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TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: DULCE RITA (PSDB), CYBORG (PV), LINO BISPO (PL), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

RENATA PAIVA (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), FLÁVIA 

CARVALHO (PRB), JULIANA FRAGA (PT), WAGNER BALIEIRO (PT), ROBERTINHO 

DA PADARIA (PPS) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

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

CEM POR CENTO (PTB) – 17h54min, DR. ELTON (MDB) – 18 horas, PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h01min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h06min, 

ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 18h07min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h10min e 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h32min. 

 

 

Às 17h54min, 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 para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

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

sessão. Vamos passar para o horário do Pinga-Fogo. Dando início, com o tempo de dez 

minutos, vereador Lino Bispo.” 

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:- “Senhores vereadores, vereadoras, público aqui 

presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. É, o motivo 

do nosso sorriso aqui que o nosso presidente foi generoso com o vereador que vos fala, 

em ele chamar o Lino Bispo ele chamou ‘o Lindo Bispo’, mas eu aceito a sua proposta, 

vereador. Mas dizer aos senhores e senhoras que tivemos agora, nessa tarde, uma 

reunião importante da Comissão de Obras, Planejamento e também a Comissão na 

qual... a junção de toda essa Comissão, de Mobilidade Urbana, na qual o vereador Lino 

Bispo é relator nessa Comissão. Então falar da reunião que tivemos agora à tarde aqui 

na sala Pedro Bala, aonde nós estivemos reunidos com diversos representantes de 

bairros, diversos representantes da cidade, com relação à Lei de Zoneamento. Para 

dizer o seguinte: que nós, da Comissão, nós temos tido essa participação intensa com 

os moradores no sentido de que nós precisamos estar ouvindo a comunidade para que 

a gente possa estar dando à comunidade esse respaldo. Então na noite de hoje... na 

tarde de hoje, a Comissão se reuniu aqui na Pedro Bala. Essa foto você pode tirar, viu, 

irmão? Não é dessa reunião que eu estou falando no momento. Isso! O que eu estava 

encaminhando aqui é essa reunião que a nossa Comissão fez com algumas entidades, 

no qual nós tivemos também lá outros vereadores da Comissão do Meio Ambiente, 

vereadora Dulce Rita, vereador Calasans Camargo, ouvindo então o pessoal do 

Esplanada, o pessoal de outras regiões da cidade, que têm um interesse em que a lei 

que será revisada, que é a Lei 428 de 2010, possa ser uma lei que corrija algumas 

distorções, algumas até, podemos dizer, injustiças que estão contidas na lei impedindo, 

muitas vezes, o crescimento da nossa cidade, a geração de empregos. E eu quero aqui, 

então, parabenizar o presidente da Comissão, vereador Walter Hayashi, que tem 

proporcionado esses momentos, convocando as pessoas e a gente discutindo um pouco 

para que nós possamos fazer aí todo um trabalho de legislar mesmo em benefício da 

nossa sociedade, buscando o bem maior da nossa comunidade. Estaremos reunidos 

com a Câmara Técnica da Prefeitura, com os técnicos da Prefeitura, para também falar 

sobre aquelas sugestões que foram trazidas para nós naquela reunião pública que 

fizemos nessa Casa e também nas reuniões que nós temos feito posteriormente àquela 

reunião. Isso tem sido muito importante, nós temos ouvido muitas solicitações, muitas 

reivindicações, que é de direito, e eu tenho certeza que nós estaremos representando a 

comunidade junto aos técnicos da Prefeitura. Quero falar também, senhor presidente, 

que nós estivemos... Eu estive hoje pela manhã reunido no Sindcomércio, não é? Agora 

você pode colocar aí as fotos? Eu estive no Sindcomércio hoje reunido com o sindicato, 
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o Sinpefesp, o sindicato que representa os professores de Educação Física. Eu fui 

procurado, há alguns meses atrás, por alguns professores que estavam reclamando do 

dissídio que eles não tinham (2017 e 2018) e eles queriam resolver essa situação, por 

isso me procuraram. E eu, tão logo recebi essas reivindicações, procurei entrar em 

contato com o Dalvi, que é o presidente da Organização Social São José Desportivo. 

Conversando com ele, fiz o contato com sindicato, não sabia nem assim como chegar, 

mas procuramos as informações, e chegamos ao sindicato que representa os 

professores e tivemos várias reuniões. E, dessas reuniões, foram tendo várias propostas 

e chegou-se a uma conclusão: de que os trabalhadores, ou seja, os professores teriam 

esse direito. E nós conseguimos então na assembleia que teve hoje com os professores 

essa boa notícia, tá? O índice do mês de dezesseis e dezessete era de dois e cinquenta 

e cinco, nós conseguimos aprovar 3%, onde houve um lucro... um aumento real de ponto 

quarenta e cinco e o ano de 2017 para 2018, que o índice era três e cinquenta e três, 

nós conseguimos que esse índice fosse a 4%. Portanto, gerou um aumento de 7% na 

totalidade. Foi uma discussão importante. Quero aqui parabenizar ao Dalvi, que 

realmente foi muito aberto em nos acolher, várias reuniões; ao Weber, que é o 

presidente do sindicato, pela disponibilidade dele; e também os professores que, com 

direito e com razão, nos procuraram e a gente pôde fazer essa força-tarefa com muita 

conversa, muito diálogo, muitas reuniões. E hoje foi... cem por cento dos professores 

que estavam na assembleia votaram por esse acordo. Existe um processo na Justiça, 

onde estava se pleiteando esse acordo na Justiça, mas a gente teve essa intervenção 

aí, e quero aqui mais uma vez dizer que foi importante o trabalho da OS, na pessoa do 

Dalvi, o presidente, do sindicato, na pessoa do Weber, onde colocou-se para os 

trabalhadores, os professores de Educação Física, e eles prontamente aceitaram fazer 

o acordo, ou seja, o aumento real e mais o dissídio de dois anos que estavam parados 

aí. Esses mesmos professores, ou vários outros deles, tiveram nos anos aí de 2015, 

2016 tiveram greves por falta de recebimento dos salários, então essa página virou, hoje 

eles estão recebendo em dia e vão receber esse dissídio que estava parado há dois 

anos, que era 2016/2017 e 2017/2018. Graças a Deus foi uma reunião importante que 

nós tivemos hoje na sede do Sincomércio, aonde os trabalhadores aprovaram esse 

acordo que foi definido nesse aumento. No mês de junho, agora no dia 10, a proposta 

que eles já recebam o 2016/2017, e 2017/2018 vão receber em duas parcelas, julho e 

agosto. Foi por eles por unanimidade aceita essa proposta. Então foi realmente uma 

grande vitória com os professores de Educação Física da nossa cidade. E nós tivemos 
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também a grata satisfação de... agora à tarde, acabei de receber a notícia desse 

semáforo que a gente tanto pedia ali na Nelson Álvares com... na Nelson Alves com a 

Gisele Martins, lá no Bosque dos Ipês. Esse semáforo estará funcionando a partir de 

amanhã. É um cruzamento muito perigoso, é ali próximo do Valeclin, o fluxo de veículos 

é muito intenso e os moradores estão felizes porque o semáforo já está lá e a partir de 

amanhã, a Secretaria já me comunicou hoje, que estará ligado esse semáforo, trazendo 

segurança para as pessoas, trazendo uma organização mais segura no trânsito ali da 

Nelson Alves com a Gisele Martins, no Bosque dos Ipês. Também nós estivemos, há 

dias atrás, com o secretário Minoru, lá no Residencial União. Ali está uma das canaletas 

que faz assim aquele acúmulo grande de água. Ali é uma das menores que tem, nós 

tínhamos outras crateras ali bastante complicadas. Já o ano passado nós já estávamos 

cobrando essa melhoria e novamente voltei com o secretário Minoru no Residencial 

União onde a gente agora vê aquelas ruas que estavam cheias de água... eu acho que 

pode passar que tem ali os trabalhadores trabalhando ali e há aquela canaleta refeita, 

ou reconstruída, eliminando de vez aquelas águas paradas de bastante tempo lá no 

Residencial União. Também um calçamento na área verde aonde as pessoas estavam 

cobrando da gente uma situação mais tranquila para as caminhadas... acho que pode 

passar uma outra foto que é lá do Residencial União também, não sei se está nesses 

slides aí... mas também uma outra obra acontecendo nas áreas verdes lá no bairro, que 

é o calçamento. Aonde era só terra, barro e poeira, hoje está calçado, é mais um 

benefício para a comunidade do Residencial União. Esse é o trabalho do vereador que 

vai até o bairro. Tenho falado todas as vezes que eu ocupo esse microfone: além de 

legislar, como é o caso que nós estávamos hoje à tarde inteira na Comissão discutindo 

a questão do zoneamento da cidade, a gente tem essa característica de estar junto da 

comunidade olhando os problemas e a gente buscando solução para esse problema. 

Então eu quero aqui agradecer à Prefeitura por mais essas ações que têm feito 

juntamente com o nosso trabalho. Obrigado, presidente!” 

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

Balieiro com o tempo de dez minutos.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores, público aqui presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, 

pela TV Câmara. Nós tivemos fazendo várias visitas, conversando em alguns bairros e 

até atendendo algumas demandas da população de algumas visitas e lamentavelmente, 

com todos os documentos que já foram feitos, pedidos dos moradores, ofícios, nós 

temos algumas situações de algumas ruas e regiões da cidade que, a pedido inclusive 

dos próprios moradores, eu me comprometi: ‘vou levar lá na sessão de Câmara para 

mostrar – inclusive as pessoas estão acompanhando aí pela tv – mostrar algumas 

dessas situações. Então... A gente tem falado muito e eu tenho visto muita reclamação, 

além da buraqueira da cidade, algumas questões de manutenção que estão deixando a 

desejar e que, além da documentação, estamos colocando aqui de novo. Então vamos 

lá! Pode passar o próximo slide! É na verdade uma ida lá no bairro do Buquirinha, passar 

aqui para vocês verem o estado que está o local onde fica a academia ao ar livre do 

bairro Buquirinha, que é ali logo atrás daquela... a escola estadual Jeni Bacha, fica ali 

na região do Buquirinha. Pode passar. Os equipamentos bem enferrujados, um local 

que, por falta de uso e por estar com os equipamentos quebrados, está ali bem largado. 

Essas fotos são recentes, elas foram tiradas a semana passada. E passando no local, 

até para chegar na academia ao ar livre o caminho está bem delicado. Aí é o bairro 

Santa Helena, na zona leste, também alguns moradores que pediram para a gente fazer 

a visita lá no local, numa ‘buracaiada’ danada e que precisa pelo menos aí da 

manutenção. E no Majestic, que eu estive lá inclusive conversando um pouco com a 

presidente de bairro e com alguns moradores. Esse caminho é o caminho que chega na 

UBS lá do bairro, na Estratégia Saúde da Família, lá na unidade de saúde do bairro, 

realmente muito ruim, com muita reclamação dos próprios funcionários da Prefeitura que 

estão lá no local preocupados com essa situação. Então essa questão do cuidado com 

a manutenção, da necessidade de um mínimo que precisa ser feito para tapa-buraco, 

terraplanagem, nivelamento, enfim, essas coisas do dia a dia que muitas vezes a 

população tem solicitado esses serviços e infelizmente não tem sido atendida conforme 

nesses três lugares que a gente apresentou aqui: o Buquirinha, o Santa Helena, Majestic 

e outros locais. Eu acabei passando também lá no bairro do Altos de Santana que, além 

de estar o bairro com uma buraqueira danada, acabamos fazendo também um pedido 

sobre a questão do ginásio. Pode tirar já da tela, por favor! Tirar... A questão lá do ginásio 

do Altos de Santana. É um ginásio onde tem ali equipes do Atleta Cidadão, onde tem ali 

o pessoal de futsal, utiliza bastante ali aquele ginásio no Poliesportivo do Altos de 
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Santana, e é um ginásio que recebe muitas equipes de outras cidades. Nós chegamos 

lá... Apesar de a quadra estar em bom estado, o que precisava nesse ginásio era de 

limpeza: limpeza do telhado, limpeza do espaço. Uma quantidade de teia de aranha, de 

sujeira no telhado, na parede! Que é necessário, urgente, pelo menos a limpeza. A 

população estava preocupada porque no dia 2 de junho vai vir a equipe de Taubaté, vai 

vir a equipe de outras cidades e o espaço realmente fica feio para receber a população 

com uma situação tão ruim como aquela que está sendo apresentada lá no ginásio do 

Altos de Santana. Muita, muita e muita teia de aranha, muita sujeira mesmo! É uma 

simples limpeza que precisa ser feita no local. E... Aliás, aproveitando, nós fizemos um 

giro nos poliesportivos. Esses poliesportivos todos estão com praticamente a mesma 

empresa fazendo a manutenção de alguns itens de cada poliesportivo, uma empresa 

que está praticamente com todos os contratos atrasados dos poliesportivos, bem 

atrasados, e que aqui a gente tem que solicitar a fiscalização da Prefeitura com relação 

até, inclusive, a qualidade do serviço. Está bem precária a qualidade do serviço que está 

sendo utilizada na reforma desses poliesportivos, alguns já com uma obra bastante 

atrasada, já passou do prazo e com qualidade bem, bem ruim até na parte que já foi 

feita. Isso tem acontecido em praticamente todos os poliesportivos onde nós temos o 

contrato com aquela empresa chamada empresa Elefe, que não é a mesma empresa 

que fez a escola, é uma outra empresa, uma outra personalidade jurídica, mas é uma 

empresa que está fazendo um serviço muito ruim, muito malfeito, nos poliesportivos 

onde ela tem contrato, que são três, quatro, poliesportivos, e com todos, sem exceção, 

bastante atrasados em relação àquilo que era o cronograma original nesses locais. 

Então fica aqui novamente, além dos documentos que já foram solicitados através de 

indicação, requerimentos, formalmente à Prefeitura, toda essa necessidade de 

manutenção e acompanhamento dessas obras. Por fim, senhor presidente, gostaria de 

falar aqui sobre uma situação. Já há algumas semanas atrás, nós estivemos falando 

aqui sobre o problema dos assaltos e roubos, furtos de cabos elétricos nas unidades da 

Prefeitura, seja creche, escola estadual, escola municipal, UBSs, que estão tendo aí 

furto de cabos. Nós falamos aqui quando teve o furto dos cabos lá da... de energia da 

UBS do Jardim Paulista, onde foram perdidas, inclusive, todas as vacinas. Nessa 

semana, nós tivemos, na terça para quarta-feira, o furto dos cabos da UBS do Novo 

Horizonte, de terça para quarta, os cabos de energia elétrica, uma parte, no Novo 

Horizonte, levaram uma fase lá do padrão de energia, bastante cabo. A população várias 

vezes avisou: ‘olha a bandidagem está falando que vai vir de novo no sábado para levar 
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o restante da fiação’. E, chegou no sábado, realmente foram lá e levaram o restante da 

fiação da UBS. A UBS está sem energia, sem condições de atender a população porque 

simplesmente, em duas etapas, levaram tudo que era cabo, fiação de energia da UBS 

do Novo Horizonte, assim como aconteceu na UBS do Jardim Paulista, como aconteceu 

já em algumas creches lá no Eugênio de Melo, no Limoeiro, no Pousada do Vale. Então 

é uma situação que precisa ser avaliada e ser acompanhada pelo poder público porque 

o prejuízo, além de grande, muito grande para a população que perde o atendimento, 

há o prejuízo financeiro de ver um patrimônio público sendo furtado dessa maneira e 

trazendo todo esse prejuízo que nós vamos ter no poder público. Pela característica... 

Eu inclusive estive lá na UBS do Novo Horizonte. Pela característica e pelo que eu vi, 

da maneira como estão sendo roubados esses cabos, se percebe que... percebe-se que 

é alguém que entende da área de elétrica. Eu sou engenheiro eletricista de formação e 

vendo ali o que que está acontecendo ali infelizmente existe alguém muito especializado 

roubando cabo de energia elétrica aí das unidades públicas, seja do Estado e da 

Prefeitura. Mas precisa a Prefeitura ter um olhar, um cuidado maior com o patrimônio 

público porque no caso aí da UBS do Novo Horizonte foi avisado que havia o risco desse 

furto de cabos e mesmo assim a Prefeitura não tomou providência. O que que 

aconteceu? Chegou no sábado, levaram o restante, foi um furto a prazo que aconteceu 

dessa vez, levaram o restante da fiação da UBS e até hoje está lá com uma situação de 

precariedade de atendimento para a população ali da zona leste. Então é necessário 

que a gente precise melhorar a questão dos alarmes, fazer mais rondas com a Guarda 

Municipal, mas não deixar esse tipo de situação acontecendo, que está acontecendo 

demais, e novamente dizer que, ao invés de tirar vigilante de porta de creche, como tem 

feito a Prefeitura, como no caso lá da creche do Valparaíba, deveria era melhorar a 

questão da segurança e não fazer o contrário. O resultado está aí: nós estamos vendo 

furtos e problemas acontecendo em diversas unidades da Prefeitura, em função dessas 

ações que estão prejudicando tanto a população.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só falar para o vereador que 

me antecedeu aqui que realmente a região leste está com problema mesmo de asfalto, 

é aquele famigerado antipoeira que vocês tinham colocado na gestão anterior, que nós 

aqui cansamos de avisar que aquilo lá não ia durar mesmo nada, o prefeito ficou com o 

abacaxi na mão porque ele vai ter que retirar tudo, esperar fazer o cumprimento da lei 
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aí porque a empresa também sumiu, né? A empresa sumiu, não assumiu a sua 

incompetência e a má qualidade do serviço, desapareceu aqui da cidade, então estamos 

aí com o problema, com essa causa anunciada, com esse desastre que já tínhamos 

anunciado anteriormente. Então agora não adianta berrar não, tem que ter paciência 

mesmo e dar um tempo para o prefeito, viu? Porque quem fez essas obras, quem pôs 

aquele tipo de asfalto lá, não foi o prefeito, não! Aquela coisa lá de má qualidade, 

eleitoreira, que tapeou toda a população. Está aí os resultados, né? Então não adianta 

agora... Vocês deviam primeiro, antes de pegar o microfone, deviam bater na minha 

culpa, máxima culpa, porque foi vocês que fizeram essa lambança aí. Não foi só na 

leste, não! Foi na norte também, muitas ruas estão aí com o problema de... para entrar, 

para sair de carro. Tem rua lá no Majestic, no Portal do Céu, que nós tivemos aí, está 

tudo... todo o cenário é o mesmo, então não adianta aqui ficar reclamando. Agora, com 

relação aos assaltos que estão tendo aí nas UBSs, isso é um projeto aí que... que a 

juventude que ficou transviada aí com esse governo malfadado também, que não tem 

para onde ir, está fazendo todo esse tipo de criminalidade. Eu acho que está tão difícil, 

a despesa para contratar um médico e contratar um guarda é a mesma, então está aí 

esse problemão também de novo de segurança na cidade. Esse problema de segurança 

na cidade é o problema de segurança do país inteiro, não estamos falando com isso que 

o prefeito deve cruzar os braços não, tem que pegar mesmo esse problema, trazer para 

si e fazer o que ele está fazendo aos poucos porque não tem dinheiro para tudo, né? 

Porque teve que pagar um rombinho de bom tamanho que vocês deixaram também. 

Então vamos aí devagar aí nessas suas críticas que eu acho que está na hora de você 

fazer uma reflexão maior. Você como uma pessoa sensata, que gosta de esclarecer e 

gosta da verdade, então, por favor, comece a usá-la!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Com todo o respeito à vereadora que me antecedeu, 

à qual eu admiro muitos trabalhos que ela faz na cidade, dizer que nós estamos, 

conforme qualquer um pode ver até pela TV Câmara, no dia 21 de maio de 2019. O atual 

governo teve já 2017, 2018 e parte de 2019, nós estamos falando de trinta meses já, 

para a gente falar de uma simples manutenção de estrada, seja com o antipoeira, seja 

sem o antipoeira. Agora tem um detalhe, senhor presidente, um detalhe: uma das 

estradas que estão com problema foi um antipoeira feito em 2017. Vou dizer o local 

porque a gente não precisa aqui inventar. Foi uma estrada chamada Estrada Santo 
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Antônio do Alto, com antipoeira feito em 2017, já na atual gestão, e que colocaram uma 

placa chamando de asfalto, no bairro Majestic, no caminho para o bairro Majestic. Está 

lá, não precisa mentir! Foi em maio de 2017 feito como antipoeira, escreveram asfalto e 

que está lá, feito no atual governo. Arruma! Não tem que ficar na questão do debate se 

tem necessidade ou não. Tem que arrumar, é uma questão de manutenção. Ah, quer 

fazer de outro jeito, faça! Só precisa criar o caminho para ir e vir das pessoas e não dá 

para ficar nessa história ‘ah, porque foi do passado, que foi do presente, que foi do 

futuro’. For de onde for, nós estamos falando de manutenção, manutenção dia a dia. Se 

eu tivesse falado... Não estou falando de um investimento... não, nós estamos falando 

de manutenção. E importante olhar, e andar nos bairros, e andar ali inclusive nos locais 

onde foram feitos, que tem feito até por esse atual governo. O que falta é fazer... Então 

faz a manutenção no lugar que ele fez o antipoeira, não tem problema, faz, já resolve 

metade dos problemas! Como foi o caso lá da Estrada Santo Antônio do Alto, no caminho 

do Majestic: o antipoeira foi feito nessa atual gestão, em maio de 2017, e está lá todo 

esburacado do mesmo jeito.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ô, Wagner, até também 

só queria fazer um comentário sobre o antipoeira, viu, vereador? Então, até queria fazer 

um comentário sobre a questão do antipoeira. Eu me lembro na oportunidade, no 

governo inclusive que eu participei, eu dei minha opinião, eu lembro. Eu acho difícil isso, 

viu, Wagner, ele funcionar porque é o seguinte: eu falei na época, eu me lembro, porque 

se você faz um asfalto e faz a galeria e quando chove forte até assim a água leva. Eu 

até entendo a boa intenção do governo em fazer o antipoeira. Quando ele faz... não é... 

quando ele faz, ele fica novinho, ele é legal, ele é bacana, o problema é que depois... 

quando começa... você andar no Canindu, por exemplo, hoje, nossa... eu acho que tem 

que arrancar de novo e voltar pedra e como que era porque aquele buraco... a borra do 

asfalto ela não cola porque a terra não está compactada. Então eu até entendo a boa 

vontade, mas é difícil dar certo, é difícil porque o asfalto a água leva, imagina o 

antipoeira. Então essa é a minha opinião, não é crítica, mas opinião, eu acho difícil dar 

certo o antipoeira por isso, mas eu entendo a boa vontade, entendeu? Pode falar, 

vereador.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Só de maneira rápida, senhor presidente, eu até 

acredito o seguinte: primeiro deixar até contribuindo, antipoeira ele não é asfalto, nunca 

foi asfalto, antipoeira não é asfalto, eu falo bastante disso nas rádios porque muitas 

vezes as pessoas acham: ‘ah, o antipoeira era o asfalto’. Não é, nunca foi, inclusive 
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quando foi implantado sempre era falado muito para a população: ‘oh, não é asfalto.’ 

Antipoeira é algo que você faz... foi feito na época, né, Renata Paiva? Para colocar algo 

que pudesse melhorar a qualidade de vida da população para evitar poeira, evitar lama, 

tal, e ela precisa de uma manutenção maior do que se fosse um sistema de asfalto. De 

fato, não tem a galeria, precisa ter à medida que vai implantando um sistema de 

escoamento de água porque ela tem uma durabilidade bem menor. E há muitos casos 

em que funcionou muito bem: a Estrada do Capuava, a Estrada do São João, em alguns 

outros locais que funcionaram bem. Então a questão ela passa muito do modelo de 

implantação, eu acredito que teve locais que o modelo de implantação não foi o 

adequado, e temos situações que há necessidade realmente de melhorar a questão da 

drenagem, mas dá para fazer manutenção. Em alguns casos inclusive, quando a 

Prefeitura quer, ela consegue fazer os tapa-buracos, consegue fazer a manutenção. 

Inclusive teve vários lugares em que foi feito na atual gestão o antipoeira também, no 

começo de 2017 chegou a fazer, na estrada do CCZ, na Estrada de Santo Antônio do 

Alto, não precisava chamar de asfalto, porque não é, mas foi feito, e outros locais que 

utilizaram desse tipo de pavimento.” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero só aproveitar aqui dizer à 

Renata Paiva: vereadora, eu não pude estar no seu evento aqui, está certo? Eu tive um 

compromisso externo de São José, mas fiquei sabendo que foi um grande sucesso. 

Parabéns pela sua tomada de posse como presidente do PSD aqui nessa Casa! E dizer, 

senhor presidente, que amanhã a coronel Nikoluk, como vice-presidente do PL, estará 

organizando um evento aqui nessa Casa para as mulheres; o tema do evento: Agora 

que São Elas. É um evento para despertar nas mulheres o interesse tanto na 

participação política, social da cidade, para fazer com que as mulheres possam tomar o 

seu espaço na sociedade. Então convidando todas as mulheres que aqui estão, em 

nome da coronel Eliane Nikoluk, para esse evento amanhã, às 19h30, aqui na Câmara, 

no Plenário da Câmara, para todas as mulheres da nossa cidade.” 

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

vereador José Dimas.” 

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

vereadores, público aqui que nos acompanha e também pela rede social! Primeiramente 

quero destacar, senhor presidente tem razão, antipoeira não é asfalto, nunca foi, mas 

Identificador: 350036003500310032003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
               (ANAIS)                                                  12 

CMSJC-001 – 32ª Sessão Ordinária – 21.05.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.05.2019 

foi vendido como fosse a coisa para resolver a situação das pessoas que mais 

precisavam. No primeiro momento muito bonito, um chão bem pintado, deu-se a 

impressão que ia resolver, eu mesmo falei: ‘puxa, que legal, que bom, tomara que dê 

certo’. A gente não quer que dinheiro público seja mal-usado, esperava que fosse 

resolver, mas infelizmente não resolveu. Alguns lugares, por incrível que pareçam... há 

de se perguntar: por que que alguns lugares o antipoeira funcionou de vários tipos de 

antipoeira, né, vereador? Mas na maioria o governo já gastou quase dez milhões em 

recuperar, recuperar, recuperar. Abre buraco, tampa; abre outro, tampa. Quer dizer, é 

uma colcha de retalho, é uma peneira que não se vence fazer recuperação, por quê? 

Porque não tem espaço suficiente para aderir uma nova casca de ovo, não se dá para 

recuperar casca de ovo, é muito fino demais o material. Então o prefeito precisa tomar 

uma decisão corajosa em breve, se realmente faz uma opção por um antipoeira que vale 

a pena ou se realmente, com a comunidade, não se acha melhor voltar ao que era antes 

e faça uma manutenção de verdade. Fato que muitos bairros e as pessoas estão 

sofrendo com essa situação. Então a intenção foi boa, mas alguns lugares realmente 

não funcionou. Senhor presidente, ainda gostaria de pedir que a votação de hoje fosse 

em bloco e também a inclusão das Indicações 3651, 3654, 3655; e a inclusão dos 

Requerimentos 1558, 1559; e os destaques na Moção 43 e no Requerimento 1557. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Quero aqui cumprimentar a Mesa dos 

trabalhos, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui na galeria, pela 

internet, TV Câmara, funcionários dessa Casa. Senhor presidente, eu não iria me 

manifestar, mas, para não criar uma polêmica aqui, que não é isso a minha intenção, e 

nem polarizar aí se foi feito pelo governo A, B, eu quero aqui apenas discutir a questão 

do benefício do antipoeira nos bairros da zona rural, em outros bairros que também 

foram regularizados e que... ou estão em processo de regularização, que receberam 

esse programa. Entendo que foi um dos programas que teve o maior alcance social, 

embora reconheça que houve falhas na adoção da sua aplicação. Com certeza deveria 

haver um planejamento com relação à drenagem, com relação a taludes, a levantamento 

de Gleide e, ao invés de aplicar apenas o simples, como foi feito em boa parte da cidade 

e da zona rural, aplicar o triplo, que foi o que foi colocado, por exemplo, no bairro do São 

João, que... Infelizmente, em detrimento de uma decisão política para que pudesse 
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atender o máximo possível de comunidades, não seria possível colocar o triplo em todas 

localidades. Com isso, principalmente em locais onde tem um grande fluxo de veículos 

pesados, como ônibus, caminhões e outros, com certeza o asfalto, que é o asfalto, já 

não resiste, a gente tem que fazer manutenções periódicas de tapa-buraco, a gente vê 

isso acontecendo na cidade toda... Nós temos aqui um bairro que foi feito esse ano pela 

Urbam. Em janeiro, o asfalto já... foi ter que fazer tapa-buraco, uma semana depois já 

estava totalmente detonada a manutenção, devido ao grande fluxo de veículos pesados 

que passam lá. Imagine o antipoeira que é apenas uma camada superficial de asfalto. 

Mas para quem mora na zona rural, entendeu, que deixou de respirar poeira, para quem 

mora na zona rural, vereadora Dulce Rita, que deixou de pisar no barro e que sabe o 

quanto isso... que pode ter um carro melhor para ir para roça, que tem condição de não 

fazer tantas manutenções, sabe o quanto isso resultou em benefício na vida das 

pessoas. Mas era necessário que houvesse desde o primeiro momento manutenção 

desse antipoeira e naqueles trechos aonde infelizmente não foi feito drenagem, que 

tinha infiltrações, que mesmo fazendo a manutenção eles seriam novamente 

prejudicados esses trechos, a Prefeitura deveria criar um critério de recuperação, 

entendeu? Então eu acho assim que... Eu gostaria de chamar atenção dos vereadores 

da base, eu gostaria de chamar atenção do prefeito Felício para ter um olhar, entendeu, 

para esse programa do antipoeira que eu entendo que foi um dos melhores programas 

que aconteceu na nossa cidade e que poderá ser melhorado, que poderá fazer da forma 

que deveria ter sido já desde o primeiro momento e que infelizmente não foi feito, mas 

nós não podemos desconsiderar, entendeu, apenas porque era um projeto, um 

programa do partido da oposição, entendeu? Eu acredito que independente das cores 

partidárias e dos governos que estão à frente da Prefeitura de São José dos Campos, a 

população de São José dos Campos não pode pagar a conta por isso. Nós temos que 

ter aí o bom senso. Foi dinheiro público que foi investido, aonde dá para recuperar vamos 

recuperar, aonde não dá se faça novamente, mas nós não podemos abortar um 

programa que foi tão importante para quem recebeu, entende? E que infelizmente hoje 

está uma buraqueira, com certeza, depois de três anos sem recuperação, entendeu, 

sem a mínima manutenção. Agora, qual foi a relação custo-benefício? O quanto a 

Prefeitura deixou de gastar em pedra, em máquina, em manutenção, em conserva 

durante todos esses anos? Então a gente tem que fazer essa avaliação também. Então 

fica aqui a minha sugestão e a minha solicitação, porque o que a gente mais recebe é 

reclamação de todos os lugares por onde foi feito o antipoeira, que não foi feito 
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manutenção e que a população se sente abandonada por esse governo. Então que 

realmente essa população possa receber uma resposta positiva do prefeito Felício. 

Assim como lá no bairro do São João, que foi feito manutenção e a qualidade de vida e 

o tempo de vida daquele programa se estendeu por todos esses anos. Então por que 

não fazer a mesma coisa em outros bairros também? Então fica aqui a minha solicitação, 

presidente, o senhor sabe que eu já participei de uma reunião com o senhor e com 

alguns vereadores falando junto com o secretário da Governança, o Anderson Farias, 

solicitando para ele exatamente isso. Não adianta a gente ficar discutindo quem fez e 

quem não fez, se fez certo, se não fez. Eu acho que a população merece respeito e 

merece ser atendida para que a manutenção do antipoeira possa acontecer, ou a sua 

revisão em alguns trechos, da forma adequada, como deveria ter sido realizada também. 

Muito obrigada!” 

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

situação do antipoeira, volto a dizer mais uma vez, por que que eu estou falando isso? 

Como eu fui chamado também em alguns bairros, eu já falei minha opinião, sem críticas, 

sem críticas se é o governo A ou B, eu sinceramente... isso é opinião minha, os técnicos 

da Prefeitura estiveram no local e foi detectado que a terra ela não é compactada. 

Quando a terra não é compactada, você joga a borra de asfalto ela solta, você tampa o 

buraco ele vai ficar quinze dias, aquele que se soltou ele vai soltar novamente. Então 

esse é o problema do antipoeira. Quando foi feito, eu dei a minha opinião, inclusive falei 

para o prefeito na época, eu falei para o Carlinhos: ‘Carlinhos, eu acho que isso não dá 

certo, é bacana na hora, é bonito quando fica novo; depois, quando começar a dar 

problema, não tem como consertar’. Eu falei, tenho certeza que ele sabe disso, que isso 

é uma coisa que não tem como dá certo; se desse, seria maravilhoso, mas... Se você 

colocar ele num local ainda que não desce muita água, ele dura mais, né? Porque não 

desce muita água ele vai durar mais. Isso é óbvio! Mas se coloca o antipoeira num lugar 

que desce muita água, se você não fizer todo o processo de encanamento de galeria de 

água, não tem como dar certo, não tem lógica, a água arranca até o asfalto, entendeu? 

Por isso que eu acho que é uma situação muito difícil de resolver, muito difícil de 

resolver. Amélia, você vai falar? Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É que foi pedido destaque nos meus requerimentos e 

eu queria pedir o apoio dos vereadores. Um requerimento é sobre o Cress. Dia 15 foi o 

dia das assistentes sociais, teve um evento aqui na Câmara Municipal e o tema desse 

debate que o Cress implementou foi da mulher negra. Foi um debate muito importante, 
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várias assistentes sociais estiveram presentes. Registrei a moção de apoio ao dia das 

assistentes sociais, juntamente colei inclusive as matérias do próprio texto e está sendo 

destacado. Então peço aí aos vereadores que repensem essa questão desse destaque. 

Não sei qual foi o vereador que pediu ao José Dimas. E queria também... O outro 

requerimento que foi destacado é sobre a Fundhas, porque... Nós temos lá professores 

e educadores. Alguns educadores ainda não têm nem o curso superior, mas eles estão 

sendo pressionados e está sendo exigido deles que eles construam o material 

pedagógico. Eles não têm competência para isso, não foram... não entraram no 

concurso com essa finalidade. Portanto, o meu requerimento da Fundhas também pede 

e solicita à Prefeitura, principalmente à Fundhas, para considerar que nem todos os 

educadores têm esta habilidade, não foram... no concurso público não se exigiu isso. 

Então esses dois destaques estou aqui ressaltando e peço aí que os vereadores que 

solicitaram ao José Dimas reitere para que a gente não tenha... e só o das assistentes 

sociais eu nunca achei que ia ter polêmica, eu até entreguei pessoalmente, disse para 

elas: ‘olha, o evento foi muito importante’, teve quatro assistentes, quatro pessoas que 

falaram da questão racial e achei que não teria problema. Em relação ao antipoeira, não 

teve manutenção. Aliás, infelizmente, a manutenção da cidade está precária, né? Mas 

a manutenção do antipoeira foi uma questão política, mas em alguns projetos não teve 

isso, por exemplo: as creches que nós deixamos, porque... as creches eles continuaram. 

A Via Cambuí que nós levamos quatro anos para definir, buscar os pareceres técnicos, 

todos os processos, também não parou, porque é uma obra importante, é uma obra que 

liga a zona leste com toda a cidade, então este projeto não foi parado. Agora, o projeto 

que atende a população mais carente, principalmente os bairros regularizados, este foi 

um castigo, não foi só o antipoeira que eles estão castigando, mandaram o carnê do 

IPTU. No Plano Diretor fizeram aquela manobra e muitos bairros que foram 

regularizados agora... no governo anterior e neste governo foram... Então não é só o 

antipoeira que eles infelizmente pararam e fizeram a retaliação. Agora, os projetos do 

centro da cidade, como esse da Via Cambuí, o governo não parou. Então, infelizmente 

para os pobres nada, como é a manutenção do antipoeira e para todos vamos continuar 

porque essas são as únicas obras que se entregou. A única obra que o prefeito licitou 

mesmo é esta dita obra da ponte estaiada, o restante é essa outra obra foram nós que 

iniciamos.” 

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

Pinga-Fogo por alguns minutos para iniciarmos o processo de votação. Informo a todos 
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os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras será de forma 

simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas esclarecendo os destaques. A 

gente procura sempre não polemizar, mas a gente olha o texto todo, acho que o vereador 

Sérgio podia falar mais nas moções jabuti. As moções jabuti em vez de parabenizar o 

dia do serviço social, da assistente social, é interessante, mas dentro dela está dizendo 

que é contra a Previdência, a reforma da Previdência, que é contra o contingenciamento. 

Ou se faz uma moção do jeito que tem que fazer, ou não pode fazer uma moção jabuti. 

Então se tirar a questão da previdência e a questão do contingenciamento, a gente pode 

aprovar a moção, senão eu vou destacar e quem quiser votar a favor fique à vontade. 

Quanto à questão da Fundhas, falei agora com o presidente da Fundhas, os professores, 

os educadores, decidiram por fazer o material deles, próprio deles, para até para deixar 

como histórico. Alguns, apenas alguns, não estão contentes com essa posição. Então 

vem com essa reclamação que nós achamos que não condiz. Por isso, eu destaquei o 

documento, mas deixo os senhores vereadores à vontade.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, é uma posição sim da assistente 

social ser contra a reforma da Previdência, uma posição pública, que está no site deles. 

Você está com o texto aí, vereador? Só aqui para... Aliás, queria informar que no dia de 

hoje eu fui, junto com a delegação de São José dos Campos, na Conferência Regional 

de Saúde e nessa Conferência, que é dirigida pelo estado de São Paulo, o palestrante 

que falou e que representa e orienta o norte, inclusive, das políticas públicas, falou 

bastante contra a reforma da Previdência, se falou sobre os cortes das verbas... a PEC 

que congela os gastos na saúde e na educação. E essa discussão do congelamento das 

verbas, que infelizmente o deputado federal Eduardo Cury votou a favor, foi votado por 

unanimidade no nosso grupo e é o documento referencial que vai sair da Conferência 

de Santo Antônio do Pinhal, vai para o estado de São Paulo e nós temos certeza que na 

Conferência do SUS, a Conferência do Estado de São Paulo também vai apontar que o 

estado de São Paulo, os usuários, os gestores da saúde são contra a PEC. E eu quero 

aqui então falar: ‘Parabeniza o Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo – 

Cress pela campanha ‘Se cortam os direitos, quem é preta e pobre sente primeiro’ e 

pela passagem do dia das assistentes sociais. Solicito, nos termos regimentais, que seja 

encaminhada moção de Congratulações ao Conselho Regional com este mesmo tema 
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(...). Além de ser o dia das assistentes sociais, que é um marco na história do país com 

a maior greve nacional, que foi da educação, em resposta ao governo Bolsonaro pelos 

cortes de verba na educação e também parte do ataque. Foi exatamente no dia das 

assistentes sociais foi o dia da greve. Foi por isso que inclusive fiz esta moção, entreguei 

pessoalmente para nossa representante coordenadora regional, a Kátia Maria Deola, e 

também enviei para a presidente do Conselho Regional Seccional do Estado de São 

Paulo. Então queria aqui dizer que... e na moção eu fiz... copiei o texto eletrônico do 

Conselho Regional de Serviço Social. Que bom que as assistentes sociais têm... que 

atende principalmente esse povo tão sofrido e tão pobre, têm uma posição clara em 

relação à política que está sendo implementada nesse país. Então não tenho nada que 

abone. Eu... Aliás, os vereadores mesmo sendo do PSDB nós sabemos que tem várias 

pessoas que têm uma posição crítica contra os cortes, portanto faço esse pedido porque 

as prefeituras estão recebendo menos verba, o Bolsa Família está aí, a questão da 

Previdência eles vão cortar de quem, né? Vai cortar principalmente de quem mais 

precisa. Então por isso, reitero e peço voto no meu requerimento, essa moção para o 

Cress e também em relação à questão da educação.” 

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, 

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 das matérias a serem 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como pedido de inclusão na pauta das 

Indicações de nºs 3651/2019 constante do Processo nº 6294/2019, de autoria do 

vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal estudo técnico para incluir a avenida 

Iroman Victor Garrido, no bairro Urbanova, como passagem e corredor de ônibus; 

3654/2019 constante do Processo nº 6298/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que solicita à Prefeitura fiscalização de agentes de trânsito na rua Abelardo 

Alves de Paiva, nº 300, em frente à EMEI Doroti da Silva Cunha, no bairro Jardim Santa 

Inês I; e 3655/2019 constante do Processo nº 6299/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de destoca e manutenção da calçada na rua 
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dos Gráficos, nº 141, esquina com a rua dos Cientistas, no Jardim Valparaíba; e dos 

Requerimentos de nºs 1558/2019 constante do Processo nº 6293/2019, de autoria do 

vereador Cyborg, que solicita à EDP São Paulo estudo técnico para poda de galhos de 

árvore na rua Francisco Paes, nº 229, próximo ao Edifício Rui Doria, centro; e 1559/2019 

constante do Processo nº 6300/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta com proctologista para Doraci 

Pereira Guilherme; e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento nº 

1557/2019 constante do Processo nº 6290/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, 

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

Fundação Hélio Augusto de Souza – Fundhas em relação às atribuições dos cargos de 

educadores, professores, pedagogos, psicopedagogos e psicólogos da instituição; e da 

Moção nº 43/2019 constante do Processo nº 6074/2019, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que parabeniza o Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo – Cress 

pela campanha “Se cortam os direitos, quem é preta e pobre sente primeiro” e pela 

passagem do Dia da Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. 

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 14 de maio de 2019 – 30ª Sessão Ordinária; 16 de 

maio de 2019 – 31ª 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 18h49min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 14 e 16 de maio de 2019. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas, os requerimentos e a 

moção também. Bom, repetindo, em votação os requerimentos que sofreram destaque 

pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis ao 

requerimento, senhor presidente. Três, retificando, três votos favoráveis.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então está rejeitado o 

requerimento.” 

Em destaque a votação do Requerimento nº 1557/2019 constante do Processo nº 

6290/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos sobre a Fundação Hélio Augusto de Souza – 

Fundhas em relação as atribuições dos cargos de educadores, professores, pedagogos, 

psicopedagogos e psicólogos da instituição. Rejeitado com três votos favoráveis. 

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

sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Cinco votos favoráveis à 

moção, senhor presidente.” 

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

favoráveis, a moção está rejeitada.” 

Em destaque a votação da Moção nº 43/2019 constante do Processo nº 6074/2019, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que parabeniza o Conselho Regional de Serviço 

Social de São Paulo – Cress pela campanha “Se cortam os direitos, quem é preta e 

pobre sente primeiro” e pela passagem do Dia da Assistente Social, comemorado no dia 

15 de maio. Rejeitada com cinco votos favoráveis. 

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

requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 21 de maio 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:- “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 1486/2019 constante do Processo nº 6078/2019 e o 

Requerimento de nº 1487/2019 constante do Processo nº 6079/2019, ambos de autoria 

do vereador Sérgio Camargo, foram retirados pelo autor.  
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Às 18h52min encerrou-se o processo de votação. 

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

para o horário do Pinga-Fogo. O próximo para falar, com o tempo de dez minutos, 

vereadora Renata Paiva.” 

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

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

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Renata Paiva, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos mais uma vez! Eu quero 

aqui agradecer a todos que vieram, na sexta-feira, nessa Casa, no evento que nós 

promovemos aqui na apresentação da nova Diretoria Executiva Municipal do PSD, onde 

eu acabei assumindo como presidente do partido, e quero fazer um agradecimento 

especial aos vereadores que aqui estiveram. Vereador Robertinho da Padaria, muito 

obrigada pela presença que muito nos honrou! Vereador José Dimas, que também 

esteve conosco, muito obrigada, vereador! Flávia Carvalho que também passou, ficou 

aqui conosco e nos deixou um abraço. Wagner Balieiro, muito obrigada pela presença 

também! À Dulce, que nos deixou um beijo, muito obrigada! A presença também do 

deputado federal Eduardo Cury, que eu quero aqui também agradecer. Tivemos a 

presença de inúmeros vereadores e vereadoras do Vale, da região, assim como também 

prefeitos e lideranças de toda a região de São José. Também esteve conosco, e que 

muito nos honrou, o nosso presidente nacional Gilberto Kassab, que fez questão de vir 

a São José dos Campos para nos dar posse à frente aí de mais esse desafio, mais essa 

grande responsabilidade, sendo a primeira mulher estando à frente aí da liderança de 

um grande partido como o nosso, que tem uma representatividade imensa em nível 

nacional. Assim como também tivemos a participação de dirigentes de partido, 

representantes e lideranças dos mais diversos segmentos significativos aqui da nossa 

cidade, tantas autoridades também de vários segmentos, assim como também a 

presença do nosso deputado federal e coordenador regional do PSD, deputado federal 

Marco Bertaiolli, que nos abrilhantou aqui com uma palestra incrível sobre políticas 

públicas do bem, esse jovem político que tem se destacado no cenário nacional como 

uma das principais lideranças do país que, não só como parlamentar agora, participou 

ativamente da sanção e da aprovação do Cadastro Positivo, como também deixou um 

grande legado na cidade de Mogi das Cruzes como prefeito. Em oito anos o Marco 

Bertaiolli construiu oitenta creches integrais, entenderam, gente? Imagina oito anos de 

mandato construir oitenta creches integrais! Realmente é um marco na cidade de Mogi 

na área da educação. Assim como ele revolucionou totalmente a educação, o ensino 

fundamental também integral, revolucionou a saúde de Mogi das Cruzes com a 

construção de hospital, a mobilidade ele transformou e tantas outras frentes de trabalho, 

saindo com 96,4% de aprovação, recebendo a nota A como prefeito no Brasil. E é com 

essa política pública do bem, com as boas práticas da política, com todos os 

instrumentos e mecanismos legais que nós temos hoje e também com a Fundação 

Espaço Democrático do PSD que nós queremos realmente fazer com que o PSD, aqui 
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em São José dos Campos, possa estar à frente das principais pautas da cidade, 

contribuindo com debates, com discussões, sendo realmente um instrumento de 

transformação, de diálogo e cidadania e buscando soluções inteligentes para os 

diversos problemas que nós temos diariamente aqui na nossa cidade. E espero que 

sejamos dignos dessa missão que Deus nos confiou e também da nossa liderança 

nacional, estadual, enfim. Fiz questão de convidar também amigos e amigas, assim 

como colegas, simpatizantes, líderes, autoridades, independente do que representam e 

das cores partidárias porque eu entendo que ninguém faz nada sozinho e que se São 

José dos Campos é hoje uma grande cidade para se viver, é devido à contribuição que 

nós recebemos de muita gente, de todas as lideranças que passaram, de muitos que 

estão hoje e muitos que ainda virão, porque é essa diversidade que faz com que a gente 

tenha aí uma cidade cada dia melhor. E entendo que, independente daquilo que cada 

um defende e acredita, todos nós temos um sentimento em comum: nós queremos o 

bem de São José. E esse encontro na sexta-feira foi uma demonstração de democracia 

na nossa cidade. Sem dúvida, para nós do PSD, foi um marco, foi um divisor de águas, 

onde nós teremos aí a oportunidade daqui para frente fazer as coisas, na nossa visão, 

de acordo com o que a gente acredita e juntamente com muitas pessoas que também 

têm no coração esse mesmo propósito, com a ajuda inclusive de pessoas independente 

daquilo que elas defendem e acreditam, independente também de partidos, né? Uma 

contribuição suprapartidária. É dessa forma que nós queremos dirigir os trabalhos e 

organizar o nosso partido fortalecendo para os próximos desafios. Nós temos que gerar, 

nós sabemos, um sentimento novo e isso é o principal desafio que nós temos daqui para 

frente, além de fortalecer o nosso PSD, através da nossa militância, através de novos 

filiados. Mas é demonstrar que é possível mudar e que somos capazes de influenciar 

positivamente as pessoas. E eu entendo que, com isso, nós teremos aí a oportunidade 

de conscientizar a todos daquilo que nós somos capazes e de quanto juntos nó 

poderemos fazer muito mais por nossa cidade e país e para as pessoas que nela vivem. 

E tem uma frase que eu citei inclusive aqui na sexta-feira que eu gosto muito, que eu 

acho muito interessante, que define muito bem o momento que nós estamos vivendo: 

‘quem não sabe para onde vai todos os ventos são contrários.’ E nós do PSD, nós 

sabemos o que nós queremos, para onde vamos e como chegar. E o importante não é 

como começamos, mas certamente como terminamos. E é com essa responsabilidade 

que nós queremos conduzir essa missão a nós confiada nesse momento, juntamente 

com toda a nossa Diretoria Executiva, com valorosos companheiros que estarão aí nos 
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ajudando frente a essa missão. E nós queremos dar mais do que isso: vida, movimento 

para o nosso PSD. Queremos defender aquilo que acreditamos, mas também nós temos 

nas mãos um grande projeto, que vai muito além de pessoas, de nomes ou sequer de 

partido. Nós temos um projeto, um grande projeto de cidade que nós queremos construir 

juntos e ser um dos principais protagonistas de uma agenda positiva, proativa, que 

resulte em ações efetivas e políticas públicas do bem, contribuindo com a cidade sob 

todos os aspectos, mas, sobretudo, com a participação dos novos membros, daqueles 

que já estão ao nosso lado ao longo desses anos, dos cidadãos e dos segmentos, com 

transparência, eficácia, legitimidade e de maneira suprapartidária, como eu falei agora 

há pouco. E o PSD, através do PSD Mulher, PSD Jovem, Fundação Espaço 

Democrático e de todas as ferramentas que nós temos disponíveis através do PSD e 

que possui muitas, e instrumentos também, queremos promover, trazendo curso de 

formação política, um deles nós já começamos agora dia 28 desse mês, preparando aí 

as nossas militâncias, as nossas lideranças, os novos filiados e os pré-possíveis 

candidatos para 2020 também. Também teremos um projeto muito interessante que se 

chama ‘Gestores do Futuro’ onde nós estaremos trazendo para São José dos Campos 

para preparar aí as futuras gerações que estão aí chegando e aderindo também à família 

PSD, com certificação inclusive da Fundação do Espaço Democrático PSD. Não só para 

aqueles que estão chegando, mas para aqueles que já também se encontram entre nós. 

E, com isso, nós vamos aí através de debates, discussões, confrontar, promover massa 

crítica, que é isso que a gente precisa, criar e incentivar nas pessoas, assim como 

também capacitar novos militantes, lideranças e prepará-los para os desafios e 

oportunidades que teremos daqui para frente. Na verdade, o que nós queremos é nos 

distanciar da polarização ideológica que tem cada vez mais sido motivo de divisão e de 

uma cultura do ódio que está sendo construída pelas redes sociais e por todo o país e 

pavimentar um caminho que nos levará a um ambiente que nos traga harmonia, 

segurança e qualidade de vida. E para alcançarmos os nossos objetivos que aqui nós 

estamos propondo, juntamente com toda a nossa direção e todos os nossos amigos e 

amigas do PSD, a mudança já começou em nós através do PSD e com o PSD. Muito 

abrigada e que possamos ser dignos dessa missão que Deus nos confiou e de todos 

aqueles que têm depositado nas nossas mãos essa confiança e tanta esperança 

também, desejando que tenhamos aí uma São José melhor, um país melhor para nossa 

gente. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos e muito obrigada mais uma vez por 
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todos aqueles que vieram aqui nos dar um abraço e nos prestigiar! O PSD também está 

de portas abertas a todos vocês!” 

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

Sucesso para você aí! Parabéns pelo evento e sucesso aí para você com sua nova 

diretoria! Com a palavra a vereadora Amélia Naomi...” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Só um minutinho. Nós conseguimos, graças a Deus, na 

sexta-feira, numa noite chuvosa, senhor presidente, o senhor esteve aqui conosco, 

reunir cerca de setecentas pessoas, que vieram comprometidas com o projeto, querendo 

nos trazer um abraço também, outros nos prestigiar e nos dar aí desejando boa sorte 

nessa nova empreitada, nesse novo desafio, nesse novo ciclo da nossa trajetória política 

à frente do PSD aqui em São José.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Quero parabenizar a vereadora Renata Paiva, já tinha 

comunicado a ela que infelizmente não podia estar presente. O vereador Wagner 

Balieiro estava no mesmo evento, saiu do evento e veio até aqui porque nós estávamos 

numa atividade importante com vários sindicatos do Vale do Paraíba, que é os desafios 

do direito do trabalho, e nós estávamos com o Jorge Souto Maior, que é o 

desembargador do Tribunal Regional 15ª de Campinas, e o Cézar Britto, que foi 

presidente da OAB nacional de 2007/2010, aquele que fez a denúncia do Pinheirinho lá 

na ONU e que é hoje, continua sendo membro da OAB como membro honorário. Então 

nós nos dividimos, por isso o Wagner esteve aqui e eu fiquei lá, mas sei que foi bastante 

grande, um evento que muitas lideranças políticas estiveram aqui. E parabéns e uma 

caminhada, tenho certeza que está iluminada até porque muitos militantes valiosos 

estão com vocês, como o André, como o companheiro lá da região do Canindu... como 

chama? Gilson! É o meu grande amigo, eu não sei se ele está aqui hoje, mas tenho 

certeza que serão... podem ser eleitos vereadores e eu acompanhei toda a trajetória 

deles. Sei que foi eles homenageados como as pessoas que estão vindo e eu 

parabenizo. E tenho certeza, Renata, que está em boas mãos porque vão continuar 

comprometidos com a luta do movimento popular, né? O André participou do sindicato 

dos metalúrgicos, fez luta no movimento, hoje é do sindicato do Uber. E parabéns pela 

conquista desses militantes que estão hoje com vocês!” 

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

Vereador José Dimas.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “Presidente... Desculpa Marcão! ...não poderia deixar 

também de manifestar também meu desejo, votos de sucesso, Renata Paiva, nessa 

nova missão política e política é serviço, é proposta, é doação. Ficamos contentes, vim, 

participei, vim com gosto e manifesto aqui a minha gratidão por receber o convite e saber 

que você aceitou esse desafio. No dia vi a posse da sua diretoria, da executiva do 

partido. Parabéns, sucesso na sua nova missão!” 

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

minutos, 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, Mesa 

Diretora, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da 

TV Câmara, através da página do facebook, aqui o pessoal também acompanhando 

através da nossa página! Senhor presidente, hoje venho aqui mais uma vez, com muita 

honra, nesta tribuna, para gente sempre fazer a nossa prestação de contas e serviço, 

que a gente tem feito semanalmente, toda semana a gente tem isso aí de propósito no 

nosso trabalho, junto com você ser transparente. Eu ia começar aqui falando sobre o 

Maio Amarelo, mas, como eu tive vereadores que me antecederam, eu quero só 

complementar algumas falas. Foi colocada aqui... o vereador colocou aqui sobre a 

questão do ginásio do Altos de Santana. Só colocando para o vereador, a gente já tem 

acompanhado muito também lá o ginásio, o pessoal do futsal principalmente, que o 

telhado estava pingando, realmente estava sujo. A gente conversou muito com a 

Secretaria de Esporte, com a Manutenção, fizemos a indicação e hoje, senhor vereador, 

foram lá fazer a limpeza, recebi aqui as fotos da limpeza, foi feita hoje no ginásio 

poliesportivo do Altos de Santana. Aqui a limpeza, o pessoal que já fizeram toda uma 

limpeza. E já está com orçamento, já fazendo todo um trabalho para a reforma daquele 

telhado. Então só para... também uma resposta sobre a colocação. De repente umas 

fotos já são mais antigas e essa aqui é de hoje, olha lá, dedetizaram também todo o 

local. Então aí já é uma resposta. E também sobre a academia ao ar livre lá no 

Buquirinha, aquela academia ao ar livre que já tinha sido depredada e realmente chegou 

até a gente, a gente entrou em contato com a Secretaria de Esporte, vai ser feita a 

remoção daqueles aparelhos e sim, quem sabe, ampliar um projeto lá dentro das 

academias ao ar livre. Então é só uma resposta rápida pela colocação do vereador sobre 

como é que estava a situação do ginásio e tudo mais. Outra coisa é sobre também a 

colocação... sobre a reunião que fizemos hoje com... foi feita hoje, o vereador Lino 

colocou aqui que participou lá da reunião junto com os professores de Educação Física, 

os professores também já tinham entrado em contato com a gente, já sabia que estava 

num processo isso na justiça, com a OS São José Desportivo. A gente já vinha 

conversando com o Dalvi e, realmente, agora... hoje fizeram lá uma assembleia e foi 

acordado essa questão dos 3% de dissídio dos anos 2016-2017 e 2018 agora com 4%. 

Então é um ganho aí para a classe dos profissionais de Educação Física que a gente 

também tem acompanhado muito de perto, tem valorizado, tem motivado, essa 

administração tem feito o possível, a OS São José Desportivo tem feito o possível, 

diferente como era a administração passada, onde eu lembro muito bem que quantas 
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vezes a gente veio brigar aqui que os professores estavam sem receber, as pessoas 

tinham que até fazer abaixo-assinado, colher cesta básica para ajudar os professores. 

E hoje está aí os professores até tendo aumento, né? E justo, justo e de direito. Então 

parabéns a você profissional de Educação Física, que está através da OS São José 

Desportivo, mais um ganho para a classe! E a gente está acompanhando sempre de 

perto tudo que tem acontecido de melhor. Mas agora vou entrar na nossa pauta aqui, 

quero falar sobre o programa Maio Amarelo, um programa importantíssimo na questão 

da educação, da conscientização do trânsito, colocando aqui que nós estamos 

participando deste trabalho junto com as academias ao ar livre, já mostrando o lado da 

academia ao ar livre que tem feito muito aqui na nossa cidade. Fizemos lá na área verde 

do Bosque dos Eucaliptos, também estivemos presentes na Casa do Idoso Sul, 

estivemos presentes segunda-feira ali na travessia na frente da academia ao ar livre da 

Cidade Jardim, em frente ao Quinta das Flores, também foi feito um trabalho muito 

bacana de conscientização e várias outras regiões têm feito esse trabalho nas 

academias ao ar livre. Então parabenizar porque os registros têm nos dado bastante... 

têm nos deixado muito otimistas, por exemplo: o primeiro quadrimestre do ano passado 

relacionado a esse quadrimestre, número em relação a mortes por acidente em trânsito, 

já diminuiu em 24%... 24% em acidentes e tudo mais. Então isso é importante a gente 

colocar que são programas como esses, educacionais, de conscientização, que vêm 

ajudando a construir uma educação melhor, uma consciência melhor no trânsito e trazer 

um trânsito mais seguro. Nós vamos participar aqui de várias ações, está aqui: 

atividades sensoriais, que foi na Casa do Idoso, a gente participou agora; a Caminhada 

do Maio Amarelo, dia 29, vai sair lá do Parque da Cidade, também aberto ao público. 

Convidamos vocês a participar com o programa que a Prefeitura tem desenvolvido muito 

com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Isso aí está tendo resultado nos índices. A 

gente mesmo que tem aqui nesta Casa o projeto de lei aprovado, que é o Projeto de Lei 

n° 485, que foi aprovado a travessia elevada, faixa de pedestre iluminada, porque à noite 

ele ilumina essa travessia iluminada para dar mais segurança ao pedestre porque tem 

vários locais que você vai atravessar e realmente está apagada. Estão ela fica uma 

luminosidade justa... em cima dessa faixa para ajudar na travessia de pedestres. Já é 

uma ação, é um projeto nosso, que ajuda mais ainda também a segurança no trânsito e 

que é nossa função que a gente aqui respondendo a todos vocês. Também quero falar 

aqui, senhor presidente, que hoje foi anunciado o projeto SOS Dental, esse projeto que 

a Prefeitura agora anuncia através da Secretaria de Saúde, que também é um projeto 
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de lei que nós colocamos aqui nesta Casa, o Projeto n° 195 – Processo 5657, que diz: 

autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a firmar parcerias com clínicas dentárias 

para atendimento de urgência e emergência odontológica e dá outras providências. São 

tudo projetos que nós construímos com você cidadão, com você nas reuniões de CGU, 

nas audiências públicas, nas nossas visitas nos postos de saúde, nas UBSs, e a gente 

começa a detectar realmente essas necessidades, essas deficiências que podem ser 

arrumadas, é trabalhar junto com a Prefeitura, e nós colocamos projetos como esses 

para desenvolver junto com a Prefeitura programas importantes como esse. Aí um 

programa saindo agora do forno onde a gente já discutia junto com a secretaria, discutia 

junto com a população. De acordo com esse programa, como é que ele vai funcionar? 

Na verdade, as UBSs elas já prestavam... prestam atendimentos odontológicos, só que 

em alguns dias, e aí o que acontece? O dentista ele só pode de um a dois atendimentos 

de urgência e emergência nas UBSs. Na verdade, é só tratamento que faz. E a gente 

via que tinha muitos pedidos de urgência e emergência. Aí, conversando, a Prefeitura, 

através de uma conversa, através de projeto de lei, ela abre esse convênio, aí já com o 

Coife Odonto, aqui já acionado, que estão previstas duas mil consultas por mês. Então 

você que tem algum tipo de... que está aí precisando de uma urgência, de uma 

emergência odontológica, você tem que passar agora na UBS, ou pode ser no Famme, 

ou no CRMI, que é o Centro de Referência de Moléstias Infecciosas, e, através de lá, 

eles vão direcionar você já para esse tratamento. Você vai ter a sua vaga e você vai 

poder participar disso. Isso é importante. Lembrando que todos os procedimentos, como 

extração de dentes permanentes e de leite, principalmente, quando não for possível 

outra medida para conservar esses dentes; fixação de dentes abalados por algum 

trauma; controle de sangramento; tratamento de inflamação após extração de dentes; 

colagem de pedaços de dentes fraturados; restauração de fraturas de dentes anteriores 

com material estético; tratamento de abscessos; tratamento de inflamação de gengivas; 

curativos em dentes que precisem de tratamento de canal; restauração temporária em 

dentes com cárie; recolocação e fixação de dentes após um trauma; reposicionamento 

da mandíbula em caso de deslocamento, são tudo serviços que esse programa vai 

prestar para você. Então mais um ganho para você, contribuindo aqui a Casa, 

contribuindo junto com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde. Parabéns à Prefeitura, que 

assume um programa como esse e faz acontecer! Também aqui falar sobre o Festival 

de Natação que ocorreu lá no Poliesportivo João do Pulo, reuniu mais de trezentas 

pessoas que participam das piscinas da região sul da nossa cidade. A gente esteve 
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presente. Tem um vídeo aí. Adalberto, passa um vídeo aí da nossa presença lá. Opa, 

está ao contrário! Bem na largada da turma infantil, eu até parei um pouco para mostrar 

como que é bacana, o que o esporte faz na formação do cidadão. Olha que lindo isso!”  

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! E, saindo de lá, já fomos direto para 

a feira do Satélite, isso no domingo. Fomos na feira do Satélite, onde tinha uma feira... 

é bastante grande também, tem bastante movimento. E lá a gente detectou um espaço 

ocioso, que é aquele palco na Praça Mário Cesare Porto. É um palco que está lá, está 

ocioso, depredado, invadido. Já várias vezes acionamos a equipe da Guarda Municipal, 

do serviço de manutenção, do apoio social, para fazer um trabalho lá, mas limpa, 

reforma, destrói e é invadida. E a gente precisa ocupar mais aquele espaço. Entrei em 

contato com a Fundação Cultural, o Aldo. Aí parabenizar e agradecer ao Aldo que o seu 

trabalho arte nas ruas, a gente também conversou com eles para eles começarem a 

fazer essa ação lá naquele espaço, e foi feito nesse domingo. Tem um vídeo aí?”  

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Já finalizando, senhor presidente, colocando 

que esse é um espaço realmente, a praça... Uma das maiores demandas que nós 

estamos tendo nessa praça é a questão da segurança. Então a gente já tem conversado 

aí com a guarda, temos conversado no Conseg Sul, com a Polícia Militar, Polícia Civil, 

no Conselho Municipal de Segurança, no qual nós fazemos parte também, para buscar 

melhorias, ações nessa praça que realmente é uma praça que a população está ficando 

com muito medo de usufruí-la. E a gente está tentando de toda a forma possível, com 

parceiros, ocupar aquele espaço, com atividades, ações, para que seja a praça 

realmente das pessoas de bem, da família e daqueles que têm que usufruir da melhor 

forma possível. Muito obrigado pela oportunidade! Deus abençoe a todos!” 

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

Marcão! Passou só alguns minutinhos, né, Marcão? Vamos lá agora, dando sequência 

aqui ao Pinga-Fogo, vereador Esdras Andrade, 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) o próximo orador inscrito, vereador Esdras Andrade, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador ESDRAS ANDRADE:- “Boa noite a todos, todos os presentes! 

Hoje eu vim falar de uma situação muito triste, muito importante de ser esclarecida 

porque parece que muitas pessoas ou não entendem ou fingem não entender. Quando 

você atropela um animal, ou uma criança, é por obrigação sua parar e prestar socorro. 

A omissão de socorro é crime! Antes de chegar aqui, eu estava na delegacia lavrando o 

boletim de ocorrência sobre a situação que aconteceu hoje de manhã na Vila Paiva. Eu 

vou soltar primeiro o vídeo para vocês verem e depois eu continuo a minha manifestação 

de repúdio contra o que aconteceu hoje de manhã... ontem pela tarde, perdão!” 

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

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Só para ficar bem claro, o animal ficou durante quatro 

horas, após o acidente, na calçada, agonizando até a morte. Quatro horas! Se ele 

tivesse sido socorrido, ele poderia estar vivo. Note que, nesse momento, a senhora 

passageira ela quase desce para ver se o animal ainda estava embaixo do veículo e, 

quando ela nota que ele já tinha saído, ela avisa o motorista e o motorista vai embora.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Não tem som, mas é nítido que o animal estava 

urrando de dor. E não tem como esse rapaz falar que ele não ouviu, que ele não viu. Na 

imagem, quando ela começa antes do atropelamento, é nítido também o espaço do carro 

do animal, o animal já no meio da rua, preto de porte grande. Ele viu sim. O animal 

sofreu durante quatro horas. Ele foi atropelado treze e trinta e seis e ele morreu as 

dezesseis e quatorze. Uma senhora de oitenta e cinco anos ficou ao lado do animal, 

ligando para Prefeitura, enfim, para onde ela tentou e não teve socorro. Infelizmente eu 

não fiquei sabendo do caso ontem, fiquei sabendo só hoje de manhã, senão teria 

obviamente ido resgatar para tentar salvar a vida dessa cachorrinha. Mas o que eu quero 

dizer é o seguinte: ‘Infelizmente, ela nós perdemos. Isso não pode ficar impune!’ Há dois 

anos atrás, se eu não me engano, na Bacabal, aconteceu algo parecido: a Sol, ela nós 

conseguimos salvar. Ela foi atropelada, teve fratura exposta no fêmur e nós resgatamos, 

processamos, ele pagou multa, gastou dinheiro com honorário, com advogado, foi para 

delegacia, perdeu seu tempo, infelizmente não pagou a conta dela. Não, não... A dor 

que ela sentiu não é comparável ao que ele passou, mas já é alguma coisa. Então, a 

gente precisa de uma punição mais severa para esses casos porque se fosse uma 

criança, com certeza todo mundo daria muito mais valor, mas por ser um animal talvez 

não dê tanto valor. Mas a dor é a mesma, eu já falei isso diversas vezes, a dor é a 

mesma. A gente não aguenta mais, além da impunidade, essa falta de compaixão com 
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os animais. Eles sentem da mesma forma. Eu já falei por diversas vezes: ‘você não é 

obrigado a ter em casa, você não é obrigado a gostar, mas você é sim obrigado a 

respeitar’. Os animais eles têm o direito deles sim e eles têm pessoas sérias que lutam 

pela vida deles. Então eu hoje, com todas as provas, com todas as testemunhas, eu fui 

até a delegacia juntamente com o advogado e da presidente do abrigo, lavrei esse 

boletim de ocorrência para poder tentar uma punição para essa pessoa e que sirva de 

exemplo para outras. Ele poderia ter evitado este acidente e, se ele não tivesse evitado, 

ele poderia ter salvado este animal. Ele não evitou, não salvou, fingiu demência, se 

evadiu e infelizmente ela veio a óbito após quatro horas agonizando até a morte. Isso é 

lamentável e nós jamais iremos aceitar. Boa noite e obrigado pela oportunidade!” 

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

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, eu gostaria somente de solicitar 

um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Maria Amélia Fernandes, 

que faleceu de sábado para domingo, aos oitenta e oito anos de idade, é mãe do 

assessor que trabalha comigo desde o meu primeiro mandato aqui nesta Casa, mãe do 

Florisvaldo Gonçalves Fernandes, mãe do Lin, conhecido como Lin. Uma grande 

liderança... um grande exemplo de pessoa para toda a nossa comunidade ali na região 

da Vila Tesouro.” 

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

fazer um comentário sobre o que o vereador Esdras mostrou ali. Eu vi esse vídeo agora 

à tarde aqui no meu gabinete, arrependi de ter visto: estragou a minha tarde. Tomara 

que... só peço que... nós não queremos nada para família dessa pessoa, mas eu acho 

que isso não se faz. Está nítido ali na cena que foi mostrada que a pessoa viu. Para que 

fazer isso com o animal? É impressionante ainda no mundo de hoje ter pessoas que tem 

a coragem de fazer isso. Eu acho que a pessoa ela tem que... De qualquer forma tem 

que ser punido, não é? Não pode fazer isso com o animal. O animal, como eu sempre 

falo, já falei e falo, sente dor também. Ali saiu bastante de sangue, o animal ficou, como 

já falou o vereador Esdras, quatro horas agonizando até morrer. Quer dizer, é uma 

crueldade realmente danada, é para estragar a semana inteira da gente ver cenas fortes 

como essa. Parabéns, vereador! Com a palavra o vereador Esdras.” 

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio ao 

Dionísio Antônio Bispo, pai do Robson, um dos meus assessores.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora a um 

minuto de silêncio a pedido do vereador Wagner Balieiro, do vereador Esdras Andrade, 

dos senhores Maria Amélia Fernandes e Dionísio Antônio Bispo.” 

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

póstuma à memória da senhora Maria Amélia Fernandes e do senhor Dionísio Antônio 

Bispo. 

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 19h33min.-

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