
 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                (ANAIS)                                                 1 

CMSJC-001 – 5ª Sessão Ordinária – 05.02.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  05.02.2019 

 

 

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), CYBORG 

(PV), FLÁVIA CARVALHO (PRB), LINO BISPO (PR), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

WAGNER BALIEIRO (PT), DR. ELTON (MDB), WALTER HAYASHI (PSC) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS). 

 

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

CEM POR CENTO (PTB) – 18h01min, DULCE RITA (PSDB) – 18h03min, FERNANDO 

PETITI (MDB) – 18h04min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h06min, ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 18h08min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h10min, PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h11min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h13min, 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h14min e JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h18min. 

 

 

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

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

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

EXPEDIENTE, cuja pauta de 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 instantes.” 

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. Quero agradecer ao pessoal aí do Direita São Paulo, sempre aqui nos 

prestigiando, o Gilson aí do Canindu I, Canindu II. Obrigado pela presença! Informamos 

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

de forma simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas 

vereadores, público presente e também servidores desta Casa! Senhor presidente, 

gostaria primeiramente de pedir que a votação fosse em bloco e a inclusão de alguns 

documentos: requerimentos 302 e 303; Documentos Diversos 66 de 2019 – indicação 

de titular e suplente para Comissão de Políticas Públicas de São Francisco Xavier; e 

também a inclusão das indicações 656 a 660. E peço destaque ao requerimento 293. 

Aproveitando também para indicar os nomes da Comissão, da Comissão de 

Aconselhamento e Integração de Políticas Públicas de São Francisco Xavier: (titular) 

vereador José Dimas e (suplente) vereador Rogério Cyborg. E substituindo nosso 

presidente nas comissões, comissão da Fundhas: titular – José Dimas, suplente... do 

Conselho, melhor dizendo, obrigado pela retificação! Conselho titular da Fundhas José 

Dimas. E suplente do Conselho de Desenvolvimento Urbano o vereador Rogério Cyborg. 

E também suplente do Conselho Fiscal da Fundação Cultural Cassiano Ricardo: Roberto 

do Eleven. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, peço também a inclusão de dois 

requerimentos de autoria da vereadora Flávia Carvalho e de uma moção também de 

mesma autoria: moção 6 – processo 1194/2009; requerimento 300 processo – 

1211/2019, requerimento 301 – processo 1113/2019. Em tempo ainda, senhor 

presidente, peço retificação das indicações dos Conselhos. Para suplência do Conselho 

de Desenvolvimento Urbano será a vereadora Renata Paiva e suplente do Conselho 

Fiscal da Fundação Cultural Cassiano Ricardo vereadora Dulce Rita. Obrigado!” 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

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

contrário, aprovado por unanimidade. 
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A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

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

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

656/2019 constante do processo nº 1216/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, 

que solicita à Prefeitura fiscalização para providências quanto a barulho excessivo na 

rua Alziro Lebrão, nº 198, no bairro Alto da Ponte; 657/2019 constante do processo nº 

1217/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de 

poda severa e rebaixamento de copa da árvore localizada na Rua Arcil Moreno, nº 201, 

no bairro Residencial Tatetuba; 658/2019 constante do processo nº 1219/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de substituição 

de lâmpada queimada na Av. Sebastião Paulo de Toledo Pontes, nº 392, na Vila 

Industrial; 659/2019 constante do processo nº 1221/2019, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura carro fumacê na rua Abília Machado, nº 53, 

Conjunto Residencial Intervale, e por todas as ruas do bairro Residencial Tatetuba; e 

660/2019 constante do processo nº 1222/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, 

que solicita à Prefeitura a colocação de lixeira na rua Serafim Dias Machado, em frente 

ao nº 26, na Vila Maria; da moção de nº 6/2019 constante do processo nº 1194/2019, de 

autoria da vereadora Flávia Carvalho, que manifesta congratulação aos alunos 

joseenses, Gustavo de Melo Correia e Thainá Rosa, que foram aprovados em medicina, 

dando amplo destaque às escolas públicas de São José dos Campos; dos 

requerimentos de nºs. 300/2019 constante do processo nº 1211/2019, de autoria da 

vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Sabesp informações acerca da constante falta 

de água que tem ocorrido em diversos bairros da cidade de São José dos Campos; 

301/2019 constante do processo nº 1213/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, 

que solicita à EDP São Paulo informações acerca da constante falta de energia elétrica 

que tem ocorrido em diversos bairros da cidade de São José dos Campos; 302/2019 

constante do processo nº 1218/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

parabeniza o padre Antonio Aparecido Alves pelo artigo intitulado “Brumadinho: um 

crime que brada aos céus”, publicado no Jornal O Vale, em 02 de fevereiro de 2019; e 

303/2019 constante do processo nº 1220/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, 

que requer à Prefeitura vaga em escola municipal para Giovanna Silva Sivinski; e do 

Doc. Diversos de nº 66/2019 constante do processo nº 1179/2019, de autoria da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que requer a indicação de dois membros 

da Câmara Municipal, sendo um titular e um suplente, para compor a Comissão de 
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Aconselhamento e Integração de Políticas Públicas Municipais de São Francisco Xavier 

(CIPP-SFX); bem como a indicação do vereador José Dimas (titular) e do vereador 

Cyborg (suplente) para representar a Câmara Municipal na Comissão de 

Aconselhamento e Integração de Políticas Públicas Municipais de São Francisco Xavier 

(CIPP-SFX) – conf. Doc. Diversos nº 66/2019 – processo nº 1179/2019; bem como a 

indicação do vereador José Dimas (titular) para representar a Câmara Municipal no 

Conselho Curador da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), da vereadora 

Renata Paiva (suplente) para representar a Câmara Municipal no Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e da vereadora Dulce Rita (suplente) para representar a 

Câmara Municipal no Conselho Fiscal da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (conf. 

Doc. Diversos nº 52/2019 – processo nº 666/2019; e, ainda, o pedido de destaque na 

votação do requerimento nº 293/2019 constante do processo nº 1170/2019, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi e do vereador Wagner Balieiro, que solicita informações à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos e à Urbam sobre a lista dos grandes 

geradores de resíduos sólidos no Município. 

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. 

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

sessões ordinárias realizadas no dia 29 de janeiro de 2019 – 3ª Sessão Ordinária; 31 de 

janeiro de 2019 – 4ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h27min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 29 e 31 de janeiro de 2019. 

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

requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao 

requerimento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA: “Quatro... Cinco votos 

favoráveis, senhor presidente.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com cinco votos 

favoráveis, estão rejeitados os requerimentos.” 

Em destaque a votação do requerimento de nº 293/2019 constante do processo nº 

1170/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi e do vereador Wagner Balieiro, que 

solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos e à Urbam sobre a 

lista dos grandes geradores de resíduos sólidos no Município. Rejeitado com cinco 

votos favoráveis 

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

requerimentos constantes na pauta da sessão do dia 5 de fevereiro de 2019, bem como 

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

que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

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

contrário, aprovado por unanimidade.” 

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

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

O requerimento de nº 284/2019 constante do processo nº 1156/2019, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, foi retirado pelo próprio autor. 

Às 19h28min encerrou-se o processo de votação. 

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

do Pinga-Fogo. Os inscritos pelo tempo de cinco minutos podendo ser prorrogado por 

dez. Primeiro vereador para falar no Pinga-Fogo o 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, o 

pessoal que está aqui presente nas galerias da Casa, o pessoal do Direita São José, 

mais outras pessoas que nos acompanham aqui na galeria, também as pessoas que 

nos acompanham com frequência nas redes sociais, pela TV Câmara e toda a nossa 

cidade. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna, como sempre, destacar um pouco 

daquilo que nosso trabalho de vereança nos impele a fazer, que é sempre estar 

acompanhando o Poder Executivo no sentido de a gente ser um fiscal da nossa 

população e com isso a gente é um olhar, vamos dizer assim, bem mais próximo do 

Poder Executivo lá nas pontas aonde é necessário chegar todos os meios possíveis 

para que a nossa sociedade, a nossa comunidade seja contemplada através do nosso 

orçamento, que é um orçamento, podemos dizer, muito bom e que precisa ser realmente 

gasto com eficiência. Nós estamos aí retomando as atividades escolares e eu acho que 

é importante a gente retomar um pouco daquilo que essa Casa precisa ser no sentido 

de ser fiscal do nosso povo. Eu quero lembrar aqui, senhor presidente, que falar em 

volta às aulas, nós lembramos aquele episódio que nós tivemos em 2013, no primeiro 

ano de exercício do mandato do PT em nossa cidade, a chamada compra dos kits 

escolares. Nessa mesma fase, nessa mesma época, a nossa cidade desembolsou, lá 

em 2013, treze mi... quatorze milhões e quinhentos mil reais para comprar o chamado 

kit escolar. Dá-se a entender que as nossas crianças receberam material de ótima 

qualidade, receberam realmente coisas assim fantásticas no sentido de material escolar 

pelo tanto que a Prefeitura gastou, quase quinze milhões de reais no kit escolar de 2013, 

que foi questionado, está na Justiça, infelizmente passou por essa Casa e acabou não 

dando aí uma cassação para o prefeito na época, mas dava sim, mas está na Justiça e 

com certeza vão ter que devolver aquele dinheiro. Por que que estou dizendo isso? Os 

alunos estão recebendo agora, iniciando as aulas na próxima... no caso amanhã inicia 

diversas escolas, que já iniciaram outras na segunda-feira, e um destaque nós temos 

que fazer: o material está nas escolas, um material de qualidade. E vamos fazer uma 

conta desses três anos da compra do material escolar: o primeiro ano gastamos aí, 

aproximadamente, um milhão e quinhentos mil reais; o segundo ano em torno de um 

milhão e setecentos mil; e agora na mesma faixa. Podemos então fazer uma somatória 

aí que o material escolar de 2017, do ano de 2018 e o ano de 2019 a Prefeitura não 

gastou seis milhões de reais em três anos, ou seja, cinco milhões e duzentos mil reais, 

mais ou menos, que a Prefeitura gastou para entregar um material de qualidade, um 

material que atende os alunos o ano todo sem falta de material e nós gastamos até 
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agora menos da metade que foi gasto em 2013. Portanto, é de se destacar a 

competência, é de se destacar a forma, podemos dizer, muito clara que o governo tem 

de fazer chegar esse material importante para nossas crianças e não foi gasto nem a 

metade daquilo que a administração do PT gastou em 2013. Portanto, eu quero aqui 

dizer que estarei amanhã acompanhando a volta às aulas de algumas escolas para 

conversar com os pais e entender qual é o material que está chegando lá. Eu tenho 

certeza que é um material de qualidade e destaco aqui e parabenizo a Secretaria de 

Administração, a Secretaria de Educação, ao prefeito municipal por esta forma clara, 

transparente, de administrar a nossa cidade. E com certeza esse dinheiro economizado 

está indo para algum outro setor da Prefeitura e eu destaco aqui os avanços nossos na 

questão da saúde, o prefeito anunciando aí oitocentas mil consultas oftalmológicas, mais 

de três mil consultas ginecológicas numa parceria com a Santa Casa e outras coisas 

mais. Portanto, senhores vereadores, é importante que a gente esteja aqui nesta Casa 

atendendo ao anseio da população que nos elegeu para representá-los e a gente dizer 

que nós estamos aqui acompanhando a gestão pública para que ela seja muito eficiente, 

vereador Calasans, que realmente o nosso povo possa sentir essa diferença e possa 

realmente viver uma vida melhor na nossa cidade a partir de uma administração que 

tem responsabilidade. E nós temos que nos colocar dentro disso porque se a Prefeitura 

não fizer as coisas como deve se fazer, nós precisamos falar aqui, e quando ela faz 

também nós precisamos falar aqui, porque nós somos corresponsáveis pela 

administração da nossa cidade, nós somos eleitos pela população para estarmos 

fiscalizando em nome dos nossos eleitores, que são setecentos mil, vamos dizer, 

munícipes da nossa cidade, que esperam de nós um trabalho nesse sentido. Então 

quero aqui nesse sentido encerrar a minha fala dizendo que está de parabéns a 

educação da nossa cidade que precisa com certeza melhorar, mas já deu claros 

exemplos de que está sendo feito um trabalho com transparência e com seriedade. E 

isso com certeza vai se reverter de uma forma positiva em outros setores da Prefeitura 

que nós acompanhamos bem de perto também, que é a parte da esportiva, da qualidade 

de vida, e eu destaco aqui nessa noite o Residencial União no qual nós estamos ali 

sempre cobrando da Prefeitura melhoramentos ali na parte do poliesportivo do 

Residencial União que também está voltando as atividades que com certeza vai ser um 

ano de muitas atividades e o campo de futebol do União vai passar também por uma 

reforma, o centro comunitário do Residencial União já passou por pinturas e reformas, 

troca do alambrado. Então tudo isso vai refletindo de uma forma positiva na vida da 
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comunidade. Quero trazer também nesta noite mais uma vez a reivindicação da 

comunidade do Terras do Sul, Jardim Sul, Jardim Oriente, no qual tem reclamado com 

frequência a falta, a demora nas linhas que servem essas comunidades. Dizer ao povo 

lá do Terras do Sul, Jardim Sul, Residencial... ou melhor, Jardim Oriente, de que nós 

estamos aí tratando com o secretário de Mobilidade Urbana um melhoramento, até 

porque nós temos quase um shopping novo ali, através do supermercado Shibata, que 

trouxe uma nova realidade para a região. Então dizer àquela comunidade e também aqui 

dizer ao senhor secretário de Transportes que possa, com atenção, estar estudando 

para que medidas possam ser tomadas no sentido de melhorar o transporte daquelas 

comunidades. Não dá para a gente falar de outras ações que nós estamos 

encaminhando, que temos trabalhado, porque o tempo nosso ele é um tempo curto, mas 

quero nessa noite deixar registrado esse trabalho que a gente vem fazendo e que a 

comunidade pode sempre contar com essa presença nossa junto ali da comunidade, 

sempre trabalhando a fiscalização do Poder Executivo para que a comunidade possa 

receber lá na ponta os benefícios que ela precisa, que ela merece e com certeza está 

chegando. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Queria apenas registrar que hoje nós 

tivemos a primeira reunião do conselho de ministros e pastores aqui da cidade de São 

José dos Campos com a nova gestão. Cumprimentando o pastor Anselmo, como 

presidente, pastor Valdemberg, como vice-presidente, e toda a diretoria, que inclusive 

tivemos a presença do prefeito Felício que ficou até o final e foi muito bacana a presença 

dele, depois desses dois anos foi a segunda vez que ele esteve presente na reunião do 

conselho e os pastores ficaram muito felizes, inclusive com o convite que o prefeito fez 

de uma vez por mês receber um grupo de pastores para oração em seu gabinete. Então 

quero aqui agradecer, através do Leandro que acompanha aqui, o prefeito Felício por 

essa oportunidade de receber os pastores em seu gabinete e também por estar hoje 

conosco presente na reunião do conselho de ministros e pastores.” 

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

Dando sequência ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, o vereador Professor 

Calasans Camargo.” 

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, 
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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:- “Boa noite, senhor 

presidente! Boa noite, colegas vereadores, funcionários da Casa, vocês que estão aí 

nas galerias nos acompanhando e também os que nos acompanham através da TV 

Câmara! Eu queria iniciar a minha palavra aqui dando aqui um abraço fraterno aqui no 

vereador Fernando Petiti. Fernando Petiti que ele tem hoje, está deixando a Casa aqui, 

ele teve um sonho, lançou a sua candidatura a deputado e ele mudou de sigla e 

infelizmente aí ele teve um problema aí com a Justiça Eleitoral, está saindo aqui da Casa 

como vereador. Mas eu queria deixar aqui que nessa... eu sou vereador de segundo 

mandato. Desde o meu primeiro mandato o Fernando foi uma pessoa em que nós nos 

espelhamos muito, uma qualidade de pessoa, de ser humano, de legislador bastante 

diferenciada que para mim sempre foi um exemplo aqui entre os companheiros 

vereadores. Uma pessoa que eu procurei me espelhar, né? Inclusive da mesma forma 

o doutor Macedo Bastos, que não é mais vereador aqui também nessa Casa, esteve por 

muitos mandatos aqui. Eu com o Fernando e doutor Macedo nós tínhamos ali uma 

região praticamente de maior atuação que se chocava, né? Mas todas as pessoas com 

um perfil muito diferenciado e nunca tivemos atrito nenhum, pelo contrário, sempre 

tivemos parcerias e desenvolvemos um trabalho importante nessa Casa. Doutor Macedo 

foi um grande mentor para mim também no começo do meu primeiro mandato, já nos 

conhecíamos muito ali da região, onde nós temos empresa e moramos lá muito tempo, 

e o Fernando ali nessa região central de São José, principalmente na Vila Ema, na Vila 

Adyana, um trabalho muito importante, o trabalho dele com a farmácia comunitária 

também, e eu já vinha acompanhando desde da época do pai dele, Aloísio Petiti, e 

depois com o Fernando. Então, Fernando, Deus abençoe você! E tenho certeza aqui 

que daqui a algum tempinho aí, dentro de pouco tempo, nós teremos você novamente 

nessa Casa. Não desanime, não desista da sua vida política porque você é uma pessoa 

que nós precisamos, a cidade precisa de pessoas como você, de políticos como você, 

faz falta no nosso país e na nossa cidade, está bom, Fernando? Então eu queria trazer 

aqui um assunto importante em termos de segurança pública inclusive para o nosso 

município, que é a questão da iluminação pública. Eu faço parte do Conselho Municipal 

de Segurança Pública, inclusive, amanhã de manhã, tem a reunião mensal, na primeira 

quarta-feira do mês, às oito horas da manhã. E a cidade aqui ela está passando aí já 

pela renovação da sua iluminação, foi aprovado aqui o recurso aqui na Câmara 

Municipal das lâmpadas LED. E uma economia, a economia gerada com essa troca de 

lâmpada vai pagar o próprio custo no final como vocês vão ver aqui nesse vídeo que 
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nós vamos passar. Por favor aqui, assessoria de imagem.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, inclusive o custo muito alto 

da manutenção... Um minutinho, um minutinho! Aí não é na sequência, não. Se puder 

segurar aqui... pede para dar uma segurada aqui na... esse já é um segundo assunto, 

né? Bom, continuando aqui, na verdade aqui o alto custo da manutenção que hoje é 

feita pela Urbam, da iluminação pública, se dá pelos soquetes antigos. Você troca, 

coloca uma lâmpada nova, ela queima novamente, né? Então pedia muito o serviço de 

manutenção. Então a substituição da lâmpada LED vai proporcionar uma iluminação 

muito melhor e nós teremos aí uma incidência menor de lâmpada queimando toda hora, 

que é uma das maiores reivindicações da população, cobrança com relação a essa 

manutenção da iluminação pública. Gostaria aqui também de entrar agora no segundo 

assunto, que é um projeto importante. Eu queria aqui, estar aqui, na verdade, trazendo 

para vocês que nos assistem aqui na TV Câmara, parabenizando entidades, duas 

entidades daqui de São José dos Campos, na verdade, dois clubes de Lions que estão 

desenvolvendo uma parceria no projeto Banho e Vida, né? Que é um trabalho de resgate 

da autoestima da população de rua. Então vocês sabem que os clubes de Lions eles 

fazem atuações em questões de saúde pública, oftalmologia, maratona de cirurgia de 

catarata já foi feita em São José, projetos educativos como o Lions Quest, que é 

desenvolvimento humano, está na Fundhas através do Lions Clube Augustin Soliva, 

projeto esporte educativo também que são as aulas gratuitas em várias comunidades aí 

onde há risco, risco social, iminência de risco social aí, crianças em situação de risco 

social, em periferias aí com esporte, nós coordenamos esse projeto, eu sou leão do 

Lions Clube Augustin Soliva há dezesseis anos, eles estão numa parceria, o Sul e 

Augustin Soliva estão na parceria desse projeto Banho e Vida. Então gostaria aqui que, 

por favor aí, fosse colocado esse vídeo!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então é um projeto importante 

voltado para moradores de rua, como nós dissemos aqui, buscando o resgate da 

autoestima e atuando também, já atua ali aqueles com dependência química, tentando 

fazer o encaminhamento devido para as clínicas de recuperação, ou seja, dando um 

suporte para essa população que é uma população invisível, a gente só vê a noite eles 

dormindo ali embaixo das marquises e muitas vezes pedindo em semáforo também, mas 

que passa assim... a pessoa tromba com eles e finge que não está vendo, as pessoas 
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trombam, a pessoa é invisível, trombam ali e parece que não está naquele lugar. E o 

Lions Clube justamente está dedicando aí um esforço para resgate de pessoas desta 

comunidade aí que existe, que está aí no centro de São José dos Campos, em vários 

locais. Bom, aqui eu encerro as minhas palavras agradecendo aqui a oportunidade e 

amanhã nós teremos a reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública e na 

próxima terça-feira nós traremos aí novidades e informações. Muito obrigado pela 

atenção de todos!” 

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

Pinga-Fogo, com o 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, aos funcionários dessa Casa! Hoje não vai ser muito fácil falar. 

Eu vim só falar de um assunto, né? Que a gente está de saída aqui, explicar um 

pouquinho, né? Muitas pessoas veem notícias através da mídia, através da imprensa e 

a gente passou por um processo de desfiliação partidária e hoje culminou no dia da 

saída na Câmara Municipal. Tínhamos ainda um tempo de um processo que poderia, 

um recurso que poderia nos dar alguns meses, né? Ia só esticar um pouquinho mais, 

mas acabou de vir a resposta, eu sei, o presidente já me mostrou, meu advogado 

também me ligou. Mas é um dia que a gente vira a página, a gente fica um pouco triste, 

mas ao mesmo tempo a gente recebe carinho de amigos, vereadores, assessores, 

funcionários desta Casa que sempre me trataram muito bem e a gente acaba pegando 

um pouco da tristeza, mas também levantando a cabeça sabendo que esse é o caminho 

que Deus nos guiou nesse momento. Agradecer todo esse carinho, aqui eu já cheguei 

individualmente nos vereadores, ainda faltam alguns, mas teve alguns vereadores que 

desde do começo desse processo tentaram me ajudar com algumas ideias, falando com 

pessoas que poderiam me ajudar e a gente não esquece isso, né? Já falei com alguns, 

é lógico que eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sente quem é companheiro nessa 

hora e quem não é. Robertinho da Padaria, agradeço você, desde que entrou na 

presidência me ajudou muito nesse processo, na estrutura que a gente tinha... tem aqui 

nessa Casa, nesse momento de mudança, isso é... a gente reconhece quem realmente 

está do nosso lado. Volto a dizer, não vou citar o nome de cada um individualmente, 

mas já falei individual. E, como eu falei, eu acho que é um até breve, a gente está 

tentando construir algo para voltar, se esse é o caminho de Deus, né? A gente vai 

continuar exercendo o papel de fiscalizador, de ponte entre o cidadão e a Prefeitura de 

São José dos Campos. E, como eu falei, é um até logo e agradecer especialmente aqui 

a minha assessoria que sempre, sempre trabalhou de uma maneira que eu gosto muito, 

correto, honesta, que sempre elevou o meu nome em São José dos Campos e aqui em 

cima está a Renata e o Valdecir. Em nome dos dois, queria agradecer a todos que 

passaram comigo no gabinete, nem todos estão aqui, foram diminuindo o número de 

assessores, aposentadorias, mas a gente sabe quem é quem nesse momento, nessa 

trajetória de quinze anos como vereador em São José dos Campos. Também falo assim 

de peito aberto que a gente nunca teve problema na Justiça, nosso nome nunca foi 

levado a nenhum problema grave, então é essa política que a gente gosta de fazer, que 

a gente sempre torce para ver em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. 
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De novo agradecer. Aqui a gente tinha feito um resumo aqui do balanço desse mandato 

junto ao prefeito Felício, mas rapidamente falar só dos projetos, né? Apresentamos 

oitenta projetos, vereador Robertinho, e aprovamos cinquenta leis nesses dois anos, 

quase três anos, começando o terceiro ano, e a gente espera ter ajudado não só a esse 

prefeito, mas como todas as legislaturas que a gente teve aqui na Câmara Municipal. 

Obrigado, fiquem com Deus e, como eu falei, até breve! Obrigado!” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Bom, o vereador Petiti é um 

amigo que veio para o PMDB, para o MDB e pôde estar comigo compondo um momento 

de trabalho e eu aprendi a reconhecer o trabalho que ele tem feito pela cidade, por tudo 

aquilo que ele fez anteriormente e fez neste mandato e houve também o reconhecimento 

não só da minha pessoa, mas também de toda a minha equipe. Então nesse momento 

acima de tudo eu queria dizer para você, Petiti, que você é um homem de honra e nós 

cremos que o seu mandato que encerra agora por uma questão jurídica ele há de voltar 

porque você tem peso, porque você fez coisas que são importantes para a nossa cidade, 

a gente quer reconhecer isso, a gente também quer estar novamente com você aqui 

trabalhando. Esperamos também que na próxima eleição a gente esteja junto. Eu, na 

pessoa do MDB aqui, quero dizer que estaremos juntos e poderemos também ajudar na 

próxima eleição porque eu creio que facilmente você vai atingir e conseguir retornar para 

esta Casa para poder mostrar para esta cidade que boas pessoas que têm interesse em 

servir também essa cidade elas sempre vão ter espaços para poder ajudar aqui nesta 

Casa de leis. Eu queria só terminar para dizer para você que ao reconhecimento de toda 

nossa equipe ali do... da minha equipe que trabalha comigo. Eu estou um pouco 

emocionado porque a gente trabalhou muito junto. E eles escreveram assim: ‘Na vida 

todo dia é um recomeço e só aqueles que têm fé, garra e coragem entendem isso. Você 

é um deles, conte sempre com nossa admiração e amizade. Até daqui a pouco!’” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Petiti eu quero só te dizer o seguinte: que você foi aqui 

dentro dessa Casa um grande representante da boa política, não é aquela política de 

proveito próprio nem a política de simples exercício da hipocrisia. E queria também te 

falar o seguinte: você não está indo embora, você só está preparando a hora de voltar, 

como diz Caetano Veloso. E o caminho do justo vai sempre perdurar. E você é bem 
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amparado espiritualmente, moralmente, eticamente. Então você não se preocupe, não. 

Seu caminho já está sendo preparado para a volta.” 

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

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Meu amigo Petiti, até breve! Petiti, nesse tempo que 

você ficou nesta Casa, desde o primeiro dia que você assumiu o mandato como 

vereador eu já estava na Casa. Conheci teu pai, fomos vereadores juntos, e você veio 

para nossa Casa para ajudar a cidade. Então o legado que você deixa, da 

transformação, isso é um privilégio de ter participado desses quinze anos de mandato 

dessa espetacular cidade que é São José dos Campos. Então não é missão cumprida 

porque você tem outra missão ainda para ser cumprida, a continuação dessa que você 

está deixando momentaneamente neste momento. Acompanhei seu trabalho, rimos 

juntos muitas vezes, choramos juntos muitas vezes, ficamos bravos, tivemos alguns 

debates, mas tudo isso faz parte do cotidiano do nosso mandato. A lei às vezes a gente 

até acha que tem que discordar, mas é a lei, ela tem que ser cumprida. E a gente sempre 

vai prezar por aquilo de mais importante que nós temos, que é o nosso nome, que é o 

nosso sobrenome, que é isso que a gente recebe como herança e é isso que nós 

devemos deixar como herança. Então o seu trabalho nesses quinze anos de mandato 

de vereador de São José dos Campos tenha certeza do seguinte: você cumpriu e 

cumpriu muito bem o seu papel. A sua amizade, o seu trabalho junto conosco foi de uma 

forma esplendorosa em todos os sentidos. Por isso, Petiti, um até breve, como disse no 

começo, porque às vezes Deus prepara o nosso caminho para outros desafios e aquele 

que não tenta como você tentou ser deputado e não foi possível, mas se não tivesse 

tentado nunca iria saber também. Isso é uma prova de que quando acontece um revés 

desse tipo, a gente tem que aprender do revés para crescer ainda mais, que é o seu 

caso. Então você foi um exemplo de vereador. E, digo de novo, um até breve, Petiti!” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Meu amigo Petkovic. Petiti, você, como disse o 

Walter, vem aí de uma formação com o seu pai vereador, grande amigo que foi não só 

de nós todos lá no PSDB, mas uma harmonia muito grande com a gente aqui, todo 

mundo. E você viu meus filhos crescerem e eu vi os seus filhos crescerem também 

então, além de tudo, é uma grande amizade que desde o primeiro dia estamos juntos, 

né? Eu queria dizer para você e dizer para a Nara, principalmente, sua esposa, que 
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vocês são um casal maravilhoso e gostei muito das suas palavras ali e a firmeza e a 

convicção: ‘até breve!’ E é isso mesmo, Petiti, você, a Nara, seus filhos, a sua família 

toda merece concretizar, e irão concretizar, o ‘até breve!’ no Parlamento. Que Deus te 

abençoe muito! No que eu puder ajudar estou à disposição. Deus te abençoe muito, 

demais!” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Bom, primeiro meu amigo Petiti, eu estou aqui 

no meu primeiro mandato, mas... meu vizinho de sala, vizinho e toda equipe sua, no qual 

eu quero agradecer primeiro a todos vocês, viu, Petiti? A você como vereador, como 

você também e toda a sua equipe nos acolheu, nos ensinou muito aqui. Desde antes de 

eu estar aqui como vereador eu também já acompanhava muito o seu trabalho e sempre 

peguei o seu trabalho político com a sua equipe como um exemplo. O vereador Walter 

já falou da questão do exemplo, você é um exemplo político para a nossa cidade, de 

liderança, de ética, de força e isso eu acompanhei muito na Casa. E o quanto você 

pessoa, de ser humano, você é tudo o que você reflete aqui você é como pessoa e isso 

é muito importante. Então eu quero agradecer por tudo também que você nesse 

momento, eu sei que como a gente está falando em brevemente você estará retornando 

aqui, essa primeira etapa dessa missão você cumpriu e eu tenho certeza que tem muito 

mais a cumprir aqui nessa Casa. A Casa perde com a tua saída, a cidade perde com a 

saída, mas não perde com o seu trabalho, pelo o que você, eu tenho certeza, que não 

estando aqui, aqui você pode fazer muito mais, mas aonde você estiver você sempre 

vai estar fazendo muito e eu tenho certeza que sua equipe junto com você. Muito 

obrigado por tudo! Parabéns por tudo que você fez pela história da cidade, por esses 

quinze anos de você aqui e da sua família, do seu pai, já fizeram pela nossa cidade, é 

um exemplo. Deus abençoe a você, a toda sua família e até breve!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Bom, boa noite a todos! Eu não sei aqui se eu falo... Eu vou 

falar para o meu amigo Fernando Petiti. Meu amigo, amigo que a gente estudou junto, 

demos muitas risadas na época de Bilac, muitas risadas na época de basquete, no 

amigo que eu aprendi a ter junto quando os nossos pais eram vereadores, você 

assessorando o seu pai e eu assessorando o meu lá na empresa, você sempre presente 

com o Aloísio em quantos eventos a gente estava, as nossas famílias tinham uma 
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amizade muito boa. Os nossos pais deixaram um legado como vereador. Veio uma 

missão, se não me engano em 2004, Petiti, quando você também saiu candidato a 

vereador e estava passando por um momento muito difícil, a perda do seu pai, e nós 

estávamos no mesmo partido, se não me engano o Democratas, PFL lá atrás, tanto eu, 

você, acho que vereadora Renata aqui presente, e na época você teve o êxito de se 

eleger e eu me tornei suplente. Aprendi a admirar mais você ainda naquela época que 

você sabe quantas vezes a gente conversava, você um jovem assumindo a vereança 

aqui e a gente como suplente, quantas vezes você, a gente conversamos, fizemos 

projetos juntos, você me dava umas dicas: ‘olha, vai por aqui, vai por ali, aonde você 

vai, aonde não vai.’ E não é por causa disso que depois e daí veio a segunda suplência 

também, eu assumindo mais aqui, não tive o êxito depois na outra eleição também e 

comecei a admirar mais ainda você e ter mais amizades com outros vereadores aqui. E 

tive oportunidade em 2012 de estar como vereador e estar ao seu lado aqui. Aprendi 

muito com você, Fernando, aprendi a ter um carinho maior, de respeitar as pessoas que 

você sempre foi uma pessoa ética, você chegava para a gente aqui e falava: ‘ não vou 

votar a favor desse projeto, mas por esse motivo.’ Você sempre foi uma pessoa que 

chegava aqui e podia discordar de alguma coisa, mas sempre conversava com os 

amigos, com os vereadores buscando a melhor maneira e o jeito de você mostrar quem 

era o Petiti. A gente fica triste, mas, foi o que o vereador Walter colocou, Justiça a gente 

tem que se cumprir, né? Uma determinação da Justiça, infelizmente, tem hora que tem 

que se cumprir. Não é uma saída, é um até logo ou um até breve. Que Deus ilumine 

você, que Deus ilumine a sua família, que agora você tem um suporte, que é a sua 

esposa e seus filhos, que é eles que têm que estar junto com você, Fernando, é a sua 

família, é a sua família que vai te segurar e é Deus que vai te guiar. Um abraço!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores, público que nos acompanha, quem está nas redes sociais, TV Câmara 

também. Não poderia deixar de vir a este microfone também dizer algumas palavras. O 

vereador Petiti foi eleito também no mesmo ano que eu, no primeiro mandato, lá em 

2004. Tivemos a oportunidade de estar todos esses mandatos até agora juntos, em 

diversos debates, temas aqui nesta Casa. Agora, algumas vezes comungando das 

mesmas ideias, das mesmas posições, algumas vezes com posicionamentos bem 

diferentes, debates bons, mas sempre com o único objetivo: pensando o melhor para a 
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população, o melhor para a cidade. E o mais importante, o mais legal, que nesse período 

que a gente vê que a situação política, a maneira como anda o clima político no país, 

não está legal, as pessoas hoje muito intolerantes quando se discute política, eu tenho 

muita alegria em dizer que com o vereador Petiti a gente sempre teve uma relação 

extremamente cordial, respeitosa e uma relação que é possível você mostrar que é: 

podemos ter opiniões diferentes, divergir em várias situações, mas podemos conviver, 

podemos trabalhar com o objetivo maior, que é o melhor para a população e o melhor 

para a cidade. Isso tenho certeza que é um legado que o Petiti deixa para todos nós 

porque todo mundo aqui sabe, eu sempre vejo e quando ia conversando nas feiras, em 

alguns lugares com a nossa população ou mesmo conversando com outros vereadores 

falava do Petiti ‘ah, o Petiti é um cara educado, íntegro, que respeita as pessoas, que 

faz o bom combate em defesa da população’. Então eu tenho certeza que a sua saída, 

Petiti, é uma perda para a Câmara Municipal, é uma perda para a cidade. Fala-se muito 

da questão da decisão judicial que o Robertinho teve que inclusive fazer o rito e colocar 

aí em função das decisões que vieram lá, mas a gente sabe que muitas vezes as 

decisões judiciais elas acontecem em função de vários andamentos de processos ou de 

várias decisões, documentos. Não sabemos ainda, mas a história pode dizer lá na frente 

que talvez faltou algum documento ou alguma ajuda que poderia ter tornado diferente 

essa decisão, ter tornado diferente essa decisão porque a gente já viu pessoas que 

mudaram de partido e não perderam o mandato, várias vezes, alguma coisa pode ter 

faltado, alguma coisa pode ter faltado. Tenho certeza que não foi por parte do Petiti 

porque se tem uma coisa que o Petiti tem é coerência porque não deve ter sido uma 

decisão fácil e eu acho que quando a gente consegue tomar decisões na adversidade 

ou num momento que você tem que contrariar algo estabelecido é sinal de que a pessoa 

tem postura e tem iniciativa e quer avançar, ter iniciativa de avançar. E isso é algo que 

a gente tem que valorizar em todo cidadão, em todo político que quer tomar a iniciativa 

de fazer algo diferente, algo a mais e o Petiti teve essa oportunidade. Eu, Petiti, só tenho 

a agradecer esse período todo que nós estivemos juntos aqui nessa Casa, pode ter 

certeza que você terá sempre o meu apoio naquilo que for possível, sempre respeitoso, 

sempre compartilhando aquele objetivo maior que é defender a nossa população e eu 

tenho certeza também que é um até breve, seja para voltar para a Câmara, seja para 

outras missões na política, tenha absoluta certeza que você tem uma trajetória que já 

mostrou muito aí até hoje, sempre sendo um dos vereadores mais votado da cidade, já 

foi o vereador mais votado da cidade em algumas eleições e com certeza terá, aonde 
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for, o crédito da nossa população por toda a história que você já construiu. Parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu também queria deixar 

registrado, vereador Petiti, como já foi falado aqui por todos os colegas vereadores. 

Vereador Petiti, nós fomos eleitos juntos, né, Petiti? E... É, juntos. E o Petiti... Todas as 

discussões políticas que teve nessa Casa que eu pude presenciar, todas que eu estava 

presente aqui em sessões, eu nunca vi o Petiti levantar a voz com ninguém, nunca vi, 

mesmo as questões políticas, as divergências aqui, eu nunca vi! Sempre fazendo a sua 

defesa da sua maneira, muito educado, como ele sempre foi, muito ético que ele foi, 

fazendo as suas colocações, mas nunca desrespeitando o adversário. Esse é o Petiti, 

por isso que ele sempre é bem votado, faz um trabalho social muito bacana na cidade 

que é voltado para as pessoas que precisam. Isso é uma realidade, de fato toda eleição 

o Petiti sempre foi muito bem votado, né? Muito bem votado e é uma pessoa de fato 

muito gostoso de ter amizade porque é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde e é 

uma pessoa do bem. E eu também deixo aqui, viu? Dizendo que até breve porque eu 

tenho certeza absoluta que com o trabalho que você faz, Petiti, é um até breve, você irá 

de volta aí e ajudando como sempre você fez aí a nossa cidade e a nossa população. 

Um abraço, viu, amigo? Com a palavra, o vereador Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Deixa eu só agradecer as palavras. Pegar alguns 

pontos aqui, né? Deixa eu falar uma fala que eu tinha que falar ali. Se eu não falar, a 

minha assessoria me mata, né? A gente vai continuar firme e forte ali na farmácia 

comunitária, aqui a gente sempre atendeu todos os gabinetes, todos os funcionários 

também que nos procuraram, a gente está à disposição, sempre pode nos procurar e a 

gente vai continuar com o mesmo número de telefone, vão ser dez dias sem o telefone 

por causa de portabilidade, são dez dias de folga, né? Sem telefone, mas é só sem 

telefone, a gente vai continuar trabalhando. Também, Walter, você falou uma coisa ali, 

um assunto que não estava marcado lá, ainda bem que você falou e eu volto aqui: minha 

candidatura eu não me arrependo em nenhum momento, acho que a gente sentiu que 

era o momento, sentimos que poderíamos fazer muito mais pela cidade e resultado de 

eleição é isso, ou você ganha, ou você perde. E no dia, no domingo mesmo, eu já tinha 

visto que era um caminho que a gente tinha que tomar não vindo à vitória, mas 

continuando nosso trabalho principalmente o político, como falei, continuar com a 

mesma função mesmo fora daqui e o nosso trabalho social da farmácia comunitária que 

continua sempre firme e forte. E, para encerrar, muita gente falou aqui, acho que a 

educação e o respeito eu aprendi desde cedo em casa, acho que é assim que a gente 
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tem que tratar as pessoas e aquele velho jargão: trate as pessoas como você gosta de 

ser tratado. Isso é fundamental. Agradeço vocês e bola para frente e fiquem com Deus!” 

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

ao Pinga-Fogo, pelo tempo de cinco minutos, o vereador Sérgio Camargo.” 

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 Sérgio Camargo, pelo 

prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

componentes da Mesa, vereadores dessa Casa, as pessoas que nos visitam, 

especialmente aí o pessoal do Direita São Paulo, na pessoa do Tiago cumprimento 

todos vocês. E gostaria de iniciar, eu não usei o microfone do aparte, vereador Petiti, 

mas gostaria de iniciar dando os parabéns pelo pouco tempo que nós convivemos aqui 

nessa Casa, nesses dois anos, né? Meu primeiro mandato. O senhor já é um vereador 

veterano, mas... cabelo branco já, né? Eu não estou branco, mas dos poucos que 

tenho... ...gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho e dizer aí o que todo mundo já disse: 

até breve! Todo mundo tem certeza do seu retorno aqui daqui a dois anos, nós 

esperamos por isso. Não vou ficar aqui falando de todas as suas qualidades, todos os 

vereadores já falaram, mas a sua votação fala por si própria, né? Nenhuma pessoa teria 

dez mil votos na cidade se não tivesse trabalho prestado. Então parabéns, que Deus 

abençoe a sua caminhada fora da Câmara Municipal, seu trabalho na farmácia 

comunitária, que ajuda tanta gente, e continue sempre! Se precisar de nós aqui na 

Câmara, conte conosco. E eu tenho certeza que se eu precisar da farmácia comunitária, 

serei atendido. Obrigado, vereador! Mas eu gostaria de falar hoje de um assunto que 

poucas vezes eu ouvi nesta tribuna, né? Vários vereadores vêm aqui e falam das suas 

obras, das coisas que estão acontecendo na cidade, dos benefícios, das melhorias, 

tudo, mas hoje eu queria falar de uma maneira especial de um problema que acontece 

na nossa cidade. Eu fui chamado esses dias num bairro para... porque tinha muito lixo 

no bairro lá e eu fui chamado no bairro para ver, para fazer uma vistoria e daí... Pode 

segurar essas imagens um pouquinho? Aí! E eu fui chamado lá e realmente tinha 

bastante lixo lá numa uma região. Eu não vou falar a região, não, que eu fui visitar, mas 

tinha bastante lixo lá. A Prefeitura foi lá e fez toda a limpeza, tirou todo o entulho que 

tinha lá, a equipe da regional esteve lá para fazer a limpeza, ou seja, foi uma semana 

de trabalho, deixando toda a região limpa, tudo bonito, tudo arrumado. E, uma semana 

depois, nós fomos convidados para fazer uma vistoria numa questão de umas calçadas 

que precisavam ser reformadas lá e a gente retornou nesse lugar.  

E daí, ao retornar no lugar que há uma semana atrás a Prefeitura tinha passado, tinha 

recolhido todo o lixo, tinha deixado tudo limpo... Eu quero chamar a atenção até do 

pessoal do Direita São Paulo para que vocês nos ajudassem nessa questão também 

porque a gente precisa da ajuda da população para manter a nossa cidade, porque uma 

semana atrás a Prefeitura limpou, deixou tudo organizado, na outra semana quando eu 

voltei, eu presenciei as imagens que vocês vão ver agora, pode colocar. Podia apagar 
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a luz um pouquinho aqui da frente? Aí, oh, de... o entulho, cheio de coisas, jogado de 

novo no mesmo lugar que em uma semana... Pode passar. Olha lá, olha, sofá, geladeira, 

guarda-roupa. Pode ir passando para nós... Isso, apaga a luz! Olha lá, aquilo lá é um 

pedaço de sofá, tem um puff, tem cama, tem uma poltrona. Olha, num espaço grande lá 

que eu andei vários... Olha lá! Um armário, casinha de cachorro, madeira, ou seja, a 

população cobra da Prefeitura a realização do serviço, mas não tem colaborado. Em 

algumas regiões a gente tem percebido isso, que virou um ponto de descarte da 

população, né? E por mais que a Prefeitura passe por lá e limpe, por mais que a 

Prefeitura disponibilize os funcionários para limpar essas regiões, ali passa a ser um 

ponto de descarte, as pessoas se habituam e acha que é obrigação da Prefeitura ficar 

todo o dia tirando aquele lixo lá. Então eu queria fazer um apelo a toda a população, 

queria fazer apelo aos vereadores dessa Casa que também colaborem nos seus bairros 

falando com as lideranças, com a comunidade porque senão a gente fica pedindo para 

a Prefeitura enxugar gelo na cidade, fazer a limpeza, fazer a limpeza e as pessoas jogam 

coisa na rua. Nós temos aqui na nossa cidade muitos PEVs, ou seja, pontos de entrega 

voluntária onde todo esse material que eu encontrei jogado lá no bairro poderia ser 

levado nos PEVs que seriam aceitos. Nós teríamos uma cidade muito mais limpa, nós 

teríamos uma cidade muito mais organizada, uma cidade com muito menos escorpião, 

porque os escorpiões eles se acumulam nesses entulhos que as próprias pessoas 

deixam na rua. Por que? Por um hábito que as pessoas adquiriram, que joga coisa na 

rua, na porta de casa e a Prefeitura precisa ir lá recolher. Então a gente quer apelar à 

população para que isso gradativamente vá diminuindo até que a gente consiga criar 

uma consciência nas pessoas de ter uma cidade mais limpa, mais organizada, partindo 

daquilo que nós podemos fazer. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta para um sábio: 

‘em quantos minutos, vereador Petiti, poderia se mudar o mundo, né?’ Em quanto tempo 

levaria para mudar o mundo. Aí o sábio respondeu para a pessoa: ‘em quinze minutos 

você muda o mundo.’ Ele falou: ‘mas como em quinze minutos eu mudo o mundo?’ E 

daí o sábio respondeu: ‘se cada pessoa varrer a frente da sua casa, nós teremos um 

mundo diferente em quinze minutos.’ E é isso mesmo, se cada pessoa deixar de jogar 

um entulho na porta da sua casa ou na porta da casa do vizinho, que é muito pior, nós 

teremos uma cidade mais limpa, nós teremos uma cidade melhor e uma cidade 

diferente. Então hoje eu faço uso da tribuna para apelar à população que contribua com 

esse pequeno gesto de não jogar o lixo, de não jogar entulho na rua, na porta da casa 

dos outros ou em qualquer lugar da nossa cidade. Nós vamos ter uma grande economia 
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de dinheiro que pode ser usado para outras coisas, outros trabalhos, outras atividades 

da nossa cidade. Fica aqui nosso apelo então a toda a população, que a gente mantenha 

a nossa cidade mais limpa e mais organizada. Obrigado, senhor presidente! Obrigado 

todos os vereadores! E mais uma vez, Fernando Petiti, até breve!” 

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

minutos, com a palavra, vereador Marcão da Academia.” 

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 Marcão da Academia, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente 

Robertinho, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através 

da TV Câmara, através do facebook! Senhor presidente, eu vou até falar breve aqui 

porque no caso vamos apresentar um vídeo, por causa de compromissos também não 

tive oportunidade de estar usando essa tribuna e apresentar um pouco da prestação de 

contas de um trabalho que a gente desenvolveu no ano passado de 2018 e o que a 

gente já vem desenvolvendo em 2019. Favor, Adalberto!” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Passar agora de um pouco que a gente vem 

fazendo, isso é um pouco da prestação de contas, de serviço, viu, senhor presidente? É 

importante a população saber porque nós somos vereador presente, vereador que está 

sempre junto, acompanhando, fiscalizando. Um pouquinho do que a gente já tem feito 

nesse ano.” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí, presidente, é um pouquinho do que 

já estamos fazendo já esse ano e o compromisso é de fazer ainda mais. Estamos aí 

sempre presente acompanhando, fiscalizando. Muito obrigado!” 

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

Marcão, pelo trabalho! Comunicamos que, considerando o teor do Ofício nº 113/2019 

do Tribunal Regional Eleitoral, foi editado o Ato da Mesa nº 7, de 5 de fevereiro de 2019, 

declarando a perda do mandato eletivo pelo vereador Fernando Isoppo Petiti, conforme 

decisão proferida nos autos do processo nº 0600654-76.2018.6.26.0000. 

Determinamos, em decorrência do exposto, a convocação do senhor Dilermando Dié 

Antônio de Alvarenga, eleito primeiro suplente do PSDB, para tomar posse como 

vereador à Câmara Municipal, nos termos da legislação vigente. Com a palavra, o 

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu só quero pedir aqui um minuto 

de silêncio para Maria Aparecida Simões Graciotto, que é avó da servidora Lia, da 

Diretoria de Expediente. Obrigado!” 

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

o um minuto de silêncio para Maria Aparecida Simões Graciotto.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória da senhora Maria Aparecida Simões Graciotto. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 
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tratar, está encerrada a 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 20h36min.-

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

 

 


