com quem falar. Antes o Marcos Scarpa tinha, dava o 

telefone dele para nós vereadores. Hoje a gente não consegue falar com o 

superintendente. Não é querer falar que... vangloriar o Marcos Scarpa, não. O Marcos 

Scarpa tinha respeito a essa Casa aqui, tinha respeito aos vereadores. A gente, a hora 

que fosse, a gente ligava, o Marcos dava retorno. Hoje a gente não tem telefone de 

ninguém, a gente não sabe com quem falar e me parece, vereadora Renata, que no 

lugar do Marcos Scarpa parece que agora tem oito pessoas, olha para você ter uma 

ideia, oito pessoas! Dividiu lá, cada um é diretor de um, o outro é diretor do outro e 

ninguém sabe com quem falar lá dentro. E agora o que nós acabamos de descobrir é 

que eles estão com as terceirizadas com menos pessoas para fazer o serviço. É uma 

vergonha! Presidente, temos que cobrar novamente da Sabesp e da EDP 

Bandeirante.” 

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

Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Presidente, eu venho reforçar a fala aqui do 

vereador Rogério Cyborg, da vereadora Renata Paiva e solicitar, né? Requerer aqui 
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verbalmente que o senhor também convide os responsáveis da Sabesp porque nós 

estamos tendo muitas reclamações nos gabinetes com o serviço na questão da 

Sabesp. Hoje mesmo já estava... fazendo uma visita, lá na Vila Letônia tem um buraco 

de responsabilidade da Sabesp que está lá faz quinze dias e ela já foi comunicada, já 

foi mandado ofício para lá e eles ficam empurrando o serviço para a Prefeitura dizendo 

que é responsabilidade da Prefeitura, na verdade a gente sabe que não é. Então 

gostaria de solicitar aqui que o senhor também fizesse já no começo do mandato do 

senhor, né? Que nós estamos aí fazendo essa transição da nova presidência, 

chamasse os responsáveis da EDP Bandeirante, da Sabesp para a gente poder ter um 

pouquinho mais de esclarecimento, o porquê do serviço de má qualidade que a gente 

está recebendo na questão das limpezas e do tapa-buraco que é de responsabilidade 

da Sabesp. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pode deixar que será 

feito o convite, vereador. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, só para complementar. Ontem nós 

estávamos na reunião do Conseg Norte, em Santana, e saímos de lá dez horas da 

noite praticamente, sem chuva, sem nada, estava um breu, não se enxergava nada na 

Rui Barbosa. Saindo de uma reunião de Conselho de Segurança Pública, uma reunião 

que a gente sabe que é uma reunião que a gente tem aí um certo cuidado, e estava 

simplesmente tudo apagado em Santana sem saber por quê, né? E a pessoa que 

cuida do cinema lá de Santana, onde foi a reunião, ela falou que está cansada de... 

não está entendendo o que está acontecendo, queima os aparelhos lá de dentro, 

trezentas pessoas assistindo ao filme, para no meio do filme a iluminação, entendeu? 

E eles ficam sem saber o que está acontecendo. Então isso está sendo por toda a 

cidade de São José dos Campos, não é porque é tempo de chuva, não! O problema é 

no sistema e nós precisamos realmente de explicação.” 

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

vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, não podia deixar de vir 

nesse microfone de aparte para agradecer ao prefeito Felício Ramuth pelo belo 

trabalho que tem feito na cidade, inclusive na região leste. Lá está... já vai começar o 

túnel do gás e ontem, já tinha anunciado, mas ontem confirmou as duas creches que 

vão ser feitas, uma no Paineiras e uma no Santa Hermínia. A secretária Cristine viu a 

necessidade, a cobrança da população de muita criança fora da creche, presidente. 
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Então o prefeito ontem anunciou lá na região leste a construção da creche no Santa 

Hermínia e no Jardim Paineiras. Parabéns ao prefeito Felício Ramuth! Obrigado, 

senhor presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também aqui quero me somar às 

reclamações da Renata e do Sérgio com relação à EDP. Para ter uma ideia, tem uma 

estrada no Honda, lá em Eugênio de Melo, que está desde dezembro sem luz. Então 

no começo nós pensamos que era problema com a Prefeitura, que era só simples 

troca de lâmpada. Não! Tinha que fazer uma manutenção na rede. A EDP não foi fazer 

essa manutenção e até agora está sem luz, ontem eles falaram que tinham feito a 

manutenção. Tem uma moça que trabalha à noite, todo dia dez horas da noite ela tem 

que atravessar esse trecho, um trecho muito cheio de mato, muito cheio de cobra, e 

ela está apavorada por ter que passar nesse caminho sem iluminação. E está sempre 

falando... se falando que fez a manutenção na rede, que era só troca de lâmpada e 

não foi feito uma coisa e por conta disso a Prefeitura não pôde fazer outra. E o mesmo 

caso também de uma empresa, como diz aí a Renata, umas onze horas da manhã de 

ontem, sem relâmpago, sem nada, um clima seco, acabou a energia. Nós mandamos 

lá, tentamos nos comunicar com a EDP, não conseguimos mais, porque não temos 

mais nenhum canal direto, então nós fomos só através do link lá que eles põem. 

Resultado: a empresa ficou o dia inteiro ontem parada, perdeu um dia de serviço, 

porque conseguiram fazer o conserto da rede só seis... quatro horas da tarde. Então 

teve que dispensar os funcionários. Olha o prejuízo que, por conta de ter tirado o 

Marcos Scarpa... O Marcos é que fazia toda a integração do sistema. Agora está todo 

mundo dando cabeçada lá. E também, como diz aí o Robertinho, o Eleven, também, 

olha, parabenizar o prefeito pela... mais uma escola que está mandando lá para o 

Jardim São José II. Eu acho que tem que ter um outro olhar mesmo para as regiões 

mais distantes da cidade, tem que resgatar essa comunidade muito carente, não só no 

aspecto financeiro, mas também no aspecto de atenção, de trazer atividades para 

esses jovens e eu acho que o resgate tem que ser feito através da escola. Então 

parabéns o prefeito que está indo aonde realmente tem a maior necessidade, não está 

indo por pressão política, está indo através de demandas factíveis aonde realmente a 

população mais precisa. Parabéns, Felício!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, o 
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vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero apenas aproveitar os 

microfones e cumprimentar a nossa gloriosa Guarda Municipal que na última terça-

feira comemorou os seus trinta e um anos de trabalho e de apoio aqui nessa cidade, 

né? A guarda passou por uma ampliação nesses últimos dois anos, recebeu 

fardamentos, armas, os carros elétricos que estão apoiando a guarda e recentemente 

agora setenta novos profissionais estão se preparando para incorporar e aumentar 

mais ainda o efetivo da Guarda Municipal. Então aos valiosos guardas municipais aqui 

de São José dos Campos tenha da Câmara os nossos sinceros agradecimentos. E, 

além disso, na mesma esteira da vereadora Dulce Rita, cumprimentando ao prefeito 

Felício Ramuth. São vinte e um milhões de reais de investimento agora para 2019 em 

educação, né? Não só as escolas já citadas pela vereadora Dulce e também pelo 

vereador Roberto do Eleven, nós vamos ter lá no São Leopoldo uma ampliação da 

Vicente Simião Luz e também lá no São Judas Tadeu a ampliação da EMEI Artur, 

então mais crianças poderão ter acesso à educação, melhorando cada vez mais então 

o ensino do nosso município. Parabéns à secretária Cristine pelo belíssimo trabalho, 

para toda a sua equipe e obviamente capitaneada aí pelo prefeito Felício Ramuth. Um 

abraço a todos e fiquem com Deus!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só mais um minuto aqui que eu queria 

comunicar à população que amanhã vai ter a formatura de mais trinta e oito médicos 

especialistas lá no SPDM, no Hospital Municipal. Esse é um programa que foi 

implantado desde 2002, da residência dentro do hospital, e agora nós estamos agora 

formando trezentos e poucos médicos, trezentos e sessenta e sete médicos, que foi 

formado ao longo desde 2002. Amanhã estão formando quatro anestesistas, seis 

cirurgia geral, oito em clínica médica, um em medicina intensiva pediátrica, um em 

neonatal, dois em neurologia e dois em neurocirurgião, e quatro em obstetrícia e 

ginecologia, e mais quatro em ortopedia e seis em pediatria. Então os residentes que 

eram alunos agora estão se formando como médicos para melhorar a qualidade no 

atendimento no hospital. E passar aqui os dados do Hospital Municipal, que apesar de 

todas as dificuldades, tem um excelente trabalho de atendimento, tanto é que a maior 

dificuldade do hospital agora é selecionar paciente porque vem paciente do Brasil 

inteiro para ser tratado aqui em São José. O Hospital Municipal por mês realiza vinte e 
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cinco atendimentos no Pronto-Socorro, dez mil atendimentos ambulatoriais, mil 

cirurgias e cerca de cem mil exames especializados. Então parabéns ao Hospital 

Municipal, à diretoria, doutor Maganha, doutor Marco Antônio e todos os funcionários e 

médicos porque ali é realmente o olho do furacão da saúde de São José dos Campos, 

lá não tem dia, não tem hora, nem para as pessoas que estão em serviço como 

também para a direção. Então parabéns ao SPDM e o Hospital Municipal!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero só registrar a 

presença aqui, através do Tiago, tá, o pessoal do Direita São Paulo, tá? Sejam bem-

vindos aqui na Casa acompanhando à sessão. Eu quero também registrar a presença 

do Gilson Machado da Costa, né, Gilson? O Gilson esteve... o Gilson é lá do Canindu 

I, Canindu II e Chácaras do Havaí. Teve aqui uma reunião aqui na Câmara ontem com 

mais de quinze pessoas. Foi bacana a reunião, né, Gilson? Aí fazendo algumas 

reivindicações aí com relação ao bairro lá. E estarei fazendo uma visita lá, viu, Gilson? 

Segunda-feira estaremos lá dando uma andada na região lá, tá bom? Um abraço! Com 

a palavra, o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero também aqui engrossar a 

fileira das reclamações com relação à Sabesp, já não é de hoje que a gente vem 

falando nesses microfones a falta de responsabilidade, podemos dizer assim, que a 

empresa tem principalmente em nossa cidade. A Sabesp abre buracos e esse buraco 

fica lá dias e mais dias e a população reclamando. E a Bandeirante sem comentários 

pelos últimos serviços prestados, realmente é lamentável, eu cheguei a ficar vinte e 

quatro horas sem luz lá na minha chácara onde tenho uma casa de retiros que atende 

pessoas, tive gravíssimos problemas por falta de energia. E um absurdo que acontece, 

vereadora Renata. Meu caseiro ligou, eles exigiram que desse o meu nome completo, 

meu cpf, para que eles pudessem abrir a reclamação. A conta de luz tem a referência, 

não é? Da ligação, e eles não atenderam porque tinha que ter o nome do proprietário 

com o cpf. Bom, mas também eu quero aqui fazer um agradecimento ao prefeito 

Felício Ramuth por tantas realizações, tantas obras que já foram realizadas e as que 

estão assim sendo anunciadas esse ano. E eu destaco aqui, senhor presidente, 

vereadores, uma coisa importante que está permitindo com que o prefeito possa fazer. 

Só uma comparação que eu fiz aqui. Nós... 2018, melhor, 2017, 2018 e 2019, que já 

foram comprados materiais escolares, a Prefeitura não gastou nesses três anos, não 

chegou a gastar seis milhões. E o governo anterior no primeiro ano que eles 

compraram o kit escolar eles fizeram uma compra no valor de quatorze milhões e 
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quinhentos mil reais. Então está aí a grande diferença, por que que está dando para 

fazer? É porque está fazendo realmente da maneira mais correta, da maneira mais 

certa. Então quero aqui cumprimentar o prefeito Felício Ramuth por essa maneira séria 

que tem administrado a nossa cidade e com certeza a nossa população vai colher 

todos esses frutos de uma administração séria e competente. Obrigado, senhor 

presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Quero aqui cumprimentar o Gilson e dizer para ele, 

hoje ele esteve lá em Caçapava, tirou uma foto e gravou um vídeo juntamente com o 

Eduardo que estava escrito: ‘Bem-vindo à Caçapava, a Cidade Simpatia!’. Estava ele e 

um outro companheiro, que eu não vi o vídeo agora para pegar o nome, mas foi lá 

para fazer a denúncia, a denúncia que está sendo feita pela Defensoria Pública que o 

novo Conselho da Mobilidade Urbana ele fere a Legislação Federal e a Municipal 

porque o indicado do usuário que foi... que a Prefeitura indicou é o Erick dos Santos 

Cristóvão. Está aqui o título, aqui o título dele Tribunal Superior Eleitoral, a certidão, 

ele é morador de Caçapava. Aqui, oh, quero que saia aí. É morador de Caçapava. 

Sendo morador de Caçapava, ele não poderia participar deste Conselho, Conselho 

que já está sendo discutido a sua composição, porque na lei coloca a participação das 

universidades, né? E eles indicaram o Senac. Eu não sei, preciso até perguntar, se o 

Senac... os estudantes hoje já pagam meia passagem se tem a carteirinha. Mas o 

Senac... ali nessa indicação deveria ser as universidades, mas foi indicado o Senac. E 

essa outra denúncia, que é a denúncia do Erick, que é de Caçapava, e que fere a lei 

que votamos, que é a lei... eu inclusive votei contra o Conselho Municipal da 

Mobilidade Urbana, uma vez que as nossas emendas não foram acatadas, emendas 

essas que incluía os deficientes. Infelizmente no atual Conselho não tem os 

deficientes. No atual Conselho também não tem representantes hoje da sociedade 

eleito pelo povo. A Prefeitura está chamando uma reunião que nós estamos discutindo 

esta reunião que será feita agora no sábado às oito horas da manhã no Cefe. Do ponto 

de vista legal eles não vão conseguir provar à Justiça que é uma reunião do Conselho 

porque a reunião do Conselho foi no dia 28, publicada agora no dia 30. Quero que a 

filmagem pegue aqui a data. Olha a data do boletim do município. Cadê o rapaz da TV 

Câmara? A data do boletim do dia... do boletim do dia 5.... que coloca a portaria do 

Conselho é no dia 30 e o Conselho já fez a reunião dia 28. Então está aqui. A 
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Prefeitura em um momento desse processo todo porque é... uma ação da Defensoria 

Pública que a juíza acatou e que teve o recurso, o desembargador em São Paulo no 

dia do aniversário de São Paulo fez a punho próprio apoiando a decisão da juíza e 

agora nós estamos assistindo de novo. A Prefeitura recorreu, enviou esses 

documentos, perdeu de novo e agora, infelizmente, nós estamos vendo que eles estão 

tentando justificar o injustificável, inclusive, indicando pessoas fora de São José dos 

Campos.” 

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

favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então estou concluindo. Para os outros vereadores eu 

esperei todo mundo falar para vim falar agora e para referendar...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Mas não é matéria do 

dia, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... a minha denúncia sobre essa questão do transporte 

coletivo porque tanto a Justiça como a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça tem 

acatado. Infelizmente, para fazer, atender essa decisão, esse encaminhamento, eles 

fizeram...” 

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

inscreveu para falar nos vinte e cinco minutos.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... eu vou falar outra coisa nos vinte e cinco minutos. 

Eles, infelizmente, fizeram, erraram, pecaram e está sendo... serão judicializadas todas 

essas questões até porque nós não podemos. Então está lá Gilson, parabéns, foi a 

Caçapava hoje 11 horas para demonstrar, e ele quer ser, ele quer ser candidato e quer 

defender e é isso que ele escreveu no vídeo: ‘serei um usuário no Conselho da 

Mobilidade Urbana para defender os trabalhadores e os moradores que querem 

melhorias.’ No dia que o Prefeito anunciou o aumento...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... tiraram o ônibus da região norte, tiram infelizmente. 

Então eles aumentaram o... no dia do aumento da passagem fizeram. Então parabéns 

àqueles que lutaram!” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu queria só solicitar a vossa 

excelência que me concedesse o tempo que foi dado à nobre vereadora para que eu 
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possa também, de forma tranquila, justificar aquilo que ele está falando. Eu não vou 

usar meia hora, vereador, usarei vinte e nove minutos apenas. Vejam, essa questão, 

esta questão da liminar que foi dada sobre o Conselho, vereadora, foi em cima de um 

processo que vocês abriram lá atrás quando foi instalada, em 2011, quando foi 

instalada a ECO no Campos de São José, portanto não é nada recente. É importante 

que as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui nas galerias, elas tenham o 

conhecimento dos dois lados da notícia. Essa situação que foi colocada agora pela 

Justiça não tem nada a ver com a situação atual do Conselho por conta da passagem 

de ônibus que teve aqui a discussão, foi por conta de uma situação de 2011, da ECO 

do Campos de São José, que, aliás, vocês que bateram muito por conta dessa ECO, 

quando foram governo não só melhoraram como ampliaram a ECO lá no Campos de 

São José. Então, ou seja, reconheceu que esse modelo de transporte, essa forma, 

seria adequada, portanto, ampliou-se o atendimento. Deu então essa liminar que foi 

antes da promulgação da passagem de ônibus, e o Paulo Guimarães, secretário, antes 

disso acontecer, ele já fez o chamamento público para a questão do Conselho. Muito 

bem, colocado isso então, colocasse na internet, publicasse o edital e as pessoas que 

desejam fazer parte desse Conselho elas se inscrevem ou indicam, quando é o caso 

de instituições. O reitor, como você falou, ele indicou sim, ele indicou um aluno, não é? 

Ele indicou um aluno. Esse aluno foi aceito pela indicação do reitor. Portanto, ele não 

participou da primeira reunião, por quê? Ele é de Caçapava. Aí sim tem razão, ele é de 

Caçapava. Visto que era de Caçapava não participou da primeira reunião. Primeira 

reunião, Walter Hayashi! Está fora da comissão, ponto. Então vocês estão discutindo 

em cima de situações que não existem. É preciso colocar a verdade dos fatos para 

que as pessoas possam fazer a honesta comparação. Vocês mentem quando colocam 

coisas aqui nesse microfone! Fala, conta a história desde o começo. Então é preciso 

colocar sempre as verdades, os dois lados da história, e é isso que vocês faltam, 

vocês falam tanta coisa, propagam tanta coisa que acaba faltando aqui com a verdade 

dos fatos. E vocês sabem que toda notícia você tem as interpretações. Vocês fazem a 

interpretação do jeito que vocês querem cuspir nos ouvidos das pessoas. E nós aqui 

temos o compromisso, a responsabilidade de fazer a coisa do jeito que ela é de 

verdade porque nós temos compromisso é com as pessoas, e não é com a falácia do 

dia a dia de uma oposição irresponsável.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 
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A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, em se falando de compromisso com 

as pessoas, queria dar mais uma boa notícia aí para São José dos Campos, porque a 

partir do dia 6 de fevereiro já vão ser ofertadas para os moradores mais três mil, 

seiscentos e quarenta e oito consultas nas especialidades de urologia, cardiologia e 

ortopedia, que serão... essas vagas vão ser atendidas no Hospital da Clínica Sul e com 

o contrato da gestora da unidade. O atendimento vai começar dia 6, como já disse, e 

se estenderá de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e aos sábados das 8 às 14 

horas. O agendamento vai ser pelo 156. Também queria lembrar que a partir do dia 4 

já vão entrar mais trezentos professores na rede para começar as aulas. Então, 

enquanto uns bradam, outros fazem.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, você falou 

cinco minutos e o Juvenil cinco minutos. Não vou dar mais a palavra para nenhum dos 

dois. Essa discussão não está na pauta do dia de hoje. Suspenderemos a sessão por 

alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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

sessão. Comunicamos que a Câmara Municipal recebeu, no dia de hoje, do Tribunal 

Regional Eleitoral de São Paulo o Ofício 113/2019, dando ciência sobre o julgamento 

da ação de perda do cargo eletivo pelo vereador Fernando Petiti. Em respeito ao 

princípio constitucional da ampla defesa, concedemos ao vereador o prazo de cinco 

dias para se manifestar no processo. Convoco o vereador Professor Calasans para 

secretariar.” 

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

Calasans Camargo. 

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

dos projetos constantes da Ordem do Dia.”  

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em tramitação ordinária – Votação da Tramitação de 

Emenda protocolada fora do prazo. 

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

tramitação da Emenda 01 ao processo 6793/2018. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h47min iniciou-se o processo de votação. 

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

Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 265/2018 constante do processo nº 6793/2018, de 

autoria do vereador Walter Hayashi, que inclui o Parágrafo Único ao Artigo 1º da Lei 

8312 de 29/12/2010, que dispõe sobre o funcionamento da feira da Barganha em zona 

urbana do Município e dá outras providências. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 280/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

8411/2017, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a 

criar o programa “Cultura Não Tem Hora”. 

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

processo 8411/2017 – Projeto de Lei 280/2017, autoria vereadora Flávia Carvalho.” 

Não havia orador inscrito. 

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

inscrito. Passaremos agora à votação do processo. Informo aos senhores vereadores 

que o processo possui uma emenda. Em votação a Emenda 01. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Como nenhuma 

manifestação contrária, a Emenda nº 1 aprovada por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão e os contrários 

que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhuma manifestação contrária, presidente.” 

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

manifestação contrária, o processo aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 627/2019, de autoria do vereador Cyborg, que concede o Título de 

Cidadão Joseense a Emanuel Barbosa Martins. 

Não havia orador inscrito. 

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

processo 627/2017 – Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2019, autoria vereador 

Cyborg. Informo aos senhores vereadores que o processo 627/2019 se encontra em 

prazo de emenda. Consulto os senhores vereadores se abrem mão do prazo de 

emenda.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não havendo nenhuma 

manifestação contrária o processo se encontra em condições de ser apreciado pelos 

nobres vereadores. Passaremos agora à votação do processo. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

requerimento 974/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o requerimento nº 237/2019 constante do processo nº 974/2019, de 

autoria da vereadora Renata Paiva, que solicita ao Governo do Estado de São Paulo 

laudo técnico para avaliação da segurança das barragens de Santa Branca, Paraibuna 

e Jaguari que fazem parte da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Aprovado por 

unanimidade 

Às 19h50min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrito para falar a 
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vereadora Amélia Naomi pelo tempo de vinte e cinco minutos. 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do 

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

regimental de vinte e cinco minutos. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos, a todas as 

companheiras, àqueles que estão nos assistindo. Vou falar aqui, se eu me perder um 

pouco, porque estão aqui também aqueles que divergem da minha fala, militaram, são 

o pessoal da Direita São Paulo, ligado aí ao presidente atual, Bolsonaro. Mas vou falar 

aqui do Lula. Está preso injustamente. Trezentos dias... E, quero começar aqui, hoje 

completa trezentos dias da vigília de ‘Lula Livre!’. Nós temos uma atividade mensal e, 

como é uma data importante, de resistência, quero ler a programação do dia de hoje. 

Já participei dessa... já estive na Vigília ‘Lula Livre!’ uma vez e, em São José dos 

Campos, nós temos vários militantes que participam das atividades da Vigília ‘Lula 

livre!’. No dia de hoje, da programação do Lula Livre, foi: ‘Bom dia presidente Lula!’ 

com a presença da caravana de educadores da rede estadual, da região metropolitana 

de Curitiba. Tinha também hoje de manhã uma caravana de trabalhadores petroleiros, 

da FUP, e, ainda, uma caravana de mais de duzentos índios de todo o Paraná. Os 

indígenas estão na luta, no Dia Nacional de Mobilização dos Indígenas para a 

‘Demarcação Já’ e pela liberdade do presidente Lula. 9h30mim – exibição dos trechos 

do documentário ‘Por uma outra globalização’, do geógrafo Milton Santos, seguido de 

uma roda de conversa com educadores da rede estadual da região metropolitana de 

Curitiba. 9h45min até as 10 horas – Programa de rádio ao vivo – Rede Lula 

(www.brasildefato.com.br); às 11h30mim Roda de conversa com o estudante Elber dos 

Santos sobre o tema: ‘A disciplina de arte na educação pública como forma de 

resistência’; 14h30min – ‘Boa tarde presidente Lula’ com a presença da caravana de 

educadores da rede estadual da região metropolitana de Curitiba, com a presença da 

Federação Única dos Trabalhadores; 14h45min – Roda de conversa sobre a 

‘Formação Geopolítica de Petróleo’, com o Zé Maria, coordenador da FUP, no 

espaço... foi realizado no espaço Marielle Viva; 16 horas – Dr. Danilo Duarte faz uma 

roda de conversa sobre Lawfare ‘Como Lula se tornou vítima?’ ‘Por que o Brasil 

acreditou?’ ‘Como reagir a isso?’; 16 horas – deputado eleito pelo PT de São Paulo e a 

direção nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, e o economista e ex-

ministro da Educação, Aloizio Mercadante, visitaram o Lula às 16 horas; às 17 horas 

foi a coletiva da imprensa com o Rui Falcão; às 17h30min eles falaram para a vigília e 

transmitiram a mensagem do presidente Lula aos militantes presentes; 18h45min – A 

mística ‘300 dias de resistência com orixás’, organizada pelos militantes da Vigília Lula 

Livre; agora, às 19 horas, teve o ‘boa noite Lula’ com todas essas pessoas que 

passaram o dia na frente da Polícia Federal. 300 dias de resistência, 300 dias de luta.’ 
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Quero aqui, antes de começar a minha fala, ler o texto do procurador aposentado, Dr. 

Roberto Tardelli: ‘Acabo de ver que Lula, preso em Curitiba, foi impedido de 

comparecer ao velório de seu irmão Vavá. O art. 120, da Lei de Execuções Penais é 

claro: ‘Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os 

presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante 

escolta’, quando ocorre nos seguintes fatos: I – falecimento ou doença grave do 

cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; II – necessidade de 

tratamento médico (parágrafo único do artigo 14). Parágrafo único. A permissão de 

saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Não 

há qualquer dúvida quanto ao direito de Lula, negado pela Polícia Federal, sob o 

argumento de que não conta com estrutura de transporte e escolta, temendo uma 

comoção política no seu comparecimento ao velório do irmão. Pois bem. Desde que o 

samba é samba, dificuldades materiais não podem impedir o direito do preso, de dar 

seu último adeus a um ente querido. Se a Polícia Federal não possui condições, então 

que permitisse que ele fosse por conta própria, coisa que já vi acontecer’ – segundo o 

Doutor Procurador Roberto Tardelli. Amigos ou familiares do presidente poderiam 

custear as despesas de viagem, com compromisso de retorno, assim que encerrassem 

as cerimônias fúnebres, fosse de ônibus, fosse de voo de carreira, fosse de automóvel. 

Tudo o que não se poderia fazer – e fez – seria impedir o exercício de um direito 

explícito’... e se fez... que era o direito explícito da lei ‘de natureza evidentemente 

humanitária. Lula é conhecido e bastante para não se esconder. Estaria entre amigos 

e também parentes. Só uma mente perturbada poderia imaginar que aquelas pessoas 

fossem iniciar uma revolução’ – que Deus queira. ‘A negativa, a par de abusiva, é 

sobremaneira cruel e reflete uma polícia que parece se comprazer com o sofrimento 

atroz que impôs a um preso ilustre. Foi uma demonstração de um poder tirânico, que 

se colocou acima da lei, que despreza a lei por razões burocráticas, tão vazias quanto 

impiedosas. Se Lula não for ao velório,’ – e não foi – ‘se nada acontecer diante dessa 

absurda negativa, referendada pelo Ministério Público Federal’, e que em seu parecer 

entenderam... enterraram na história o que possam ser delirante. ‘(...) vivemos 

infelizmente em um estado de exceção, em que direitos elementares são ignorados em 

nome das razões oficiais carimbalistas. Prantear nossos mortos é um direito 

elementar. Chorar nossos mortos, despedir dos nossos mortos’ – e vocês vão ter 

também – ‘está acima dos burocratas medíocres. Lula vive uma intensa experiência de 

tentativa de enlouquecimento. Com mais de setenta anos, com as limitações físicas da 
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idade, ele é tratado como um preso de alta periculosidade. Que ninguém mais duvide: 

Lula é preso político. Jean Wyllys é um exilado político. Marielle foi vítima de um 

assassinato político. Impedi-lo de ir despedir do irmão configura tratamento indigno, 

desumano e opressor. Em palavras mais cruas, Lula sofre tortura psicológica, imposta 

pela Polícia Federal, sob proteção do Ministério Público (...) beneplácito (...)’. Lula, 

presente, torturado! Quero ler aqui também um relato lindo do médico Dr. Jorginho 

Abissamra, médico do irmão do Lula. Vou tomar uma água para eles pararem de bater. 

‘Morre (...), meu paciente e coincidentemente irmão de Lula. Nesses últimos dias tive 

um paciente ilustre, seu Genival Inácio da Silva, o Vavá, irmão de Lula. Eu o atendia 

no SUS, senhor sempre simpático, com vestes simples, humilde e acompanhado 

sempre de sua adorável filha Andreia. Ele nunca me disse que era irmão do ex-

presidente, mas todos obviamente sabíamos. Já muito debilitado pela doença 

avançada, sem uma das suas pernas, amputada pelo câncer, Vavá parecia dar de 

ombros pela situação que o acometia. Sempre tinha um sorriso no rosto e um olhar 

alegre para transmitir. Fui talvez uma das primeiras pessoas a saber do seu 

falecimento e na hora me veio a pergunta: ‘E agora? Será que vão deixar o Lula vir vê-

lo?’ Não sabia como funcionava a legislação brasileira sobre o tema. Pois bem, fui 

atrás e descobri que só em 2018 cento e oitenta e cinco mil presos saíram para ir ao 

enterro de parentes no Brasil. Isso mesmo, cento e oitenta e cinco mil. Como havia 

sido convidado pela família, fui ao velório em respeito ao meu paciente e à sua filha e 

vi lá tanta consternação pelo seu famoso irmão não presente. Me fica uma dúvida. 

Independente de minha opinião política sobre Lula e independente da de qualquer um, 

fiz meu papel de médico com o maior carinho, profissionalismo e dedicação possível. 

Não será que deveria também ser esse o papel do Judiciário? Se cento e oitenta e 

cinco mil custodiados no último ano puderam participar de homenagens aos seus 

entes falecidos, por que não Lula? ‘Me amedronta quando a Justiça parece’ – e parece 

– ‘não fazer justiça e soa como se estivesse fazendo vingança. Como médico e 

defensor da vida não podia deixar de fazer esse relato. A lei é para todos. Dr. Jorginho 

Abissamra’. São trezentos dias de Lula preso injustamente e sem provas. Trezentos 

dias de perseguição política escancarada. Trezentos dias de violação dos direitos. 

Trezentos dias de resistência e de pergunta sem resposta: cadê a prova contra o Lula? 

Seguimos juntos até que a verdade prevaleça! Lula Livre! Como vocês viram, a lei 

garante a saída de Lula. A lei garante que ele podia acompanhar o enterro do irmão. A 

lei não é para todos; certamente não é para Lula. Quem não morreu não foi Vavá, foi a 
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Justiça. Bem, aqueles que estão ali são jovens. Eu espero que a Justiça, em vários 

momentos familiares e pessoas vão um dia precisar que a Justiça seja justa e espero 

que não seja pelas questões políticas, mas a ninguém está descartado e a democracia 

é um valor inigualável. Mas quero aqui ler para vocês, já que vocês desrespeitam. 

Impedidos de ir ao enterro de Lula.... e dar o último adeus ao irmão Vavá, Lula envia 

uma coroa de flores como despedida: ‘Meu querido irmão, companheiro e amigo, que 

o brilho de sua estrela traga paz aos nossos corações. A saudade que já sentia me 

aperta o peito agora. Siga com Deus Lula! Lula Livre, Lula Inocente.” 

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

tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos!” 

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

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

20h07min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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


