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VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

 

Aberta a sessão, às 17h47min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON (MDB), LINO BISPO (PR), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), WAGNER BALIEIRO (PT), 

WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB) e FLÁVIA CARVALHO (PRB). 

 

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

DO ELEVEN (PRB) – 17h50min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h51min, 

CYBORG (PV) – 17h54min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h56min, JULIANA FRAGA (PT) 

– 17h57min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 17h57min, AMÉLIA 

NAOMI (PT) – 17h59min, DULCE RITA (PSDB) – 18h02min, ESDRAS ANDRADE 

(SD) – 18h09min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h10min e DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h19min. 

 

 

Às 17h47min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

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

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

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

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

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 
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PADARIA. 

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

sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

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

presente e visitantes, também funcionários desta Casa. Senhor presidente, gostaria 

primeiramente de pedir a supressão da leitura dos processos constantes na pauta de 

hoje, por serem de conhecimento de todos nós vereadores. E também solicito o 

adiamento por uma sessão dos seguintes processos: o processo 11548/2018 – Projeto 

de Lei 448/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério; de autoria da vereadora 

Flávia Carvalho, o processo 13282/2018 – PL 512 de 2018; de autoria do vereador 

Valdir Alvarenga, processo 679/2019 – PL 19 de 2019; de autoria da vereadora Renata 

Paiva, processo 980 de 2019 – Projeto de Lei 27 de 2019. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadores favoráveis 

ao requerimento do vereador José Dimas 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.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das 

matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 448/2018 constante do processo nº 11548/2018, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, que dispõe sobre instalação de câmeras de 

segurança nas escolas e dá providências; do Projeto de Lei nº 512/2018 constante do 

processo nº 13282/2018, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que autoriza o 

Poder Executivo a criar o programa de atendimento às pessoas com epilepsia e dá 

outras providências; do Projeto de Lei nº 19/2019 constante do processo nº 679/2019, 

de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a criar o 

Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública municipal de ensino, no 

âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências; e do Projeto 

de Lei nº 27/2019 constante do processo nº 980/2019, de autoria da vereadora Renata 

Paiva, que dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
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cachimbos, narguilés ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do 

tabaco, em parques, centros comunitários, ginásios poliesportivos, salões comunitários 

e piscinas públicas no âmbito do município de São José dos Campos e dá outras 

providências. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência de todos os 

vereadores. Com a palavra, vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Desculpa, senhor presidente, mas é apenas para 

trazer uma informação importante, sobretudo para nós mulheres. Ontem, eu estive na 

DDM, na Delegacia da Mulher, com a Dr.ª Cintia, visitando e conhecendo toda a 

estrutura, espaço, demandas e também as dificuldades que eles enfrentam no dia a 

dia. A gente entende, inclusive eu entreguei no mês passado em mãos para o 

governador um documento solicitando a Delegacia 24 horas aqui no nosso município, 

mas a gente entende a falta de efetivo, porque não adianta nada você colocar 24 horas 

e não ter pessoas para trabalhar, portanto a gente precisa realmente sensibilizar o 

nosso governador para que possa trazer um efetivo maior. Mas nós tivemos uma 

notícia muito boa ontem pela mídia, que foi a senadora Selma, a juíza Selma, que, 

através de autoria dela, o Senado aprovou ontem uma medida protetiva podendo ser 

expedida por delegados e policiais também em municípios, em locais aonde não há a 

comarca ou onde não há juiz na cidade, né? É claro que a gente sabe que a 

competência da medida protetiva é do juiz, ele teria aí até 48 horas para isso, mas nós 

sabemos das dificuldades também, principalmente final de semana, não tem durante a 

madrugada nem à noite, é das nove às treze da tarde, e até que seja expedido essa 

medida protetiva muitas vezes a mulher ela acaba sofrendo aí um feminicídio ou uma 

violência doméstica ou, inclusive, os seus dependentes. Então, quando houver risco à 

vida ou à integridade física da vítima ou de seus dependentes o próprio delegado, ou 

policial, que estiver de plantão, aonde não tiver juiz disponível ou comarca, poderá ser 

expedida essa medida em caráter emergencial, né? E eu quero aqui dizer que ainda 

não é o ideal, mas já é um passo importante, esse projeto já tramitou por outras vezes 

na casa, tanto no Senado quanto na Câmara, e foi vetado, mas agora está indo à 

presidência para sanção e eu acredito que será sancionado aí pelo presidente 

Bolsonaro e nós teremos aí mais uma ferramenta disponível nas nossas delegacias. 

Muito obrigada, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço novamente ao 
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vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

do Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas, bem 

como do Item II da pauta – Rito Ordinário – Leitura da tramitação de substitutivos e 

emenda protocolados fora do prazo. 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são 

esses os processos para leitura no dia de hoje.” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite a todos os 

vereadores! Boa noite às pessoas que nos visitam, na galeria! Boa noite também à 

família da dona Neusa, que hoje está presente aqui, vai ter o seu marido, senhor José, 

homenageado. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, a inversão da pauta na noite 

de hoje e também me inscrever para falar no processo 1641 – Projeto de Lei 55 de 

2019. Obrigado!” 

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

verbal do vereador Sérgio Camargo. 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.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Sérgio Camargo, o Plenário, 

consultado, aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta para que seja 

votado, primeiramente, o Projeto de Lei nº 55/2019 constante do processo nº 

1641/2019, de sua autoria. 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria falar rapidamente sobre a 

visita que o defensor público, chefe da Defensoria Pública aqui de São José dos 

Campos, senhor Júlio Camargo, esteve fazendo no hospital municipal, lá na 

maternidade, e ficou muito impressionado com o atendimento que estão dando lá, com 

a humanização que está tendo na acolhida, humanização no atendimento das 
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mulheres que vão ganhar neném lá, e falou para o Dr. Maganha que São José dos 

Campos está sendo um exemplo de atendimento na maternidade. Isso é uma coisa 

que muito nos honra porque o Dr. Maganha, os funcionários daquele hospital pegaram 

a interrupção do processo do Rocha Marmo, tiveram que levar todas as parturientes 

para lá, em curto espaço de tempo fez as reformas necessárias, contratou o pessoal 

que estava precisando e está muito bem, abriu mais uma clínica, tinha a maternidade e 

agora abriu a clínica quatro também para atender as parturientes e está tendo 

quinhentos partos por mês, uma coisa estarrecedora, mas eles estão dando conta. Eu 

agradeço o Dr. Júlio, nós, eu e o Dr. Elton, que fazemos parte da Comissão de Saúde, 

por ele ter ido lá, por ele estar fiscalizando o serviço que está sendo prestado lá e por 

estar concordando com a qualidade do serviço prestado. Também queria deixar um 

minuto de silêncio hoje para o músico Evaldo Rosa, que foi barbaramente executado 

no Rio de Janeiro pela polícia militar, uma coisa estarrecedora. E também um minuto 

de silêncio para o senhor José Pedro. O José Pedro foi funcionário da Prefeitura por 

muitos anos, que trabalhou na bomba de gasolina, todo mundo aqui dentro já conhece 

o senhor José, que foi muito querido por todos os funcionários e por todas as pessoas 

que iam lá na bomba. Então eu queria deixar um abraço para família e deixar o meu 

carinho para família porque o José Pedro era uma pessoa muito querida por todos.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 55/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

1641/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que denomina a área de lazer 

localizada na confluência das ruas Aguapeí e Parnaíba, na Vila São Bento, de Área de 

Lazer José da Silva. 

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

o processo 1641/2019. Vereador inscrito para falar no processo o vereador Sérgio 

Camargo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Sérgio Camargo. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

vereadores, colegas, componentes da Mesa, pessoas que nos visitam na galeria, 

àqueles que nos assistem pela TV Câmara e também à família do senhor José da 

Silva, meu amigo Hudson ali que a gente participa junto na catedral! Senhores 

vereadores, o processo 1641 é um processo que denomina a área de lazer localizada 

ali na Vila São Bento, na confluência da rua Aguapeí e a rua Parnaíba, que foi 

construída pela Prefeitura Municipal, onde era um terreno baldio e hoje é uma área de 

lazer e passará a se chamar, depois da votação e da aprovação do projeto, Área de 

Lazer José da Silva. E eu queria trazer aqui um pouquinho da história do senhor José 

da Silva. Ele nasceu 9 de fevereiro de 1935, na cidade de Ilicínea (Minas Gerais). Filho 

de José Batista de Almeida e Maria Augusta de Jesus Almeida, aos nove anos mudou 

com a família para o Bairro do Comércio, na cidade de Paraibuna. Depois mudou-se 

também para o Bairro da Vargem Grande, onde trabalhou na lavoura até os vinte e um 

anos de idade para ajudar no sustento da família. Casou-se dia 23 novembro de 1957 

com a dona Neusa Siqueira da Silva e mudou-se para São José dos Campos em 

busca de novas oportunidades. Morou ali na Vila Letônia, na Rua Estônia até 1959, 

quando dali mudou-se para a Vila São Bento, onde a família está até hoje. Foi um dos 

fundadores da Vila São Bento, uma pessoa que muito colaborou com a comunidade, 

com a paróquia de Santa Terezinha lá na comunidade da Vila São Bento. Foi um dos 

principais fundadores da Conferência de São Bento da Sociedade de São Vicente de 

Paula, foi o primeiro presidente. Chefiou e participou ativamente das iniciativas da 

capela São Bento e levaram ao conhecimento do poder público a necessidade de 

construir ali uma comunidade, um bairro. Não houve uma única vez que deixou de 

acolher em sua casa os seus irmãos que vinham em busca de trabalho na cidade de 

São José dos Campos onde ele sempre os acolheu com muito carinho e sempre muito 

prestativo. Trabalhou como operário nas empresas Ericsson, Bundy, General Motors, 

Alpargatas, Elevadores Kone, Engesa e também na Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos. Teve seis filhos: o Edson D’arc, a Rosângela, o Adilson, o Edilson, o 

Dilson e o Hudson. Teve dezenove netos e sete bisnetos. Fez o curso primário na 

Escola Rural da Vargem Grande, Município de Paraibuna, e concluiu o ginásio no 

Sinésio Martins aqui em São José dos Campos. Devoto de Nossa Senhora Aparecida 

sempre organizava com os amigos caminhadas ao Santuário de Aparecida, ou seja, foi 

uma figura ímpar na comunidade da Vila São Bento, então é merecedor de... Olha lá, 

no painel lá nós temos a foto dele e a foto da família. ...é merecedor dessa 
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homenagem que hoje a Casa, a Câmara Municipal da cidade de São José dos 

Campos, faz para o senhor José da Silva, tendo o seu nome eternizado na Vila São 

Bento, lugar que morou por tantos anos, numa praça de lazer construída atualmente 

pela Prefeitura Municipal. Pode passar as fotos aí. Ali, olha, era a antiga área aonde 

era um terreno baldio. Pode passar. Ali as crianças onde eles fizeram um campinho de 

areia e onde eles brincavam lá. Pode passar. E ali é a construção, pode passar, já a 

construção da área de lazer que hoje está servindo a toda comunidade. Pode passar, 

tem um filminho também que a gente produziu para as pessoas terem uma ideia de 

onde será e da qualidade do equipamento esportivo que a Prefeitura colocou naquela 

área.” 

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

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Ali é uma visita que a gente fez junto com o 

prefeito Felício Ramuth na área onde era conhecida como Escola do Cônego, as 

primeiras visitas que nós fizemos lá, reunião com os moradores no período da noite 

para decidir o que seria feito naquela área. E aí já o início das obras, uma quadra de 

futebol de grama sintética, uma academia ao ar livre, um playground para as crianças 

e uma pista de caminhada junto com toda a iluminação e o paisagismo que deu 

realmente uma qualidade de vida muito boa para Vila São Bento, uma comunidade 

que não tinha um equipamento desse e agora passa a poder utilizar. Hoje nós já temos 

lá aula de capoeira, aula de dança, aula de zumba, academia ao ar livre funcionando, 

a pista de caminhada também, para as pessoas que estão vindo até de outros bairros 

para utilizar o equipamento dada à qualidade e ao carinho com que foi feito. Então a 

partir de agora passa a se chamar Área de Lazer José Silva. Ali duas pessoas que 

estiveram sempre à frente desse projeto. Então por isso e por tudo eu gostaria de pedir 

a votação, que esse projeto fosse aprovado na noite de hoje, gostaria de pedir que 

todos os vereadores se manifestem favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente! 

Boa noite a todos!” 

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

processo. Vereadores favoráveis ao processo 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.” 
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Às 18h58min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, J. V.:- “Senhor presidente, eu queria agradecer a 

todos os vereadores por essa votação unânime e também citar o nome das pessoas 

da família que estão aqui. Se eu esquecer de alguém, por favor, podem se manifestar. 

A dona Neusa, que é esposa do senhor José da Silva; os filhos Hudson e Adilson; os 

netos Fernando, Flávia, Caroline e João Pedro; as noras Aeny, a Maria Rosângela. Ih, 

trouxe até namorado aqui, o João Pedro. Então toda a família presente e também 

quem está ali pretendendo entrar na família também já veio para acompanhar, né? 

Alguém que eu não citei o nome aí? Pode... o Edilson também está lá. Então parabéns 

a toda família, realmente é uma família que sempre esteve presente nas atividades ali 

da comunidade da Vila São Bento, é merecedora dessa homenagem. Obrigado a 

todos os vereadores!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero justificar aqui o meu voto em 

favor desse projeto. Nosso amigo Dilson, a sua esposa. Os outros eu não conhecia, 

não, mas o Dilson é de longas datas, não é? Na pastoral familiar sempre caminhamos 

juntos. Seu pai com certeza é um grande merecedor dessa honra, dessa honraria. E é 

assim, eterniza o nome daqueles que protagonizaram toda a nossa existência, que são 

os nossos pais. Então parabéns aí ao vereador Sérgio por ter honrado a família do 

Dilson com essa homenagem ao seu pai! Parabéns! Deus abençoe!” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o 

vereador Sérgio Camargo pela iniciativa justa, merecida e no bairro aonde muito tempo 

serviu à comunidade. Então, Hudson, Adilson, dona Neusa, né? Sempre servidor. 

Então, Sérgio, parabéns por essa justa homenagem! Seu Zé conhecia muito bem, fiz 

várias visitas, tomei muitos cafés lá, né? Fala a verdade, comi muito frango. Diz que 

barriga de padre era cemitério de frango, né? Então sempre ia lá fazer uso... Ô, Sérgio, 

tem que ir lá para almoçar. E a família sempre reúne lá, eu sei. Parabéns, vocês têm 

um valor muito grande, a amizade entre os filhos, entre os familiares, sempre reunidos. 
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Então, Sérgio Camargo, parabéns por essa justa e merecida homenagem! Parabéns a 

família também! Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero também dar 

meus parabéns ao vereador Sérgio Camargo pela homenagem da família do José da 

Silva, tá? Sempre envolvido na comunidade, como já foi falado aqui. E sejam bem-

vindos, tá? A Casa está sempre à disposição de vocês, tá bom? Um abraço a todos 

vocês, tá? Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, ainda, em tempo, solicito a inclusão 

para leitura de alguns processos: de autoria do vereador Roberto do Eleven o 

processo 4325/2019 referente ao PL – 157/2019; de autoria do vereador Robertinho da 

Padaria, o processo 4328/2019 – Projeto de Lei 158/2019; e, ainda, o processo 

4329/2019 – Projeto de Lei 159 de 2019. Obrigado!” 

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

Marcão da Academia que faça a leitura desses processos.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Processo nº 4325/2019 – 

Projeto de Lei nº 157/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, denomina o 

Túnel na Rotatória do Gás, localizado no entroncamento da Avenida Tancredo Neves 

com Estrada do Cajuru, de Túnel José Carlos Pereira da Silva. Comissão: Justiça – 

Rito Ordinário. Término do prazo para emendas: 29/04/2019. Processo nº 4328/2019 – 

Projeto de Lei nº 158/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, denomina a 

Rua 18 do Loteamento Floresta, de Rua Maria Madalena Pereira Amorim. Comissão: 

Justiça – Rito Ordinário. Término do prazo para emendas: 29/04/2019. Processo nº 

4329/2019 – Projeto de Lei nº 159/2019, de autoria do vereador Robertinho da 

Padaria, denomina a Rua 38 do Loteamento Floresta, de Rua Adão Oliveira Alves. 

Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 29/04/2019.’ 

São estes os processos, senhor presidente.” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite a todos! Gostaria de 

solicitar um minuto de silêncio à Casa, presidente, em nome, ao falecimento hoje do 

senhor José Pedro Santos, que foi velado e já foi... seu corpo foi enterrado hoje. Então 

é José Pedro Santos, ele ex-funcionário da Prefeitura Municipal, da Secretaria de 

Manutenção, era aquele senhor que abastecia o carro dos vereadores, do secretário, 

que ficava ali no posto de gasolina da Prefeitura, da antiga Secretaria de Manutenção, 

Identificador: 350030003700380039003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                          10 

CMSJC-001 – 22ª Sessão Ordinária – 11.04.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  11.04.2019 

da época do secretário Roberti Costa, esposo da dona Ana, da Aninha, da Ana Rosa 

que era ali secretária também, ambos já estavam aposentados pela Prefeitura. Então a 

gente gostaria que fosse solicitado esse um minuto de silêncio aí, que é pai do Wilson, 

nosso amigo. Então, por gentileza, um minuto de silêncio em nome do senhor José 

Pedro Santos, nossas condolências.” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, em conversa com as lideranças, 

solicito que a votação dos projetos na pauta de hoje, aqueles que tratam de 

substitutivos, fossem votados em bloco, e também as emendas, os substitutivos, em 

bloco, a tramitação, e também os projetos de denominação. 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:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco da tramitação dos 

substitutivos protocolados fora do prazo. 

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

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos trabalhos, 

vereadoras, vereadores, público presente aqui em nosso Plenário e também na galeria 

e vocês que nos assistem pela TV Câmara e também pela internet. Apenas, senhor 

presidente, para comunicar aos nobres vereadores que cada gabinete estará 

recebendo trinta folhetos, ou folders, cartazes, que trata sobre a reunião pública sobre 

a Lei de Zoneamento que nós faremos aqui no dia 22, segunda-feira, depois do feriado 

da Semana Santa, às 18 horas. Esse material está circulando já pelo hotside da... é 

hotside que fala? Hotsite. Obrigado, vereador Wagner! ...e já tem alguns acessos 

fazendo menção a este chamamento da nossa Casa. Lá você vai encontrar também o 

regramento e como será esse procedimento. Convido a todos os vereadores e 

vereadoras que possam participar desse importante evento, por quê? Nós vamos, 
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quando esse processo findar, nós vamos com certeza afetar a vida de todo cidadão 

joseense, principalmente de todo cidadão joseense. Então é um projeto, é um tema 

importante para todos nós e a Câmara se fez presente através dessa reunião pública, 

onde receberemos na nossa Casa sugestões, pedidos, tudo que se refere ao uso e 

ocupação do solo, é o comércio, é o serviço, é a indústria, é os corredores, enfim. É 

importante a participação de toda a população joseense, mas também dos vereadores. 

Quero agradecer aqui à Comissão de Planejamento Urbano que... inclusive o Lino 

Bispo é o relator, o vereador José Dimas também faz parte como membro, além de 

outros vereadores que fazem parte desta Comissão. Agradecer aqui, uma menção 

especial, à engenheira Vivian que assessora a nossa comissão, ela assessora as 

comissões, mas em especial ela está se dedicando muito no acompanhamento desse 

processo. E também enaltecer aqui o trabalho do nosso setor de Comunicação na 

pessoa da senhora Beatriz Rosa, extensivo a todos os funcionários, que ativamente 

elaboraram e estão elaborando todo o material para que nós possamos atingir o maior 

número de pessoas para vir aqui. Agradecer ao senhor, senhor presidente, pela 

disponibilidade e no dia 22 gostaríamos que o senhor fizesse a abertura dessa reunião 

e depois nós conduziremos o andamento junto com os funcionários da Casa todo esse 

processo aqui na nossa Casa. Muito Obrigado!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Então, presidente, só para colaborar com o vereador Walter 

Hayashi, é importante essa reunião, essa reunião é uma reunião pública, lembrando 

que depois teremos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, aonde nós já 

solicitamos que aconteça uma audiência na Câmara Municipal, que é muito importante 

passar tudo por aqui antes para depois evitar aqueles problemas de ter as coisas de 

últimas horas aparecerem aqui. Então é importante a transparência, vamos fazer as 

coisas tudo com calma, tranquilamente, é a hora das pessoas, da comunidade vir aqui, 

das pessoas que querem dar as suas sugestões virem até aqui explicar, explanar para 

os vereadores. A gente espera que nesse dia tenhamos técnicos aqui da Prefeitura, 

que a Comissão já convidou para que possam estar aqui presentes alguns técnicos da 

Prefeitura, da Secretaria de Planejamento, que estejam aqui. Mas é importante a 

população participar, estar aqui dia 22, para que a gente já possa saber o que que a 

população espera de São José dos Campos porque o Plano Diretor já deu um norte 

para a cidade de São José dos Campos, muitas coisas já foram definidas pelo Plano 
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Diretor, que esse Plano Diretor foi votado aqui na Câmara Municipal, teve bastante 

tempo para ser feito esse Plano Diretor porque não tinha sido feito antes e foi feito 

agora. Então agora começa as reuniões sobre a Lei de Zoneamento que é importante 

a população participar, trazer as suas sugestões aqui para que os técnicos da 

Prefeitura possam avaliar, presidente, porque aqui nós iremos votar a favor ou contra a 

nova lei que virá aqui para Câmara Municipal. Muito obrigado, viu, presidente?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É verdade, como disse 

o vereador Cyborg e o vereador Walter Hayashi, dessa reunião, dessa reunião pública 

onde vai se discutir a Lei de Zoneamento e depois também vai ter audiência pública 

ainda, é importante a participação de todos porque Lei de Zoneamento mexe com a 

cidade num todo e mexe com a vida das pessoas. Com a palavra a vereadora Renata 

Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Eu queria apenas a título de 

sugestão, vereador Walter Hayashi, eu não participo da comissão, mas eu entendo 

que a população ela tem uma dificuldade muito grande de entender o que se é 

discutido numa Lei de Zoneamento, ou uma lei de uso e ocupação do solo, e acaba 

muitas vezes confundindo as coisas, entende que é equipamentos públicos, que são 

demandas comunitárias, regionais, enfim. Então acho que deveria sugerir à Prefeitura, 

ou a própria Casa, que pudesse tornar mais didática essa informação, seja através de 

uma cartilha ou de um filme institucional, algo que pudesse realmente exemplificar 

porque é tudo muito técnico, como é o Plano Diretor e outros planos que nós temos. 

Mas especificamente a Lei de Zoneamento, que é uma lei que contempla toda a 

cidade e que mexe, como bem o senhor colocou aqui, na vida de todas as pessoas, é 

importante que realmente as pessoas possam trazer as suas contribuições, levantando 

suas demandas também, mas com mais propriedade, com mais fundamento e também 

tendo a consciência efetiva daquilo que trata esse assunto para que a gente possa ter 

uma lei mais justa, mais adequada aí à nossa realidade e que possa alcançar os 

quatro cantos da cidade.” 

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

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Muito obrigado, vereadora Renata Paiva, pela 

sugestão! Mas... É lógico que é resumido, né? Já é contemplado essa explicação na 

nossa página hotsite e aproveito a oportunidade para agradecer também à equipe de 

cerimonial da Casa que vai ser um encontro muito bem organizado, onde nós teremos 
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aqui disponibilizado inclusive nos notebooks, nas plantas, tanto do Plano Diretor como 

da Lei 428, como da lei do Plano Diretor, que estarão disponíveis aqui todos os mapas. 

E essa sugestão que a senhora colocou, muito bem colocada por sinal, anteciparam 

até a nós já, eles já colocaram lá um resumo do que é, o que que significa a Lei de 

Zoneamento ou Lei de ocupação e uso do solo. Muito Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero cumprimentar 

aqui o Luciano, o André, o Lano Brito da Rádio RaeVale, também o Marcelo, o Gabriel, 

Pelo Bem de São José. Sejam sempre bem-vindos.” 

Votação da tramitação de substitutivos protocolados fora do prazo – Rito 

Ordinário. 

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

processos referidos a denominações. 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.” 

O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, a tramitação do 

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 32/2019 constante do processo nº 1007/2019, de 

autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Viela 4 (quatro), situada entre a 

Rua Edward Batista do Nascimento e Av. João Vicente do Nascimento Netto, no 

Residencial Dom Bosco, de Viela Maria do Carmo Fonseca; a tramitação do 

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 34/2019 constante do processo nº 1010/2019, de 

autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Viela 5 (cinco), situada entre a 

Rua Pedro Manzatto e a Rua Antonio Ribeiro Lopes, no Residencial Dom Bosco, de 

Viela Olanda Teixeira; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 35/2019 

constante do processo nº 1011/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que 

denomina a Viela 7 (sete), situada entre a Rua Schiller Oliveira de Mello, e a Rua 

Geraldo de Almeida Tavares, no Residencial Dom Bosco, de Viela Pacífico Augusto de 

Almeida; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 36/2019 constante do 

processo nº 1012/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Viela 

8 (oito), situada entre a Rua Antonio Ribeiro Lopes, e a Rua Schiller Oliveira de Mello, 

no Residencial Dom Bosco, de Viela Maria de Lourdes da Silva Lima; a tramitação do 

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 37/2019 constante do processo nº 1014/2019, de 
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autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Viela 9 (nove), situada entre a 

Rua Pedro Manzatto e a Rua Antonio Ribeiro Lopes, no Residencial Dom Bosco, de 

Viela Valdovino Cordeiro de Oliveira; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de 

Lei nº 38/2019 constante do processo nº 1060/2019, de autoria do vereador Walter 

Hayashi, que denomina a Viela 6 (seis), situada entre a Rua Antonio Ribeiro Lopes, e a 

Estrada Aparecida Machado dos Santos (Cida Penha), no Residencial Dom Bosco, de 

Viela Maria Luiza de Souza; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 

39/2019 constante do processo nº 1064/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, 

que denomina a Viela 10 (dez), situada entre a Avenida João Vicente do Nascimento 

Netto e a Rua João Pires Silveira Filho, no Residencial Dom Bosco, de Viela Manoel 

da Guia Pereira Lima; e a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 40/2019 

constante do processo nº 1065/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que 

denomina a Viela 11 (onze), situada entre a Rua Pedro Manzatto e a Rua Zaíra 

Galdino da Silva, no Residencial Dom Bosco, de Viela William Alves Pinho. 

Votação da tramitação de emenda protocolada fora do prazo – Rito Ordinário 

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

tramitação da Emenda nº 1 ao processo nº 8433/2018. 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:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

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

Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 330/2018 constante do processo nº 8433/2018, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de dispensador de 

álcool gel-70 nas agências bancárias em seu setor de caixas eletrônicos no município 

de São José dos Campos. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 104/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3372/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos “food trucks” ou comerciantes de alimentos nas vias públicas ou 

espaços públicos de disponibilizarem aos consumidores álcool em gel. 

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

processo 3372/2018. Inscrito para falar no processo vereador Marcão da Academia.” 
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O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, presidente, vereadores, 

vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara! Senhor 

presidente, esse processo é o nº 3372/2018 – Projeto de Lei nº 104/2018, de nossa 

autoria, que ele fala sobre os food trucks e comerciantes de alimentos nas vias 

públicas e em espaços públicos a disponibilizarem aos consumidores, principalmente 

na questão de gêneros alimentícios, o álcool em gel. Por que o álcool em gel? Porque 

é uma forma de higienização. A gente vê vários food trucks, trailers, em espaços 

públicos e são espaços que de repente num evento aqui vou citar o Parque da Cidade, 

lá na praça do Aquarius, lá atrás do Sesi, são vários locais onde têm eventos, shows, e 

vários donos e comerciantes, principalmente, de food trucks, de trailers, entram nesses 

locais, têm ali, fazem todo o seu... trabalham, fazem toda a sua comercialização e 

muitas vezes nós vimos que não têm a questão... de nenhuma forma de higienização 

porque no espaço não tem nem de repente o banheiro nem nada e nem para limpar, 

então o álcool em gel é a melhor forma e fácil ali da pessoa, porque vai mexer com 

dinheiro, a pessoa que sai de um transporte público chega lá quer comer um 

lanchinho, um churrasquinho ou algo do gênero e não tem como se higienizar, a sua 

mão principalmente. Então a gente aqui com esse projeto coloca, disponibiliza, pede a 

todos esses comerciantes que tenham esse álcool em gel para dar o mínimo de 

higienização. Então queria pedir a todos os vereadores a aprovação desse projeto 

para mais uma conquista para nossa cidade, a população.” 

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

processo. Informando que esse processo possui uma emenda. Vereadores favoráveis 

à Emenda nº 1 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.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

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

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passo os trabalhos da 

Mesa para o vereador Marcão da Academia.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MARCÃO DA ACADEMIA, que dá 

continuidade aos trabalhos.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 424/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10970/2018, de autoria do vereador Robertinho da Padaria e do vereador Roberto do 

Eleven, que autoriza a Prefeitura a celebrar convênios ou parcerias com entidades de 

proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades, 

estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, 

para recolhimento, transporte e tratamento médico veterinário de animal de grande 

porte abandonado no município e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão o processo 

10970/2018. Inscritos para falar... Com a palavra, vereador Robertinho da Padaria.” 

Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite a todos, todos os 

vereadores, todos que estão aqui nesta Casa! Quero falar desse processo e desse 

projeto de lei que será votado na noite de hoje, o Projeto de Lei 424/2019, que fala da 

causa animal, de animal de grande porte. Antes quero fazer um comentário, o que 

acontece com frequência aqui na nossa cidade, agora já deu uma melhorada, com 

relação aos animais de porte grande. Eu várias vezes já mostrei aqui inclusive o que 

acontece nas vias públicas aqui de São José, vários animais aí abandonados em vias 

movimentadas da nossa cidade. Várias vezes já aconteceu de eu não estar nem na 

cidade e receber telefonemas dizendo do acidente que ocorreu em vias públicas e a 

nossa cidade não tinha o que fazer quando, vou dar um exemplo aqui, quando fala 

animal de grande porte, o cavalo, né? Quando tem um acidente com veículo, além do 

perigo que é... geralmente quando você sofre um acidente, vereador Marcão, 

presidente, quando acontece um acidente do tipo desse animal a característica é 

sempre ele cair em cima do carro. Você imagina um animal de porte grande caindo em 

cima do para-brisa do carro... Isso automaticamente leva a pessoa à morte diante do 

peso que é o animal. E, quando isso não acontece, quebra a perna de um animal e o 

animal fica agonizando na beira do asfalto sem ter o que fazer, sem ter aonde levar o 

animal. Então várias e várias vezes isso vinha acontecendo na nossa cidade. Diante 

dessa situação, eu conversei com o vereador Roberto do Eleven, ele também já tinha 

inclusive protocolado esse projeto também, então já vinha discutindo com o Roberto do 

Eleven, que esse projeto é um projeto junto eu com ele, com o vereador Roberto do 

Eleven, nós já vínhamos discutindo isso desde o final do ano passado, né, Roberto? O 

que vem acontecendo, que o Roberto do Eleven também, acho que a região que ele 

mora deve ter muito isso também. No caso meu aqui eu pego muito mais na norte, viu, 

Roberto? Muito na norte cavalos abandonados, às vezes eu vou para o sítio e vejo 

demais abandonados nas vias públicas ali. E aí nós fizemos esse projeto. Esse projeto 

é um projeto que demorou porque envolveu a Secretaria de Saúde, secretário Dr. 

Danilo, ele envolveu a Secretaria de Sustentabilidade e Urbanismo através do Manara, 

ele envolveu a Secretaria de Mobilidade Urbana através do Paulo Guimarães, também 

ele envolveu a Secretaria de Proteção ao Cidadão através do secretário Antero, quatro 

secretarias. A gente vem discutindo esse projeto, deu bastante de trabalho para a 

gente, na verdade, finalizar esse projeto porque envolve bastante de setores, de 

pessoas, de segmento dentro desse projeto, então demorou. Para você vê, desde o 

ano passado e hoje nós vamos finalmente votar esse projeto importante para a nossa 

Identificador: 350030003700380039003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                          18 

CMSJC-001 – 22ª Sessão Ordinária – 11.04.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  11.04.2019 

cidade, projeto que já vinha discutindo, eu e o vereador Roberto do Eleven. Esse 

projeto ele... Quero também fazer alguns agradecimentos aqui: à Mazé, que é 

coordenadora do bem-estar animal junto ao CCZ. A Mazé também ela nos ajudou 

muito com relação à elaboração desse projeto. E a gravidade ela era com tanta 

frequência na nossa cidade, eu não sei se todos os vereadores presenciaram isso aí, 

eu não sei... que animal me persegue, eu era demais, tantos cavalos abandonados em 

via pública que chegou num ponto que não dava mais. Chegou um dia, vereador, que 

eu estava vindo de São Paulo e eu até acabei assim, lógico, no bom sentido, 

discutindo até com o secretário de Governo, não é possível uma cidade tamanho 

dessa São José, uma cidade com o orçamento que tem e a gente não ter alguma coisa 

que a gente possa fazer quando acontece um acidente com um animal de grande 

porte, porque de pequeno, graças a Deus, esse projeto do Pet Feliz, através da 

iniciativa do prefeito, hoje cinco mil castrações durante o ano. Não sei quanto tempo 

vai levar para a gente não ver mais cachorros abandonados, mas pelo menos deu-se a 

iniciativa, fazer algo para a gente não ver mais animais abandonados na nossa cidade, 

porque é triste, você ver um cãozinho abandonado é triste, é triste de ver porque, 

sempre falei e falo, animal também sente dor, só que animal não fala, ele não fala, ele 

sente dor e fica ali agonizando, às vezes até morrer. Então graças a Deus que hoje a 

internet abriu muito a mente das pessoas com relação aos animais que antes não tinha 

isso aí, hoje todo mundo se preocupa e socorre, e defende, enfim, e basta cada cidade 

fazer a sua política pública voltada para os animais de pequeno porte e grande porte. 

Aqui em São José agora, graças a Deus, a cidade nossa diria que ela está muito bem 

na questão aí da causa animal, do Pet Feliz, castrando. O caminho é a castração, não 

tem outro caminho, eu penso assim, o caminho é a castração para poder realmente 

diminuir animais abandonados. E a questão, voltando à questão do projeto de hoje, até 

mesmo porque quando fala de animais, o artigo da Constituição Federal, até vou ler 

aqui rapidamente, já fala assim: ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.’ Isto fala na própria Constituição. ‘§ 1º Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: (...) VII – proteger a 

fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade’. Então já fala, mas às vezes, mesmo falando, não é cumprido, então nós 
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temos que cumprir a Constituição Federal e, através da aprovação da lei municipal, 

logicamente isso vai dar mais... melhorar a dinâmica do serviço podendo dar mais 

autonomia às pessoas que vão fiscalizar, vão trabalhar. Voltando, como eu falei, a 

gravidade, vereador Esdras, você que é um cara que luta para caramba por essa 

causa e eu realmente tiro o chapéu pelo trabalho que você faz, todos aqui vereadores 

apoiam, mas cada um dentro da suas características, acho bacana todo mundo 

ajudando. A gravidade era tão grande, é tão grande quando se fala de causa animal 

que o prefeito acabou até fazendo um decreto, um chamamento público que hoje já 

opera na cidade através de prevenção, através de um trabalho realmente de prevenir 

para que isso não aconteça, um trabalho de conscientização já está sendo feito e já 

está dando resultado, e bastante resultado, hoje já diminuiu bem a questão de animais 

abandonados em vias públicas, já deu uma diminuída grande, graças a esse trabalho 

que já vem sendo feito através desse decreto, agora com a lei essa lei ela vai dar mais 

autonomia e vai dar mais dinâmica para que os servidores públicos possam atuar de 

fato e aplicar a penalidade para aquelas pessoas que ainda insistem criar cavalo em 

fundo de quintal. Cavalo não se cria em fundo de quintal, cavalo precisa de espaço 

para ele poder correr, para ele poder pastar, mas não em via pública. Então, àquele 

que realmente ainda querer insistir, aqui na nossa cidade não! Isso não vai acontecer 

mais porque já estão trabalhando firmemente, né, o pessoal nas ruas e, agora com a 

lei, vai poder aplicar multa, poder realmente... infelizmente triste dizer isso, mas às 

vezes as pessoas só tomam atitude quando mexe no bolso, aí elas realmente acordam 

para a realidade. Então parabéns mais uma vez todos os envolvidos nesse projeto, 

né? Todos envolvidos. Peço lógico a compreensão de todos os vereadores, eu tenho 

certeza que vai ser unânime porque todos os vereadores aqui defendem a causa 

animal, cada um dentro da sua maneira, do seu jeitão de trabalhar, mas todos 

defendem, é muito importante, é mais um avanço para a nossa cidade esse projeto, 

pode ter certeza, espero que outras cidades também façam isso para que a gente não 

veja mais esse tipo de acidente, gente, é triste você ver um animal grande agonizando, 

com a perna quebrada, e depois você tem que fazer eutanásia no animal. O último 

caso que aconteceu, quando eu socorri um animal no Interlagos, que era uma eguinha 

nova e ela estava prenha, né? Prenha que fala. Prenha ainda e teve que aplicar 

eutanásia nela, mas foi um sufoco para ela ir porque ela não queria ir, eu acho que é 

por causa do potrinho dela, ela não queria ir embora, o veterinário aplicava e ela 

voltava, acho que foi três vezes. E veterinário profissional e foi feito tudo particular 
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porque a Prefeitura não podia fazer. Eu acompanhei isso aí, foi terrível e outros e 

outros mais, então a gente precisa realmente dar atenção para esse tipo de coisa para 

que isso... E outra coisa, hein! Descobri o celular da pessoa viu, o WhatsApp, mandei 

para ele, ele visualizou, não respondeu, mas eu fiz o meu papel, fui na delegacia, fiz 

um BO contra ele e ele está respondendo na justiça o que ele fez com essa eguinha 

que tinha acho que dois anos de idade, novinha, que teve que fazer eutanásia por uma 

irresponsabilidade do dono soltar em via pública. Animal não se solta em via pública! 

Se for para soltar em via pública, então não tenha animal. E agora, com esse projeto 

todo bacana, o animal vai ser todo chipado, cadastrado, todos os animais da cidade, e, 

se quiser passar para outra pessoa, vai ter que ir na Zoonose fazer todo o processo 

para poder realmente ter o controle de quem de fato tem esse tipo de animal de porte 

grande na cidade, tá bom, gente? Era isso e eu peço aí a compreensão de todos os 

vereadores para essa votação. Abraços a todos!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Inscrito também para falar, 

vereador Roberto do Eleven. E passo aqui os trabalhos ao vereador Robertinho da 

Padaria.” 

Neste momento, reassume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, 

que dá continuidade aos trabalhos. 

Ocupa a tribuna o vereador Roberto do Eleven.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Boa noite a todos! Queria agradecer a 

presença de todos na galeria, todos que nos assiste na TV Câmara. E realmente o que 

o presidente Robertinho falou aqui, né, Roberto? O Roberto falou, explicou bem o 

projeto, falou tudo que... eu tinha esse projeto, o vereador Robertinho também tinha 

umas ideias sobre esse projeto e para mim foi bom, nós dois termos feito esse projeto 

que ampliou muitas coisas que não tinha no meu, o projeto 424 dos dois vereadores, 

Robertinho da Padaria e o Roberto do Eleven. Mas o que você falou, Roberto, 

realmente eu já presenciei lá na Tancredo Neves, um cavalo atropelado e o resgate 

dele não é adequado, não tem material, não tem aquilo adequado para fazer aquele 

resgate do animal. Inclusive, em 2015, lá no Pôr do Sol, na zona central, zona oeste da 

cidade, aconteceu um acidente e o condutor do veículo foi a óbito. Então quando eu 

pensei nesse projeto estava pensando no bem, sim, dos animais de grande porte, mas 

também no condutor do veículo. Eu trouxe aqui algumas imagens. Por favor! Isso aqui 

foi 2015, onde, lá no Pôr do Sol, o carro pegou um animal de grande porte e a pessoa 

levou a óbito. E na Tancredo Neves... Por favor, a próxima foto! Na Tancredo Neves 

um cavalo atropelado, eu passei lá no momento. Vários, a Tancredo Neves é campeã 

de atropelamento desses animais de grande porte: cavalo, vaca... E deu dó de ver o 

resgate desse animal, viu, vereador Esdras? Porque chegou lá um caminhão munck e 

não tinha material para fazer o transporte do cavalo e é judiação realmente. Então 

hoje, com esse projeto, o prefeito já está fazendo esse trabalho e agora poder ampliar 

esse trabalho para poder esses animais não ficar... A próxima foto, na Tancredo Neves 

também, vocês estão vendo, ali passa ônibus, passa carro em velocidade acima de 

cinquenta, sessenta quilômetros por hora, e esses cavalos ficam à mercê lá na rua. 

Então não pode, uma pelo animal e outra pelo condutor do veículo, porque quando um 

animal desse cai em cima de um carro o negócio é feio, a pessoa se machuca, o 

animal também se machuca. Então eu queria agradecer mais uma vez e pedir para 

todos os vereadores, a importância desse projeto, todo mundo aqui acho que tem essa 

causa, vocês, que todo mundo gosta de animal. Cada um tem o seu segmento, mas 

aqui quando se fala em animal todo mundo gosta de estar ajudando. Então agradecer 

todos vocês e pedir que votem nesse projeto que foi feito com eu e o Robertinho da 

Padaria. O Robertinho já falou o que tinha que falar, já explicou. Muito obrigado a 

todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 
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prazo para se manifestar nas proposituras. Por isso, consulto os membros das 

comissões designadas nesse processo se dispensam o seu prazo de manifestação, 

tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres. Em 

condição de votação. Em votação o Substitutivo nº 1 constante do processo. 

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

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 1. Aprovado por unanimidade 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA, J. V.:- “Senhor presidente, eu votei a favor a esse 

projeto porque eu entendo que realmente é necessário, né? E São José realmente 

precisa ter um atendimento digno para esses animais aí que sofrem todo tipo de... não 

só na zona rural, mas também na zona urbana a gente sabe que isso acontece aí 

diariamente. Mas não tirando aqui a relevância desse projeto, que eu entendo ser da 

maior importância, eu quero aqui fazer uma reflexão. Eu gostaria de chamar atenção 

de todos nós aqui vereadores, vereador Calasans, para uma outra situação que tem 

me incomodado também demais. São idosos extremamente carentes que vivem em 

situação de vulnerabilidade, idosos acamados, em estado de terminalidade, em estado 

terminal, que muitas vezes são abandonados por seus familiares, o próprio Hospital 

Municipal tem vários idosos que são abandonados lá e o hospital não sabe o que fazer 

com o idoso depois, assim como muitos moradores de rua que também estão em 

estado de vulnerabilidade, com feridas expostas, subnutridos, com todo tipo de 

exposição, e nós não temos hoje casas de acolhida para que possa receber esses 

idosos, principalmente, em estado paliativo para terminar a sua vida com carinho, com 

cuidado e com dignidade também. Então, presidente, eu gostaria que... há alguns, 

dois, três anos atrás, foi feito um decreto e foi feito uma força tarefa de todos os 

órgãos, inclusive de toda rede de proteção e da Vigilância Sanitária também para as 

clínicas, casas terapêuticas, para tratamento de dependente químico, que a maior 

parte dessas casas ficam aonde? Na zona rural, e não tem habite-se, entendeu? Ou o 

zoneamento não permite. E o que que acontece? Não conseguem se regularizar e 

sofrem denúncias, não conseguem firmar um convênio, seja com o município, seja 
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com o Estado. E nós temos uma demanda muito grande de pessoas nessas 

condições, assim como acontece também com os animais. Então eu acredito que nós 

precisamos ter um olhar para isso também, para que a gente possa aí reunir, 

juntamente com a Prefeitura e com os demais órgãos, para que a gente possa 

flexibilizar, embora a gente saiba que tem aí um entravamento legal, para que a gente 

tenha condição de ter mais casas tratando dos nossos idosos aí abandonados, as 

pessoas de rua em idade avançada também, para que a gente possa ter esse olhar e 

conseguir efetivamente viabilizar a regularização dessas casas de acolhida aí para os 

nossos queridos idosos e abandonados aí pelas ruas também. Tá ok?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Verdade vereadora, 

concordo com a vossa excelência, precisa mesmo. Com a palavra o vereador 

Professor Calasans Camargo.” 

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

Queria parabenizá-lo por essa lei que acabamos de aprovar, o Roberto do Eleven 

também, realmente é bastante importante pela questão dos animais, nós vemos na 

zona leste, na zona norte principalmente, muitos animais abandonados, e é uma 

questão também de saúde pública e de segurança porque realmente, quando você 

atropela um animal, eu já vi acidente desse feio aí, conforme a velocidade, como vocês 

falaram ali, o animal entra pelo vidro, ele entra pelo retrovisor e mata quem está 

dirigindo, quem está no banco da frente, é um perigo muito grande. Não só cavalo, 

mas boi também, realmente o carro pega na perna dele, ele sobe pelo capô e, 

conforme a velocidade, ele vai entrar lá dentro do vidro. Então realmente é muito 

perigoso os animais soltos. E tem gente aí que pega um animal para criar, seja um 

animal menor, de menor porte, um cachorro ou gato, um cavalo ou outro animal, e ele 

tem que saber que tem um período que ele vai ter que... a partir de uma certa idade às 

vezes o animal nem aguenta mais o serviço, então é muito comum, às vezes a pessoa 

até abandonar, a gente vê caso de abandono, soltar o animal, deixar solto nas vias 

públicas. Realmente é um serviço bastante importante. Parabéns pela lei que foi 

aprovada!” 

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

grande defensor da causa animal, agora eu vou falar certo, Esdras, é isso aí? 

Vereador Esdras.” 

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Acertou, acertou. Boa noite a todos! Quero 

parabenizar a iniciativa dos dois vereadores. Eu já tive sob minha tutela doze cavalos 
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resgatados da Tancredo Neves, da zona norte, enfim, hoje eu tenho apenas um que foi 

da Vila Tesouro, que mora na Cocheira Fraterna, na tática, é um projeto excepcional 

também, voltado para animais de grande porte, principalmente os cavalos, então eu 

mantenho ele lá, seiscentos reais por mês, não é um gasto barato. A gente sabe 

quando resgata um animal numa situação de atropelamento, de fratura, é um gasto 

absurdo que chega às vezes a vinte mil reais por animal. Então quero parabenizar a 

Prefeitura. E dar o meu apoio também ao que a vereadora Renata Paiva disse porque, 

há três anos atrás, eu resgatei uma senhora no Parque Industrial porque eu recebi 

uma denúncia aonde existiam nove animais sofrendo maus-tratos e quando eu 

cheguei no local, depois de quatro dias tentando contato com alguém, eu descobri que 

lá dentro tinha uma pessoa com setenta e quatro anos, paralítica, que não teve filho, 

com sarna, com a dentadura podre. E eu sendo vereador, fazendo o ofício, eu demorei 

cinquenta e um dias para ser atendido. E eu levei ela para a minha casa, eu curei a 

sarna dela, eu chamei fisioterapeuta para ela, eu levei ela no médico, levei para tomar 

caldinho, levei na igreja que ela era católica, enfim, eu fiz o trabalho que era para ser 

feito pelo poder público. Então o meu apoio que se tenha sim... Quando eu fui visitar 

ela no... hoje ela está morando no... como é o nome daquele... do Galo Branco? No 

abrigo Vó Laura e quando eu vou visitar ela as meninas, as assistentes sociais sempre 

reclamam disso, que toda hora chega demanda e não tem espaço, não tem estrutura. 

Então é uma causa que eu apoio muito. Estou ajudando um senhor que tem filho, tem 

aposentadoria, mas que não está bem, no Santa Inês, resgatei uma cachorrinha com a 

perna dilacerada da casa dele, e ele está juntando reciclagem, está sem água, está 

sem luz, não está lúcido e a família também abandonou. Então a demanda é muito alta 

também e a maioria dessas pessoas, muitas vezes, acabam virando acumuladores de 

coisas e animais e é por isso que acaba esbarrando no meu segmento, mas tem o 

meu total apoio também. Parabéns mais uma vez pela iniciativa! Boa noite!” 

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

Com a palavra, vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, também quero 

parabenizá-los, tanto você, vereador Robertinho da Padaria, como também o vereador 

Roberto do Eleven, por esse projeto, é importante para a nossa cidade. E também 

queria dar aqui uma sugestão para complementar também esse projeto. Após a 

identificação ou o resgate desses animais, os cavalos principalmente, levar para 

alguma entidade para o tratamento, para acolhimento, eu queria deixar uma proposta 
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também: para que esses animais ou parte dessa quantidade que for resgatada, depois 

de tratada, fazer um trabalho também, ser levado esse animal para fazer um trabalho 

com ele, uma adaptação para o tratamento na equoterapia. Eu acho que a gente 

acaba juntando todo esse processo do resgate do animal, depois o tratamento, depois 

a elaboração em cima desse animal para também levar ele a um outro tratamento, ele 

ser o responsável também, uma parte desse trabalho, de um tratamento a pessoas 

com deficiência, a pessoas com TEA, autismo, que já existe em alguns locais em São 

José dos Campos que já faz esse trabalho da equoterapia, eu estou com um projeto 

de lei nessa Casa tramitando para que esse tratamento seja realmente, também, 

absorvido pela Prefeitura em convênios com entidades que acolham essas pessoas 

que precisam, é um tratamento que já tem, cientificamente comprovado, que tem 

ajudado muito as pessoas com deficiência, com TEA, e junta-se todo esse processo. 

Então acho que é um início de um trabalho que eu tenho certeza que nós vamos 

chegar a dar frutos e ajudar a todos, é o animal, é o ser humano, e todos unidos para 

um só bem. Agradeço, senhor presidente!” 

Às 19h50min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa sugestão, 

vereador, mas isso já, viu? Isso vai ser contemplado dentro do projeto de lei. Você 

falou e vai ser contemplado. Bom, o processo de votação já terminou e agora inscrito 

então para falar no Expediente no dia de hoje, pelo seu tempo de vinte e cinco 

minutos, vereador Lino Bispo.” 

Passou-se ao horário do Grande Expediente. 

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

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

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

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

público aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham aí pelas redes 

sociais, pela TV Câmara, as pessoas que me acompanham pelo facebook. Eu quero 

aqui até fazer uma introdução, senhor presidente, da minha fala na noite de hoje. 

Gostaria que o senhor Caxambu pudesse filmar. Gostaria de pedir ao Sou Mais São 

José que pudesse transmitir, se fosse o caso, pela sua rede social porque acho que o 

que eu vou falar aqui interessa para os senhores e interessa para a cidade de São 

José dos Campos. Eu venho sofrendo, senhor presidente, alguns ataques e isso 

começaram no ano de 2017 quando um anônimo foi me denunciar na justiça que eu 

tinha participado de uma ação de complô, tinha participado de uma situação de 

envolvimento com a entidade chamado Liga Vale que faz o trabalho de taekwondo na 

cidade. Um anônimo foi lá e me denunciou que eu tinha parte nisso, em cobrar 

situações de pedágio de professor. Imediatamente, quando essa denúncia chegou ao 

meu conhecimento, eu pedi uma audiência com a Chami, a Promotora de Justiça, e 

disse a ela: ‘Chame esse cidadão aqui para trazer provas disso’. Essa prova não 

apareceu até hoje e a Justiça então cancelou aquela denuncia que tinham feito contra 

mim. Eu era candidato a deputado, interessaria então a alguns grupos políticos que 

nós temos na cidade desmoralizar a pessoa do vereador Lino Bispo, então candidato a 

deputado. Não fiquei sabendo quem foi porque foi uma denúncia anônima, e isso me 

prejudicou na campanha, deu realmente um grande prejuízo para mim porque a 

imagem do candidato, o caráter do candidato, ele é observado pelo eleitor. E aquela 

mentira me prejudicou bastante. Não sei até hoje quem é, mas quem foi com certeza 

não vai ficar impune. Pode ficar impune pela justiça aqui humana, mas a justiça divina 

ninguém que faça um mal para outro fica impune. Mas tudo bem, passou. Depois 

quando teve o processo aqui da Comissão de Ética eu não tinha parte nenhuma em 

qualquer situação que alguém pudesse julgar irregular, porque o meu nome foi 

sorteado, fizeram também um grave... tiveram uma grave denúncia me colocando 

como parte de algo errado que aconteceu nessa Casa. Deus sabe que eu não 

participei de nada disso, mas a turminha das redes sociais que costuma denegrir a 

imagem dos outros colocaram isso e divulgaram para os seus seguidores. Foi a 

segunda, uma em 2017 e outra no começo desse ano. E agora essa semana eu fui 

surpreendido com mais uma denúncia, só que dessa vez claramente evidenciada, o 

denunciante, o órgão ao qual ele denunciou. Fazer um parêntese aqui, vereador 

Calasans Camargo. Eu fui eleito a primeira vez nessa cidade para ser vereador, 
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representar um povo, eu fui eleito em 1996. Nunca tinha participado de uma eleição, 

concorri a primeira vez e a comunidade do Jardim Morumbi, região Sul, me elegeu e 

outras regiões da cidade com 2.286 votos. No ano de 2000, fui para uma reeleição, 

não fui eleito por 75 votos, mas fiz 2.206 votos. Em 2004, eu fora do mandato, voltei já, 

nessa Casa, com 3.331 votos. 2008 fui para a reeleição, fiz 5.491 votos. Naquele 2008 

eu fui declarado eleito e depois tinha um candidato irregular no meu partido e eu perdi 

a vaga para o nosso amigo Cristóvão Gonçalves, que fez com certeza um bom 

trabalho aqui nessa Casa. Em 2012 não fui eleito, mas fiz 4.009 votos. E 2016 foi onde 

eu liderei um partido, liderei um grupo, onde nós, com muito trabalho, construímos um 

grupo. Sem estrutura... sem estrutura... Sem estrutura a gente conseguiu eleger um 

vereador com inúmeras pessoas trabalhando. Graças a Deus a gente conseguiu 

assumir o mandato aqui. E aí então, senhor presidente, a gente tem uma longa 

história, eu tenho uma história construída, política, nesta cidade. Graças a Deus, 

nesses vinte anos de participação na vida pública, nunca me envolvi com qualquer 

esquema de corrupção. Nunca fiz votação nessa Casa para ser favorecido 

financeiramente, nunca. Pode procurar nos quatro cantos da nossa cidade, eu nunca 

tive qualquer participação que colocasse em dúvida o meu comportamento, a minha 

ética, a minha seriedade, porque isso é uma história que eu trago, caro vereador 

Juvenil Silvério, de berço da casa do meu pai. Eu venho de uma família de onze 

irmãos. Meus pais muito simples, meus pais sem estudo, criou onze filhos com muita 

austeridade, criou onze filhos com muita partilha e nos ensinou que o nome de uma 

pessoa, que o caráter de uma pessoa não tem dinheiro que compra. E até abro um 

parêntese aqui para os senhores. Eu, ainda menino, vereador Juvenil, tinha ali sete... 

de oito para nove anos... Lá no interior do Paraná a gente estava numa venda, que no 

interior o bar é mais chique, nós estávamos numa venda lá no interior do Paraná e 

debaixo de uma mesa de sinuca eu achei um dinheiro, um dinheiro caído. Estava com 

o meu irmão um pouquinho mais velho de que eu. Peguei aquele dinheiro e fui embora 

para casa. Dava para comprar muitos doces, não sei quantos, mas dava para comprar 

bastante doces, porque criança você deu doce para ela, você alegrou o dia dela. 

Quando eu cheguei em casa que meu pai viu aquele dinheiro comigo ele falou: ‘Onde 

você achou esse dinheiro, onde estava esse dinheiro?’ Eu falei ‘Pai, eu achei esse 

dinheiro lá na venda’. Meu pai disse para mim, vereador Wagner: ‘Vai e deixa esse 

dinheiro aonde estava’. Naquele momento, vereador Dié, eu não entendi o meu pai. 

Falei: ‘Pai, puxa vida, eu não roubei ninguém, eu achei o dinheiro!’ Ele falou: ‘Eu não 
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estou te perguntando isso, eu estou pedindo para você levar onde estava’. E graças a 

Deus meu pai nos ensinou a obedecer. Mesmo contra a minha vontade, eu obedeci o 

meu pai, fui lá e deixei o dinheiro onde eu tinha encontrado. Meu pai deu um grande 

exemplo para mim que eu trago até hoje. Meu pai me deu a melhor faculdade que a 

vida pode dar para a gente. Ele não pôde dar... ele conseguiu me ajudar até a quarta 

série só, nem pagar um ônibus que ia do lugar que nós morávamos para a cidade para 

você fazer o ensino médio meu pai não teve condições. Mas o meu pai ele deu honra 

para nós, ele deu caráter para nós, ele nos ensinou a ser gente. Portanto, isso eu 

carregarei até o meu caixão quando eu morrer, eu quero honrar o meu pai, os 

ensinamentos que ele me deu. Não sou um homem perfeito de forma nenhuma, eu 

sou tão pecador quanto qualquer um de vocês, mas a minha honra, o meu caráter, a 

minha honestidade, isso não é mérito para ninguém, isso é um dever. Eu aprendi isso 

de berço. Portanto, o que me aconteceu essa semana me machucou bastante porque 

minha filha me perguntou: ‘Pai, o que que é isso?’. Isso dói para um pai ouvir de um 

filho: ‘O que estão fazendo com o senhor, pai?’. O Senhor Claudinei Correa teve a 

audácia de ir num programa de rádio para falar tantas mentiras com relação ao caráter 

do vereador Lino Bispo. Os senhores ouviu ele dizer: ‘Eu contribuía com o vereador 

Lino Bispo com 10% do meu salário, dia 1º e dia 15’. Para quem não sabe da história 

que eu estou falando, para as pessoas que foi pegas de surpresa, que pergunta ‘Lino, 

o que que aconteceu?’, porque eu fiz um vídeo esclarecendo que tinham cometido 

uma injustiça contra mim. Para quem não sabe, esse cidadão foi num programa de 

rádio na RaeVale, na terça-feira, para falar que o vereador Lino Bispo é corrupto, para 

falar que o vereador Lino Bispo fez caixa dois e dizendo que ele ia pedir o dinheiro 

dele de volta porque ele contribuiu com o vereador Lino Bispo. Eu quero mostrar para 

os senhores, de fato ele contribuiu com o PR, tá, senhor Caxambu? Eu gostaria que o 

senhor pudesse colocar aqui... Está aqui o extrato que eu tirei da conta. O senhor 

Claudinei Correa disse: ‘Eu ganhava quatro mil reais na Prefeitura’. Primeiro dizer, ele 

nunca trabalhou no meu gabinete, e o cargo da Prefeitura é do senhor prefeito Felício 

Ramuth, não é do Lino Bispo. Mas ele era um filiado no partido e o estatuto do partido 

diz que: ‘todo o filiado que tem cargo eletivo e que é filiado e que tem uma função 

remunerada no poder público deve contribuir com no mínimo 5% dos seus 

vencimentos’. Isso é estatuto, é lei. Está aqui a contribuição que o senhor Claudinei fez 

para o PR, viu, senhor Dudu Sivinski? É o senhor que administra a página Somos São 

José. Está aqui a verdade dos fatos. No dia 30/06 o senhor Claudinei contribuiu com 
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cento e cinquenta reais. Se ele ganhava 4... quantos por cento ele pagou aí, senhor 

Dudu Sivinski? Menos de 5%. No dia 03/08 certamente ele contribuiu o mês de julho 

que contribuiu no dia 03, cinquenta e nove reais. No dia 31/08 ele contribuiu com cento 

e oitenta reais e no dia 29/09 com cento e oitenta reais. Por quatro meses ele 

contribuiu com o PR, isso está registrado na conta do partido. E ele falou no programa 

de rádio que ele tinha provas do que ele estava falando e vocês entraram nessa. Eu 

gostaria que o senhor se colocasse no meu lugar, Dudu, gostaria que você se 

colocasse no meu lugar, do seu filho chegar para você e dizer: ‘Pai, o que estão 

fazendo com o senhor?’. Gostaria que o senhor a partir de hoje pusesse a mão na 

consciência e parasse de entrar na vida das pessoas para destruir o caráter e a moral 

das pessoas. Falei ao senhor Lano Brito, no dia de ontem, que me ligou ‘o senhor quer 

ir no rádio para o senhor fazer a sua defesa?’ Eu falei: ‘Eu não preciso me defender no 

rádio, eu vou mostrar a verdade’. E falei ali para ele, ele é testemunha, estava aqui 

hoje, falei: ‘O senhor... Eu me admiro, o senhor me conhece, o senhor deixar o cara 

falar tanta besteira como falou’. Pedisse a ele: ‘Venha no meu programa quando você 

tiver a prova dos fatos que você coloca’. E aí o pessoal aí que é acostumado a entrar 

para destruir a vida dos outros pega essa fala e faz uma montagem e coloca o nome 

do vereador Lino Bispo na lama. Eu pergunto aos senhores: ‘é justo se fazer isso com 

uma pessoa? É justo se fazer isso com uma pessoa? Destruir o caráter de uma 

pessoa?’ Tentar destruir, porque não vão destruir. Você que me ouve agora, você que 

me vê agora, os meus seguidores, as pessoas que me conhecem sabem que eu não 

estou aqui na política por acaso. Eu estou aqui por uma missão. E quando eu chego 

em casa, vereador Dié, mesmo cansado, eu falo: ‘Obrigado, Senhor, que mais um dia 

de trabalho eu fiz, ajudei algumas pessoas nesse dia e chego contente em casa!’ Mas 

é muito triste para a gente ver pessoas que tentam trabalhar maquinando o mal; ver 

pessoas querendo destruir a vida das pessoas. Isso não é justo. Eu não farei nada, 

com certeza nunca fiz e não farei, apenas vou buscar meus direitos na Justiça. Como 

fiz um Boletim de Ocorrência contra o senhor Claudinei e, com ele, eu já movi ação 

para que ele vá na mesma rádio que ele me denunciou que ele vá se retratar e pedi 

indenização moral por difamação. E vai chegar também para os senhores, vai chegar 

também para os senhores porque vocês pegou uma mentira e enganou as suas 

pessoas, os seus seguidores. É o mínimo que eu posso querer de justiça, que aquelas 

pessoas que têm trabalhado e maquinado o mal parem de fazer isso. Não estou 

dizendo só com o vereador Lino Bispo, não. Injustiçaram também nesta cidade outros 
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nomes, posso citar aqui Eduardo Cury, Hélio Nishimoto. O que fizeram com esses 

homens, pais de família não se faz, não se faz. Tudo bem você falar de repente ‘olha, 

o vereador Lino Bispo não trabalha certo como vereador, não faz nada pelo bairro’. 

Pode falar o que quiser. Agora, a minha honra, eu gostaria de pedir ao senhor, a mina 

vida que vocês respeitassem. Nunca, nunca falei nada dos senhores, nunca atentei 

nada contra os senhores, por quê? Gostaria mesmo, falo de coração aberto, não tenho 

sentimento de raiva, de ódio contra ninguém, nem mesmo contra o Nei, mas, eu tenho 

que pedir aos senhores, pensem mais de que uma vez quando vocês forem querer 

denegrir uma pessoa. Construir é mais difícil que destruir. Para construir uma vida 

demora-se muito, mas para destruir se destrói em poucos segundos. E quantas 

pessoas, Sou Mais São José, quantas pessoas vocês fizeram pecar, fazer um grande 

erro, dissimulando e propagando mentiras? Isso vocês vão pagar, porque a justiça de 

Deus ela é justa mesmo. Não sei o que o juiz vai me conceder com a minha petição, 

não sei qual vai ser a decisão do juiz. Pode não ser uma decisão justa. Mas a decisão, 

a justiça de Deus, ela é justa com todos nós. Eu quero pedir aqui aos senhores que, 

como paga, como uma retratação, não faça isso com mais ninguém. Quando vocês 

tiverem verdades comprovadas, tudo bem. Mas não pegue, não pegue aquelas coisas 

que as pessoas colocam e vocês ainda aumentam para destruir as pessoas. Senhor 

Caxambu, que mal lhe fiz? Que mal eu lhe fiz? Quando eu te fiz mal? Senhor Dudu 

Sivinski, que mal lhe fiz para o senhor fazer isso com a minha honra? Quero aqui falar 

público: Eduardo Guedes, que vocês conhecem, ele fez um comentário pejorativo 

quando ele viu as suas publicações no face dele. Depois, ontem à noite, ele falou: 

‘Lino, quando eu vi o seu vídeo eu falei: Errei! Retirei aquilo que eu publiquei’. Isso é 

caráter, isso é honra. Obrigado, Eduardo Guedes, pela sua postura! Então, senhores, 

eu quero dizer que nós aqui, nesse Plenário, nessa Casa, nós temos as nossas 

divergências de entendimento das coisas, nós temos o nosso partido que a gente 

defende as nossas propostas, mas nós somos, acima de tudo, nós somos irmãos. 

Portanto, nós devíamos agir com as pessoas respeitando a sua dignidade. Eu sei que 

muitas dessas coisas têm acontecido comigo, senhores. Quero aqui cumprimentar o 

Ferreira Leite que, quando esse cidadão foi na rádio dele, ele falou: ‘olha, não mente 

aqui, não! Não fala coisas que você não tem prova!’ Parabéns, Ferreira, porque você 

me conhece e você me ligou no dia seguinte: ‘Lino, eu conheço você. Eu te conheço. 

Portanto, não permiti que denegrisse, não permiti que falasse como foi falado’. Falei 

para o Lano Brito: ‘Lano, você me conhece. Infelizmente você errou ao abrir o seu 
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microfone para esse rapaz falar tanta besteira e tanta mentira’. Mas eu quero aqui 

dizer aos senhores que, como eu disse, no meu coração não tem mágoa, não tem 

ódio, não tem vingança. Eu só gostaria de pedir às pessoas que plantam o mal: se 

você planta o mal, você colhe o mal; se você planta o bem, você vai colher bem. Isso é 

certo, isso é certo. E eu quero dizer ao senhor, viu, Caxambu? Não tenho nada contra 

a sua pessoa apesar das coisas que você já falou de mim até hoje, mas digo de 

coração aberto, viu, Dudu? Peço que Deus abençoe a sua vida, mas para com isso, 

um dia você pode estar aqui nessa Casa, você está trabalhando para isso, você está 

fazendo um trabalho para isso. Mas, eu diria, não é esse trabalho, não é dessa forma 

que você vai chegar, não é pisando, não é destruindo que você vai chegar, tenha 

certeza disso. Você tem tudo para fazer um trabalho, você tem tudo para vim 

representar uma classe aqui nessa Casa, mas faça um trabalho transparente, em cima 

da verdade, não queira fazer em cima de outras pessoas, não queira subir pisando nas 

outras pessoas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quem sobe pisando em cima 

do outro vai cair. Então de todo esse mal que fizeram contra o Lino Bispo que vocês 

possam tirar um aprendizado disso. Isso não se faz! Vocês ofenderam a minha família, 

as minhas filhas. Deixa alguém falar da sua vida para ver o seu filho, qual vai ser a 

reação. Você não falou de vida política, você falou de honra. Tudo bem, você não quer 

entender, meu amigo, você não quer entender, continua. Mas eu quero fazer um 

pedido aqui ao senhor: tira da sua página hoje, tira da sua página hoje, por favor! Está 

público aqui eu pedindo ao senhor: tira da sua página hoje. O senhor pôde comprovar 

a mentira que fizeram. As pessoas que te seguem estão te olhando, o seu 

comportamento. Seja grande, tenha atitude de grandeza, é isso que eu peço a vocês. 

E quero dizer a todas as pessoas que viram aquilo que fizeram com a minha pessoa: 

que vocês possam me ajudar a propagar o bem, que o bem sempre vence o mal. 

Parece que o bem perde para o mal, mas parece. O bem sempre vencerá. Então eu 

quero aqui agradecer aos senhores que me ouviram, às pessoas que me 

acompanharam, pedir desculpa por às vezes alguma palavra que eu coloquei assim de 

repente com o calor mais incisivo e de repente não falei como deveria falar. Mas, 

concluindo, eu quero dizer que Deus é Senhor de todas as coisas, e Ele é Senhor da 

minha vida, da nossa vida e guiará os nossos passos até o final. Obrigado e que Deus 

nos abençoe!” 

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

quero também te falar que eu tenho certeza que você vai poder fazer a sua defesa e 
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provar aí a sua inocência. Eu não posso deixar de comentar por um minuto. Fui 

candidato em 2000, no ano de 2000 tive 2.202, minha primeira vez. Eu nunca pisei na 

Câmara, nunca vim nenhuma vez, viu? Nem sabia como funcionava isso aqui. Fiquei 

quieto na minha padaria, trabalhando e trabalhando. Depois, tive oito mil votos. Hoje 

sou um cara consagrado, sempre muito bem votado, graças a Deus. Graças a Deus 

muito bem votado. E não estou preocupado se amanhã eu não vou estar nessa 

cadeira, que eu não nasci grudado nessa cadeira. Hoje sou presidente desta Casa e 

tenho certeza também, viu, vereador Lino? Que agora vai ter um monte de videozinho, 

filminho do presidente daqui para frente porque ele vai ordenar na despesa. Eu estou 

pouco me lixando para isso. Eu quero ver é na Justiça. É na Justiça que eu quero ver, 

tá? Medo por que vai estar em rede social ou que não vai... Eu não nasci grudado 

aqui. Quem sabe se eu vou permanecer aqui é o povo, mas o povo descente, o povo 

que acompanha o trabalho da gente no dia a dia. Agora, me desculpe, fazer críticas, 

beleza! Construtivas, beleza! Aceito, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a crescer. 

Agora, vir aqui fazer videozinho... é gente que não tem o que fazer, não tem o que 

fazer. Fazer videozinho acusando?! Eu não sei como é que arruma tempo para fazer 

isso, eu não consigo entender. Eu não tenho nem um pouco, sabe, de medo desse 

pessoal. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no povo dessa cidade que sabe o 

vereador que trabalha, porque senão eu não estava no meu quarto mandato. E tem 

gente que tem seis mandatos, seis ou sete, por quê? Porque trabalha, porque é 

reconhecido pelo povo. Agora, esse pessoal que nunca foi político e que quer ser 

candidato e ganhar dessa forma, acusando todo mundo, todo mundo, ninguém presta 

para eles... O povo não é bobo. O povo não é bobo! Quero ver na hora das eleições 

mesmo, o que vai acontecer. Agora, acusar quem está aqui dentro é fácil, por quê? 

Quer entrar à força, quer entrar na marra. Eu estou muito tranquilo, mas não estou 

nem um pouco preocupado, estou com a minha consciência tranquila. Eu tenho 

certeza que você vai ter oportunidade, Lino, de se defender, porque isso aqui não vai 

parar. Eu, me perdoe a palavra, eu acho até que você perdeu um pouco o seu tempo 

ali, não vai adiantar, porque isso não vai parar, cara, isso não vai parar. É que às 

vezes tem vereador que não tem coragem de falar. Eu não tenho medo, mas nenhum 

pouquinho, mas nenhum pouquinho de medo, porque eu não nasci grudado nessa 

cadeira e um dia eu sei que eu não vou estar aqui. Eu sei que um dia eu não vou estar 

aqui e nem por isso eu vou morrer, a vida segue, a vida segue, eu tenho a minha 

padaria, tenho as minhas coisas particulares, isso aqui não é para toda vida. O cara 
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que é eleito achando que é para toda vida está enganado, isso aqui não é para toda 

vida. Então, se eu perder a eleição, eu já sou grato ao povo pelos meus dezesseis 

anos aqui dentro, o que eu vou reclamar? Não posso reclamar nada, o povo tem o 

direito de escolher e trocar. Agora, Lino, não perca o seu tempo, cara, com isso aí. Eu 

acho que é perda de tempo. Passamos a um minuto de silêncio pelo senhor Evaldo 

Rosa, solicitado pela vereadora Dulce Rita, e também ao senhor José Pedro Santos, 

solicitado pela vereadora Dulce Rita e pelo vereador Cyborg.” 

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

póstuma à memória do senhor Evaldo Rosa e do senhor José Pedro dos Santos. 

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

encerrada a presente sessão.” 

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

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

20h19min. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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