
 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                             1 

CMSJC-001 – 3ª Sessão Extraordinária – 11.07.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  11.07.2019 
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TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 10h22min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JOSÉ DIMAS (PSDB), LINO BISPO (PL), MARCÃO DA ACADEMIA 

(PTB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), FLÁVIA CARVALHO (PRB), JULIANA 

FRAGA (PT), DR. ELTON (MDB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), WAGNER 

BALIEIRO (PT), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), DULCE 

RITA (PSDB), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), RENATA PAIVA (PSD) e 

WALTER HAYASHI (PSC). 

 

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

ANDRADE (SD) – 10h27min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 10h29min e CYBORG 

(PV) – 10h30min. 

 

 

Às 10h22min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão extraordinária, em 

cumprimento ao disposto no inciso I, do art. 97, do Regimento Interno, para finalidade 

específica de votação dos processos constantes da pauta, sessão esta dedicada 

exclusivamente à ORDEM DO DIA. 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Bom dia, senhor presidente! Bom dia, colegas vereadores, 

também público aqui presente, funcionários, servidores desta Casa! Saudar também o 

Felipe Moratori, chefe do cartório da Justiça Eleitoral, representando aqui toda a 

Justiça Eleitoral. Nós queremos pedir, senhor presidente, por conta dessa importância, 
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desse importante convênio que a Casa irá fazer com o cartório, a inversão de pauta na 

sessão de hoje para prestigiar inclusive o Felipe que está presente. 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 inversão de pauta para que seja votado, 

primeiramente, o Projeto de Decreto Legislativo nº 26/2019 constante do Processo nº 

7987/2019. 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Questão de ordem, senhor 

presidente. Bom dia a todos, funcionários da Casa, colegas vereadores! Eu queria aqui 

fazer o uso desse microfone para parabenizar a nossa cidade de São José dos 

Campos, fez dobradinha aí nos jogos regionais. Os jogos regionais deste ano é um 

jogos integrado, compartilhado entre São Sebastião e Ilha Bela. São José dos Campos 

fez bonito mais uma vez, uma dobradinha campeã geral no masculino e no feminino, 

ao todo setenta e seis medalhas conquistadas, sendo cinquenta e três de ouro, dezoito 

de prata e quinze de bronze. Então, nós temos construído, ao longo de décadas, 

políticas públicas que fazem da nossa cidade uma potência esportiva. São escolinhas 

de base do Departamento de Atividades Esportivas e Comunitárias, gratuitas, 

espalhadas por toda a cidade, em várias modalidades. Milhares de crianças, pré-

adolescentes, adolescentes e jovens praticando esportes na nossa cidade. Eles vão 

para as triagens juntamente com atletas oriundos de clubes, de entidades de bairro, de 

associações, para o Programa Atleta Cidadão, que é mais um programa 

campioníssimo de São José dos Campos. Inclusive o prefeito Felício Ramuth ampliou 

a idade desse programa aqui na sua gestão, que era de 7 a 17 anos, para 7 a 20 anos. 

Inclusive várias das equipes representativas do nosso município, vencedoras desses 

jogos regionais, foram compostas com atletas do Programa Atleta Cidadão. E nós 

temos ali o Fadenp, o alto rendimento, a nossa Lei de Incentivo Fiscal do esporte. São 
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estruturas públicas importantíssimas que fazem de São José dos Campos uma 

potência esportiva. Mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nós estamos 

trabalhando para a regulamentação da lei do Programa Atleta Cidadão, é uma lei de 

2004, ela nunca foi regulamentada, e também para implantação da Política Municipal 

de Esporte, onde nós teremos aí o Conselho Municipal de Esportes e todo um 

planejamento estratégico, uma união, um norte para as nossas políticas públicas que 

já existem em São José dos Campos, um alinhamento e um aperfeiçoamento das 

políticas públicas do esporte numa legislação denominada Política Municipal do 

Esporte. Parabéns São José dos Campos, parabéns a todo meio esportivo, os 

funcionários da Secretaria de Esportes de São José dos Campos, os técnicos, 

comissões técnicas, familiares, todo mundo que está envolvido! Afinal mesmo nos 

esportes individuais você precisa de uma equipe, você precisa de um fisioterapeuta, de 

um nutricionista, dos pais que ajudam em casa com a alimentação, o técnico, os 

atletas, a municipalidade na retaguarda, os apoiadores, empresas que ajudam na LIF 

do esporte, ou seja, é um resultado coletivo na nossa cidade de São José dos 

Campos. Parabéns a todos! Eu queria também, presidente, só para encerrar, ontem 

circulou na internet um vídeo lá do Jardim das Indústrias, da praça Hélio Augusto de 

Souza, de um foco de escorpiões, né? Realmente tinha lá. Numa calçada, que a raiz 

da árvore levantou, deu uma criação de escorpião ali, também tinha um pouco de 

descarte de entulho. Então alertar a comunidade que entulho não tem perninha, lixo 

não tem perninha, ele vai para o lugar errado. Tem gente que descarta, muita gente 

descarta, lixo em local inadequado, inapropriado e se converte em criadouro de 

animais peçonhentos como o escorpião. Tem que procurar o PEV. Eu queria 

agradecer à Prefeitura Municipal. Nós rapidamente acionamos, assim que vimos esse 

vídeo, acionamos a Prefeitura Municipal. As máquinas foram lá, fizeram o serviço, 

eliminaram esse foco, aplicaram o veneno, tá? E estava lá as principais combatentes 

ali do escorpião: tem umas galinhas ali, garnisé, circulando, até um vídeo passou lá no 

bairro lá. Tem um pessoal que solta na praça. E é isso mesmo, tá? E evitar de jogar 

lixo, hein, galera? Não jogue lixo nos locais porque eles se convertem em criatório 

desses animais peçonhentos. Muito obrigado, presidente!” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Bom dia, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, através 
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da página do facebook. Eu quero aqui somar também na fala do vereador Professor 

Calasans Camargo. Nós também aqui somos da linha do esporte, batalhamos muito 

pelo esporte, por vários projetos que são aprovados aqui para ajudar a melhoria, a 

incentivar e a fortalecer. E realmente São José tem sido uma cidade diferencial, tem 

sido uma cidade de referência e tá aí mais uma vez mais um título, mais uma 

conquista dos jogos regionais. Eu estive lá em São Sebastião e Ilha Bela agora no 

feriado, dia 9 de julho, fui acompanhar alguns jogos, fui acompanhar alguns atletas, fui 

acompanhar o alojamento, senhor presidente, se realmente os nossos atletas estavam 

bem alojados, se a infraestrutura que a cidade de Ilha Bela, no caso, ofereceu para os 

nossos atletas, e realmente foi uma escola muito bacana, tinha acabado de ser 

reformada, a alimentação, o dormitório, o banheiro, tinha até banheiro para deficiente, 

então isso mostra realmente uma parceria. As cidades também que assumem esse 

compromisso de realizar esses jogos também assumindo o compromisso de dar toda a 

infraestrutura para as cidades, para as equipes. E São José foi muito bem acolhida. 

Quero parabenizar a todos que estavam lá, ajudaram muito: o Claudemir, o Basílio, o 

Bonafé, o Abbud... a todos lá sem... não tem como deixar de a gente citar, mas são 

todos, são bastante, a equipe, a gente estava vendo, desde fisioterapia, desde o 

pessoal que foi lá para fazer a alimentação, a limpeza, tudo, todo mundo, porque 

graças a um conjunto de ações e de pessoas, São José, os atletas, teve acomodação 

e fizeram realmente essa grande apresentação, essa grande competição e está aí o 

resultado. E também não posso deixar aqui de citar os paratletas, né, Calasans? Eu 

acompanhei principalmente o atletismo lá, fui para ver o primeiro dia, aí a pista de 

atletismo em São Sebastião estava inundada e acabou passando para o outro dia, 

mas acompanhei vários atletas, depois ontem até uma emissora da TV passou essa 

reportagem, vários atletas nossos PCD ganharam e a gente quer parabenizar a todos: 

parabéns, parabéns, parabéns! E conte sempre com essa Casa para ajudar dentro do 

possível, dentro do projeto de lei, dentro... com as solicitações que a Secretaria de 

Esporte... com a Prefeitura, para melhorar realmente o esporte. E tem melhorado cada 

vez mais. Eu tenho certeza que, com a entrega da Arena, a entrega do Teatrão, com 

agora a reforma de pista de atletismo do João do Pulo, com várias outras estruturas 

que estão sendo entregues para a cidade, breve, breve, nossa cidade voltará a sediar 

os jogos regionais e os jogos abertos e aí a população toda vai poder presenciar de 

perto, torcer, se manifestar e ajudar os nossos atletas a conquistar mais e mais e ser 

modelo para os novos jovens, novas crianças a entrar no esporte como ferramenta de 
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inclusão, de formação do cidadão e também breve nas olimpíadas do ano que vem já 

vamos ter vários atletas nossos aí que vão estar representando São José. Agradeço, 

senhor presidente!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Bom dia, presidente! Bom dia, vereadores, público que nos 

assiste pela internet! Primeiro parabenizar aí o vereador Marcão aí pela fala do esporte 

de São José dos Campos. Mais uma vez – né, Marcão? – Seremos campeões 

regionais e, quiçá, do abertos também. Vai terminar, mas vamos receber o troféu lá, 

presidente, sábado. Se quiser fazer uma comissão aqui, a gente está à disposição 

para ir junto com vossa excelência, senhor presidente. Agora o que que é importante, 

vereador Marcão? Parabenizar a Secretaria de Esportes, parabenizar o PCD. 

Conforme você mesmo colocou aqui, a gente tem apoiado esse esporte. O PCD mais 

uma vez dando show e tem pouco reconhecimento da nossa cidade. Agora, aqui vai o 

meu recado para os gestores de modalidades do Fadenp: vamos tirar a bunda da 

cadeira, vamos correr atrás de patrocinador aí, porque ficaram na maior pressão em 

cima dos vereadores para que a gente pudesse mudar a LIF, a gente mudou a Lei de 

Incentivo Fiscal, e tem gestor de modalidade, vereador Calasans, que fica sentado, 

que não corre atrás e não vai buscar a LIF do estado, não vai buscar a LIF federal, não 

vai atrás de empresas aí para buscar o IPTU e quer que as coisas caiam do céu. E vai 

ser difícil cair do céu, está todo mundo passando por dificuldade, as empresas de 

nossa região estão passando por dificuldade. Agora, vamos buscar a LIF estadual que 

não tem que ter contrapartida, faz o projeto para a LIF federal que é a contrapartida. 

Pediram a transparência para aquela pessoa que ia buscar e tem pessoa que está 

com a bunda na cadeira, vereador Marcão, eu não quero ainda citar o nome, mas tem 

pessoa que ia correr atrás e só faz visita, mas buscar o objetivo aí de algumas 

modalidades, entendeu, não vai e foto no facebook toda hora tem, foto no instagram 

toda hora tem que está nos eventos. Eu vou cobrar aqui... eu vou cobrar aqui se essa 

pessoa está buscando recurso para o Fadenp, que é importante. Então já estou 

falando aqui: vamos tirar a bundinha da cadeira, que toda hora está fazendo curso, 

buscando não sei o quê. Tem que buscar é recurso para as modalidades aí.” 

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

parabenizar a todos os envolvidos aí através do secretário Paulo Sávio, toda sua 

equipe, pelo excelente trabalho aí nos jogos regionais. Informo a todos os presentes 
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que, nos termos regimentais, a votação 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 

PADARIA. 

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

sessão.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 26/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO N° 7987/2019, de autoria da Mesa Diretora, que 

autoriza a Câmara Municipal de São José dos Campos a firmar convênio com o 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para a produção de material 

audiovisual voltado à campanha da revisão biométrica obrigatória. 

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

Processo 7987.” 

Não havia orador inscrito. 

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

vereador inscrito, informo aos senhores vereadores que este processo se encontra 

dentro do prazo de emendas. Consulto os nobres vereadores se abrem mão do prazo 

de emenda.” 

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

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

manifestação em contrário, o processo se encontra apto à votação.” 

Às 10h54min iniciou-se o processo de votação. 

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

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 

prazo para manifestação 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 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 
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contrária, senhor presidente!” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

justificativa de votação, esse projeto é da Justiça Eleitoral, inclusive está aqui o Luiz 

Felipe Marques Lopes, né, chefe do Cartório Eleitoral da Zona 282. Vocês estiveram 

aqui acho que faz mais ou menos um mês, né, recentemente aqui, pedindo então essa 

parceria com a Câmara Municipal para fazer a divulgação da biometria, né, biometria 

que se encerra no dia 19 de dezembro, para poder fazer a divulgação. Então esse 

projeto de decreto votado hoje aí por unanimidade pelos vereadores é que a Câmara, 

então, possa também ser... fazer essa parceria com o cartório eleitoral para fazer essa 

divulgação, como vocês já vêm fazendo a divulgação, o cartório vem fazendo já a 

divulgação na cidade, até mesmo porque aqueles que não... Agora, o ano de 2020, vai 

ser as eleições através de biometria, votação. Quem não tiver, terá problema aí com 

relação a várias situações, alguns exemplos: empréstimos em bancos públicos não 

vão poder fazer, matrícula em escolas... em faculdades públicas, prestar e tomar 

posse em concursos públicos também. Então é bom as pessoas estarem cientes que 

precisam fazer o cadastramento da biometria. Isso tem em vários lugares da cidade, 

eu vou citar alguns exemplos aqui: além dos cartórios eleitorais, tem no Cefe (em 

Santana), no Vale Sul (shopping no Satélite), na Paróquia Espírito Santo (no Satélite), 

também na Casa de Cultura Flávio Craveiro (no Dom Pedro I), na Prefeitura, no Fórum 

ali do Aquarius, no Clube de Campo Assem (no Bom Retiro), na Subprefeitura de 

Eugênio de Melo. Então são vários lugares que pode fazer esse cadastramento quem 

não fez ainda a biometria. Então é importante que se faça e essa parceria aqui com a 

Câmara Municipal poder ajudar a divulgar também nesse processo, tá bom? Luiz 

Felipe, estamos sempre à disposição e agora poder, através desse projeto de lei 

realmente formalizado, poder então fazer... a Câmara já vem na verdade divulgando, 

tá? Agora poder ainda... divulgar ainda mais. Com a palavra o líder de governo José 

Dimas.”  

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

esta votação desse projeto, desse convênio da nossa Casa, a Câmara, com a Justiça 

Eleitoral porque visa realmente conscientizar a nossa população desse dever 

importantíssimo, né? Cívico, bem lembrado pela vereadora Dulce Rita. Mas lá em São 
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Francisco Xavier, de modo muito especial, eu relembro aqui a necessidade de que 

faça o seu recadastramento da biometria, ok? Acontecerá até o dia 26 na Escola 

Estadual Armando Cobra. Então, mais uma vez, parabéns por essa Casa, por esse 

convênio, e à Justiça Eleitoral com a presença do Felipe aqui que está se empenhando 

muito, esforçando muito para que todos aqueles que possam exercer o seu direito de 

votar tenham no dia toda a parte legal cumprida. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui também cumprimentar o 

Felipe pela presença aqui hoje, por esse projeto que nós estamos votando. E queria, 

Felipe, dar uma sugestão até assim por uma coisa legal que eu acho que aconteceu. 

Esses dias uma família foi até o Fórum, e estava lá o pessoal do cartório fazendo a 

biometria, só que eles não levaram o comprovante de endereço, mas mesmo assim 

eles fizeram o título. Então, essa questão do comprovante de endereço às vezes 

dificulta um pouco: ‘Nossa, eu ia fazer, mas não tenho o comprovante de endereço 

aqui.’ Então uma sugestão para... que pudesse ter uma fala nesse sentido que se, de 

repente, o comprovante de endereço não estiver disponível com a pessoa, que ela 

possa mesmo assim fazer. Eram cinco pessoas da família e fizeram ali. Falou que foi 

dez minutos para fazer. Então o comprovante de endereço fez a diferença, eles não 

tinham, mas foi aceito e acabou ajudando, entendeu? Uma sugestão, tá?” 

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

vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, só fazer uma retificação na 

sua fala, o Felipe deve ter mudado aqui na programação, mas hoje não se encontra 

mais no clube da Assem fazendo essa biometria, não! É lá na SAB do Parque Novo 

Horizonte, na Rua dos Vidraceiros, nº 175. E está indo muita gente, viu, Felipe? Lá é o 

lugar certo para o bairro porque fica perto ali para vários bairros: o Boa Esperança, o 

Nova Esperança, o Cerejeira, Castanheira e o próprio Novo Horizonte. Mas parabéns, 

presidente, pela sua iniciativa de querer conscientizar as pessoas que a biometria é 

importante não é só para o voto, não! Também é para os itens que vossa excelência 

falou – para concurso público, escola pública. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

corrigir! De fato, o que me passaram ainda consta aqui. Eu acho que deve ter pegado 

ainda quando estava no site. Eu acho que é isso, deve ter... agora não está fazendo 
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mais. Mas obrigado por você ter aqui nos alertado! Com a palavra a vereadora Dulce 

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria parabenizar o senhor 

também por essa atitude aí de fazer esse convênio que eu acho que é muito 

importante, nós fizemos aí um mutirão lá em Eugênio de Melo, eu queria agradecer ao 

Felipe que ele foi muito rápido quando nós solicitamos um posto de atendimento lá. E 

eu queria também retificar que lá foi suspenso e ele está pensando na possibilidade 

em agosto retornar os serviços. Então, parabéns, Felipe, muito rápido, muito imediato, 

muito... a presteza. E também os funcionários, os estagiários que atenderam lá, foram 

muito solícitos, muito educados com a população e ajudaram muito. Então, é assim 

mesmo que tem que ser e eu acho que nós temos que fazer todos os vereadores aqui 

uma força-tarefa nessa divulgação porque infelizmente ainda não chegou em todas as 

camadas da nossa população. Parabéns, viu, Felipe?” 

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

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Presidente, também queria te parabenizar por esse 

convênio com os cartórios eleitorais. E dizer para o Felipe que está presente aqui no 

nosso Plenário: o trabalho que vocês fazem é muito importante para a nossa cidade e 

um trabalho bem-feito, que é feito com carinho, amor e dedicação. Então, parabenizo 

você em nome de todos que fazem esse trabalho. Mas vou na linha também do 

vereador Lino Bispo. Quando eu fui fazer a biometria lá, o cadastro, eu... depois de 

umas três vezes marcadas é que eu consegui, porque sempre eu esquecia o 

comprovante de endereço. E, chegando lá, o funcionário falou: ‘ah, não, não precisa’, 

né? Falei: ‘Mas vocês têm que avisar então, porque senão já teria vindo aqui há 

bastante tempo’. Assim como aconteceu comigo, acontece com várias pessoas. Então 

a sugestão do Lino é muito legal sob esse ponto de vista mesmo. Do meu lado tinha 

uma pessoa que só estava com o RG e perguntou: ‘Eu só tenho o RG, posso fazer 

também?’ ‘Pode!’ Então talvez merecesse uma divulgação melhor nesse sentido, 

nesse aspecto, é uma sugestão, não sei se é legal isso, se pode fazer isso, mas fica 

aqui a dica. Muito obrigado e parabéns a vocês! Senhor presidente, aproveitando, 

queria pedir um minuto de silêncio para a nossa ex-funcionária Arlete Pinheiro Melo, 

falecida no sábado, dia 06/07, uma pessoa que trabalhou na Câmara desde 94 até 

2010. Arlete era uma pessoa tão dedicada. Me lembro muito da Arlete porque quando 

eu tomei posse pela primeira vez como vereador foi em maio de 93, então eu tenho 
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uma lembrança muito boa, muito carinhosa, uma pessoa que na vida só dedicou amor 

para os outros. Então fica aqui a nossa homenagem, as nossas condolências para a 

família e seus amigos. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Walter! Vamos só retificar aqui a votação do processo. Informo aos senhores 

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 

prazo para manifestação 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.” 

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

presidente.” 

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

manifestação em contrário, o processo se encontra apto à votação. 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 

unanimidade.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 248/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

7704/2019, de autoria do Poder Executivo, que cria o Observatório do Mercado de 

Trabalho e da Formação Profissional e dá outras providências. 

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

Processo 7704/2019. Não há inscrito.” 

Não havia orador inscrito.  

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

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 

prazo para manifestação 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.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestação.” 

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

manifestação em contrário, o próprio processo se encontra apto à votação. Em 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
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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 Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 8/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO N° 7733/2019, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei 

Complementar nº 527, de 19 de dezembro de 2013. 

Não havia orador inscrito. 

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

Processo 7733/2019. Não há inscrito. Encaminhamento de votação, vereador Wagner 

Balieiro.” 

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

vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara ou aqui 

mesmo no Plenário, dizer que com relação a esta lei que revoga o incentivo que foi 

dado aos cartórios em 2013, tem duas observações a fazer. Em 2014, quando o 

Governo do Estado colocou que toda tributação de ISS ficaria como de 

responsabilidade do próprio munícipe... Então o cartório ele... todo o ISS ele cobra do 

munícipe desde 2014. Então houve de fato, a partir de 2014 quando houve essa lei do 

Estado, uma situação de que a legislação municipal ela perdeu a sua eficácia, que era 

de dar um incentivo, mediante alguns serviços por parte do cartório, para ter uma 

redução de ISS. O ISS cobrado dos cartórios era de 5%, foi feita a lei municipal 

diminuindo para 2% o ISS em troca de alguns serviços quando foi aprovado essa 

legislação em 2013. Quando o Estado lançou a Lei 14.600 colocando o ISS por conta 

do munícipe, então o munícipe que paga o ISS, independente se o cartório cumpria ou 

não aquilo que tinha combinado na lei municipal a conta é do munícipe. Então se o 

cartório fazia aquilo que o município exigia, o munícipe pagava 2%. Alguns cartórios 

que não entrou no programa do município pagava 5%. Então, de fato, a legislação ela 

ficou bem complicada de continuar a partir do momento que houve essa legislação 

estadual. A única observação... A outra observação é que ao transformar... ao revogar 

a lei municipal você tem uma situação onde todos os cartórios voltarão a cobrar ISS de 

5% do munícipe. A imensa maioria dos cartórios do estado, capital e outras cidades 

aqui, com exceção de algumas, mas a grande maioria, cobra do munícipe 2% de ISS. 
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O que nós estamos tendo aqui é uma situação onde você vai revogar a lei, mas vai 

deixar para a conta do cidadão um ISS de 5% que poderia ser dois, como é em São 

Paulo, como é em Taubaté e como que é em vários outros municípios. Então a 

revogação ela é correta por estar em conflito com a legislação que é estadual, mas 

está ficando uma conta de ISS para o cidadão que é agora quem paga a conta, não é 

o cartório que perde ou ganha dinheiro nessa história, o cartório simplesmente repassa 

o custo para o cidadão, o cidadão vai arcar com 5% de ISS em qualquer transação ou 

em qualquer documento que tiver cobrança de ISS, tanto no Cartório de Notas como 

de Imóveis. Então é uma situação que quem vai ser penalizado é o munícipe com o 

ISS de 5%.” 

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

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 

prazo para manifestação 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.” 

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

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

manifestação em contrário, o processo se encontra apto à votação. Em votação o 

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

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três manifestações 

contrárias, senhor presidente.” 

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

contrário, está aprovado o processo.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com três votos contrários 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 7734/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui a Linha 

Verde no município de São José dos Campos, e dá outras providências. 

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

Processo 7734/2019. Inscrito para falar no processo, vereador Lino Bispo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

sociais. Nós hoje estamos dando um grande passo, senhor presidente, através da 

votação desse processo da chamada Linha Verde. Esse processo ele está baseado 

em cinco pontos importantes para a nossa cidade. Esse processo ele tem um grande 

objetivo, que é primeiramente o desenvolvimento urbano e a centralidade. Esse projeto 

vai trazer um grande desenvolvimento tanto para a zona sul como a zona leste ao final 

de todo o processo, de todo o projeto. Numa primeira fase nós já sabemos que 

contemplará zona sul com o centro da cidade, fazendo então um movimento urbano 

importantíssimo para a região. Nós sabemos o quanto a região sul ela é importante 

num processo de desenvolvimento da nossa cidade e esse projeto ele vai trazer um 

ganho maior ainda, ele vai trazer mais centralidade, ele vai agregar no seu contexto 

uma concentração de pessoas partindo de um ponto, que é lá o fundo da região sul, no 

caso Campos dos Alemães, Dom Pedro, Colonial ali, trazendo então todo esse 

movimento pela Linha Verde até aqui a Nélson D’Ávila, nas proximidades ali do CTA. 

Portanto, um dos pontos importantes nesse processo é o desenvolvimento e a 

centralidades, ou seja, vai facilitar, e muito, para as pessoas que moram, que 

trabalham nessa região, não é? Um outro ponto importante é a sustentabilidade. Esse 

processo ele tem um eixo de setenta e cinco mil metros quadrados, então é um projeto 

sustentável, um transporte adequado aonde ali nós vamos ter as linhas, ou seja, as 

ciclovias, para que esse cidadão que mora lá no fundo da região sul, como eu falei, 

nos bairros mais periféricos da nossa região, possa pegar a sua bicicleta e vir até o 

centro da cidade, portanto é até uma outra preocupação que nós temos que ter, que o 

centro da cidade vai ter que se preparar com estacionamentos para bicicletas porque o 

cidadão vai poder sair lá do fundo da região sul, numa via rápida, segura, e vir até o 

centro da cidade. Portanto, essa mobilidade vai ser muito melhorada, vai com certeza 

trazer um grande benefício: 1) – As pessoas vão poder praticar mais esportes andando 

de bicicleta; nós vamos ter aí realmente uma faixa segura. Ou seja, a pessoa vai sair 

de lá pela via, pela ciclovia, ela vai acessar grandes supermercados, ela vai acessar 

shoppings, ela vai acessar faculdade, ela vai acessar o emprego mais perto da casa 

dela. Então, o que que a gente percebe? Esse projeto ele traz um ganho de 

sustentabilidade muito grande. Também nós temos um outro ponto que é o transporte 

rápido de massa. Então imagina como vai ficar importante para as pessoas, como vai 

ser importante para as pessoas que trabalham, as pessoas que têm a necessidade de 
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se locomover nas centralidades que serão criadas e já tem... já contamos com aquelas 

que já existem. Então esse transporte rápido de massa vai fazer com que o 

trabalhador ele tenha uma rapidez maior para chegar no trabalho e para chegar na sua 

casa de volta. Portanto, vai ser um grande ganho de mobilidade urbana que a região 

vai ter a partir da conclusão desse projeto. Hoje é a votação, hoje nós estamos aí 

autorizando a Prefeitura a desapropriar, autorizando a Prefeitura a fazer a 

concretização do negócio com a ‘etceep’, que vai com certeza trazer essa parceria 

importante, é a empresa que vai dar esse passo de pegar uma área que não está 

sendo utilizada hoje, que não está sendo utilizada hoje e passará então a ser utilizada 

pela população. Também na conexão da zona sul com a zona leste nós vamos criar aí 

o anel viário leste, ou seja, a pessoa vai sair da região sul, vai ligar a leste até o 

Parque Tecnológico com muita rapidez, com muita segurança. Portanto, para a nossa 

cidade é com certeza o projeto que vai impactar de uma forma muito importante. 

Posso dizer que será o maior projeto viário da nossa região ou, quiçá, do nosso 

estado, você ver uma cidade do tamanho de São José dos Campos, você ver uma 

região ser ligada com a outra cerca de vinte quilômetros de extensão por vias seguras, 

interligando inclusive pontos importantes que é a Via Cambuí, não é? No futuro a Via 

Cambuí será interligada com aí o anel viário, chegando até a região do Parque 

Tecnológico, aonde está o coração da tecnologia da nossa cidade que com certeza é 

uma tecnologia que atende a nossa região, o nosso estado e também o nosso Brasil. E 

a Linha Verde ela vai facilitar o acesso aos serviços e estimular o desenvolvimento 

econômico ao longo dos seus vinte quilômetros de extensão, tornando o município 

mais dinâmico, tornando o município mais atrativo, dando uma celeridade nos 

negócios, fomentando o negócio imobiliário, fomentando o emprego na nossa cidade. 

Então o projeto de hoje, para nós, é um grande projeto, é um marco que as pessoas 

que às vezes torcem para não dar certo, que às vezes não conseguiu, de repente, 

implantar uma política de mobilidade como essa, é... de repente, vai votar contra? Não 

sei, mas eu acredito que não porque é um projeto para a nossa cidade, é um projeto 

interessante para a nossa cidade. E aqui eu tenho certeza que essa Casa, todos nós, 

os vinte e um vereadores estarão votando favorável a esse projeto porque esse projeto 

vai trazer um grande desenvolvimento para toda a nossa cidade, vai trazer com 

certeza um destaque para a nossa cidade, vai dar para São José dos Campos uma 

visibilidade muito grande. Portanto, eu quero assim cumprimentar e parabenizar o 

prefeito Felício Ramuth por esse grande passo dado no sentido de há dois anos atrás 
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estarmos trabalhando essa questão, estar buscando viabilizar esse projeto e agora a 

gente vê ele sendo aí bem concluído de forma realmente muito ampla para trazer 

grandes benefícios para a nossa cidade. Esse projeto, que inclui a construção de 

quatro praças que vão ocupar cerca de vinte e cinco mil metros... Se nós dividirmos 

aqui vinte e cinco por quatro, a gente vai com certeza ter aí praticamente seis mil 

metros cada praça. Imagina uma praça de seis mil metros, quanto isso vai agregar 

para a nossa região? Quantos equipamentos podem ter ali, públicos, nessas grandes 

praças? Portanto, a gente pode ter uma ideia de um projeto inovador, de um projeto 

que vem para mudar, que vem para transformar, que vem para realmente trazer esses 

benefícios inúmeros, nos quais nós já citamos aqui alguns deles. Vai contribuir para a 

criação de novas centralidades, estimulando o crescimento do setor imobiliário, 

aquecendo a economia e gerando empregos com a expansão de novos 

empreendimentos, além de integrar alguns dos principais centros comerciais, tais 

como os shoppings da nossa cidade. Portanto, é realmente muito, mas muito mesmo, 

acertado esse passo que a Prefeitura deu e que a Câmara no dia de hoje, nesta 

sessão extraordinária, estará dando o aval ao prefeito, estará contribuindo com o 

prefeito. Portanto, o voto deste vereador é um voto favorável a esse projeto porque 

tenho certeza que a nossa cidade como um todo, que São José dos Campos vai 

ganhar, e muito, com esse projeto, vai ficar com certeza na história da nossa cidade e 

vai trazer um grande desenvolvimento na nossa cidade. Esse ano ainda, como 

promessa do prefeito Felício, estará dando início a essa obra. É uma obra que tem 

começo, meio e fim. Ela começa, então, ligando a região sul até o centro da cidade e 

depois ela chegando até na região leste da nossa cidade. Esse projeto com certeza ele 

vai mudar a nossa história. Esse projeto com certeza ele vai revolucionar a nossa 

economia, ele vai trazer uma geração de emprego. Eu concedo aí à vereadora Dulce 

Rita um aparte no nosso comentário.” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Eu só queria complementar que infelizmente 

isso aí ficou a cargo do município porque realmente a Dutra está superlotada, 

estivemos em Brasília já com alguns vereadores daqui... dessa legislatura, chegamos 

em Brasília pedindo a duplicação da Dutra e o diretor lá da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres não sabia nem aonde que ficava São José dos Campos de 

tanta atenção que estava dando para o nosso município, principalmente pelo fato de 

ele ser um município sobre... não só aqui em São José, como outras cidades também 

do Vale, ser um município governado pelo PSDB. Então fomos lá e ficamos 
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estarrecidos com a falta de informação dele. E quando teve a audiência pública, que a 

Nova Dutra abriu aí para ver a duplicação da Dutra, fomos muito pouquíssimos 

contemplados. Eu acho que isso aqui vai ter principalmente desafogar a Dutra que é 

um pesadelo para todo mundo que anda nessa via o dia inteiro como nós andamos. E 

o prefeito está fazendo o que está... uma proposta inovadora, para o município muito 

compensadora também em termos não só de logística como também de criatividade e 

de custo. Então eu queria parabenizar o prefeito e eu espero que a segunda fase, a 

segunda etapa que vai chegar até a cidade tecnológica, seja feita com a maior 

brevidade porque realmente essa Dutra está insustentável e é um crime o que 

aconteceu, de não ter feito a duplicação que na época, nas tratativas que nós tivemos 

com Nova Dutra e com ANTT, ficava em cinco bilhões, a duplicação de São Paulo ao 

Rio de Janeiro, depois não tinha dinheiro para fazer isso. Depois nós vimos, com o 

andar da carruagem, tanto dinheiro para o ralo, né? Para o ralo ou para o rolo. Então, 

parabéns, Felício, pela criatividade, e pra todos os funcionários envolvidos nesse 

projeto porque realmente vai resolver um grande problema em nossa cidade e até na 

região que vai dar mais velocidade aí para o nosso trecho.” 

O vereador LINO BISPO:- “Então, na verdade, a vereadora Dulce destacou bem, hoje 

nós temos uma rodovia que corta a nossa cidade ao meio e que ela está muito difícil 

de ser acessada, né, vereadora? Você está de parabéns! E, no ano de 2017, eu 

protocolei nesta Casa um requerimento encaminhando à Brasília, ao deputado Márcio 

Alvino, para que pudesse batalhar com relação às marginais da Dutra. Nós temos ali 

um gargalo na Veibras e temos outro gargalo lá na Johnson. É preciso na nova 

licitação da Rodovia Presidente Dutra que isso seja resolvido. Portanto, até é uma luta 

nossa que vai continuar, vereadora, e acho que é uma luta dessa Casa. Cada um de 

nós aqui temos parlamentares lá na Câmara dos Deputados. Nós não podemos deixar 

São José de fora nessa nova licitação que precisa entrar essas marginais da Dutra, 

dos dois lados inclusive, porque a nossa cidade precisa disso. Nós temos um 

aeroporto na nossa cidade, nós temos aqui a Rodovia Tamoios ligando a nossa cidade 

ao Porto de São Sebastião. Portanto, a nossa cidade precisa ser enxergada pela parte 

técnica do Ministério dos Transportes e aí nós precisamos que os nossos deputados 

possam fazer esse grande esforço aí, é um esforço político mesmo de fazer com que a 

nossa cidade seja de fato incluída nesse processo quando a Nova Dutra... for feito o 

novo processo de licitação de uso da Rodovia Presidente Dutra. Mas, concluindo aqui 

no finalmente da nossa questão do projeto da Linha Verde, quero dizer que a nossa 
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cidade está de parabéns, essa Câmara Municipal está de parabéns por estar 

sustentando esse projeto do Executivo e aqui nós vemos que o Executivo tem sim a 

parte dele, que é buscar, correr atrás, conversar, dialogar, mas a Casa, a Câmara 

Municipal, ou seja, todos nós vereadores é que dizemos sim a esse projeto ou dizemos 

não, isso nós vamos dizer através da votação. Nós vimos ontem a reforma da 

Previdência sendo votada com uma esmagadora votação, número surpreendente, e 

destacamos sim a liderança do presidente da Casa, Rodrigo Maia, os líderes 

partidários que entraram em acordo e deram aquela votação. Portanto, o Parlamento 

ele é importante, o Parlamento precisa ser de fato valorizado porque o Parlamento é 

que certifica, o Parlamento é que dá realmente a anuência para que os bons projetos 

possam acontecer na nossa cidade. E esse não seria apenas um bom projeto, mas um 

maravilhoso projeto, um grande projeto, e eu tenho certeza que será votado por 

unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Lino Bispo! Também inscrito para falar no processo o vereador Wagner Balieiro.” 

Ocupa a tribuna o vereador Wagner Balieiro.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

senhores vereadores. Esse projeto que institui a Linha Verde inclusive que tinha a 

possibilidade de ser votado na sessão passada quando a bancada do Partido dos 

Trabalhadores abriu mão do prazo de emenda, mas houve ausência de vereadores e 

não foi possível ser colocado na sessão passada essa votação. Mas dizer que o 

projeto em questão, especificamente o que está colocado aqui, é um projeto que trata 

de uma desapropriação com base em pagamentos no valor de sete milhões e depois 

uma isenção de IPTU ao longo dos próximos quatro anos, totalizando uma 

desapropriação de sessenta e um milhões de reais quase à empresa Cteep 

(Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista), da qual eu tive a alegria de 

participar enquanto empregado, durante... primeiro como Eletropaulo, depois virou 

Cteep, trabalhei onze anos nessa empresa, uma excelente empresa, uma empresa 

que inclusive... que tem uma relação com os trabalhadores que deveria ser exemplo 

para muitas outras. Aliás, só para título de curiosidade, a Cteep, que era uma 

empresa... é a maior empresa de linha de transmissão da América Latina, ela foi 

privatizada em dois mil e... se eu não me engano 2004 ou 2005. A compradora da 

empresa foi uma estatal da Colômbia, a ISA, né? Nós privatizamos um bem importante 

do nosso país, que é essa empresa de linha de transmissão, sempre lucrativa, e a 

compradora na época da privatização foi uma estatal colombiana, que até hoje é a 

atual detentora da empresa e dos direitos de concessão que dela... que existem. A 

Cteep ela tem um recurso fixo. A sua receita ela vem principalmente da questão da 

transmissão de energia, então ela tem um custo... uma receita fixa por linhas que ela 

opera com custo fixo mensal que são cobrados, inclusive, nas contas de luz. Quando a 

gente tem uma situação dessa de desapropriação de uma área como essa que está 

sendo feita numa faixa que pertence à Cteep, ela não deixa de ser também um 

excelente negócio para a empresa porque na verdade é uma receita a mais para a 

empresa, a empresa não... A função do seu serviço é transmissão de energia. Ela tem 

receita fixa com isso. O que ela está fazendo? Ela está na verdade diminuindo um 

enorme de um valor de IPTU que ela paga na cidade. A empresa Cteep 

provavelmente, se não for a maior, está entre as três maiores pagadoras de IPTU de 

São José dos Campos, uma média em torno de treze, quatorze milhões de reais de 

IPTU por ano na cidade. Então, além de ter sessenta e um milhões de reais nessa 

desapropriação, com certeza logo depois desses quatro ou cinco anos não terá mais 

essa área para pagar IPTU, equivalente a 30% daquela faixa. Então, é uma receita a 

Identificador: 360035003100380033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                             19 

CMSJC-001 – 3ª Sessão Extraordinária – 11.07.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  11.07.2019 

mais para a empresa, uma receita que... e uma despesa a menos que ela vai ter ao 

longo desse período e que vai com certeza... Eu lembro que toda vez sempre era um 

transtorno essa questão do IPTU lá para a empresa. Então, não podemos deixar aqui 

de mostrar que é lógico que a empresa tem interesse nesse processo, interesse e 

muito, porque além de estarmos falando de uma desapropriação de sessenta e um 

milhões de reais, ela vai deixar de pagar IPTU dessa área que ela nunca usou e não 

vai precisar usar ao longo desse processo todo. Nós fizemos alguns apontamentos. 

Quero aqui deixar claro que, em que pese os apontamentos da assessoria jurídica... 

assessoria jurídica que inclusive deu um parecer contrário colocando da necessidade 

de ter uma lei específica discutindo a questão da isenção de IPTU não para o caso 

Cteep, mas seria como se tivesse um processo de crédito relacionado a IPTU como 

uma legislação municipal e dentro dela incluir a Cteep, tem mais uns outros itens 

colocados dentro desse parecer municipal... do parecer jurídico aqui desta Casa, mas 

ressaltar que o projeto em si aqui por enquanto ela é uma desapropriação, há uma 

necessidade de várias obras para serem feitas, esse corredor, dizendo que ‘ah, vai ter 

o aterramento de torres’. Se tiver torre nesse caminho... Pode ser que tenha. 

Provavelmente não tenha. Pelo menos na zona sul, caminhando ali pela região central, 

se tiver uma ou duas torres no máximo, vereadora Amélia, para ser aterrada é muito, 

as torres não estão no caminho, porque eu vi a imprensa falando que vai aterrar torre. 

Se for aterrar torre, é na área que vai ficar de remanescente para a Cteep e que a 

Cteep vai aterrar junto, em combinação com a EDP, que a maior parte das torres são 

da EDP, e a partir dali a Cteep juntamente com a EDP Bandeirante fazerem a 

negociação imobiliária desse processo, negociação imobiliária na maior parte dessas 

áreas. É isso que vai ter dentro desse processo. Pois não, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Wagner, é só para registrar, esse projeto 

ele é inovador em São José, mas no Brasil ele não é, né? A Operação Urbana nós 

tivemos o projeto, em São Paulo, da Água Espraiada. No Rio de Janeiro aquele projeto 

que mudou o Rio, no Porto Maravilha, também é uma Operação Urbana importante, 

que é o poder público e a iniciativa privada. Queria aqui lembrar e, como vai ficar para 

os anais, registrar que doutor Wladimir Ribeiro, o grande urbanista e também ele é um 

jurista, advogado, mas sempre... ele já morou em São José, trabalhou aqui no governo 

da Dr.ª Ângela e foi uma sugestão dele essa proposta da Operação Urbana. Então 

quero... para ficar nos anais, no dia que lançou a Linha mandei para ele porque sei 

inclusive do seu trabalho e da sua equipe na Secretaria de Transporte, e registrar que 
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algumas pessoas no dia do lançamento ligaram para você no gabinete, para mim, para 

dizer que lembra e esperava inclusive da empresa Cteep a resposta da Operação 

Urbana. Eu fico feliz que o governo tenha dado continuidade a esse projeto que foi 

bastante discutido, iniciou-se a discussão lá no governo Carlinhos, na secretaria que 

você dirigiu, e que bom que deu certo. É uma pena que não veio junto a proposta 

também do metrô de superfície que seria a interligação perfeita para essa região e 

para o desenvolvimento. Mas quero ressaltar que essa questão não é novidade, acho 

que é importante, sempre que a gente discutiu o Plano Diretor, a Lei de Zoneamento, 

esses mecanismos da Operação Urbana sempre a gente discutiu nesta Casa como 

uma proposta e uma saída e eu acho que vai ser bastante interessante. Nas nossas 

emendas que teve o parecer de... duas delas, o parecer favorável da assessoria 

jurídica, que infelizmente as comissões infelizmente deram parecer contrário, mas uma 

delas eu queria aqui registrar que seria 5% para áreas remanescentes da 

desapropriação e aí com o parecer da própria Prefeitura para que seja para habitação 

de interesse social. Ontem, na audiência pública desta Casa sobre a Lei de 

Zoneamento, foi colocado aqui bastante... um questionamento de uma área ali na 

Rodovia dos Tamoios. Eu acho que a gente tem que registrar que nós queremos... e o 

defensor público questionou muito a questão dos empreendimentos fora do centro da 

cidade. Então está aí a nossa responsabilidade na medida em que vão ter várias áreas 

aqui para que tenha também pelo menos 5% para as casas de interesse social. Então 

a nossa emenda que... está de acordo inclusive com o que foi dito e reivindicado 

ontem na audiência pública, esperamos inclusive... vou enviar para a comissão que 

está discutindo a Lei de Zoneamento, para a equipe da Prefeitura, a nossa sugestão. 

Apesar de ter sido rejeitada aqui ela pode vir junto com o projeto da Lei de 

Zoneamento. E o registro do parecer da assessoria jurídica ela é bastante importante e 

que deve ser refletida aqui pelos vereadores que infelizmente não consideraram esse 

belíssimo estudo.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Gostaria somente de registrar que, dentre as 

emendas, tem a emenda que estabelece que qualquer via futura tenha o corredor 

exclusivo de ônibus. É necessário... Independente da questão da via nós sabemos que 

dentro do estudo que foi realizado e que a Prefeitura tem de origem e destino das 

pessoas de nossa cidade é um processo de longo prazo porque hoje o origem e 

destino das pessoas não são exatamente naquele espaço, os caminhos são outros, 

por isso que era a necessidade de você trabalhar a implantação de transporte rápido 
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de massa na cidade, à medida que for tendo essa obra você interliga com essa obra 

incluindo ali conforme o aumento da demanda a questão do... a interligação da 

questão do transporte coletivo. Mas a emenda ela trabalhava já com essa necessidade 

de trabalhar ali um corredor exclusivo de ônibus para que não tenhamos os problemas 

futuros que normalmente vêm quando você faz uma via exclusiva somente para carro. 

Esse é um dos itens que está sendo colocado ali, apesar de que quando essa via for 

iniciada, sendo iniciada esse ano ou o ano que vem, ela ainda não atenderá, dentro 

daqueles estudos, a demanda de passageiros que vai acontecer à medida que for 

trabalhando uma nova centralidade e que vai depender de uma negociação privada 

também envolvendo as empresas de energia elétrica, que é onde estão as torres de 

transmissão. As torres de transmissão elas só vão ser aterradas na verdade se houver 

sim, ali dentro das áreas das torres, a Operação Urbana que porventura vier 

acontecer.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Obrigada! Vereador, é importante que na 

Operação Urbana são as contrapartidas, queria que você registrasse o valor que hoje 

a empresa paga de IPTU, que não é um valor barato para São José dos Campos. Já 

falou? Desculpa!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Não, mas só repetindo, na verdade eu dentro dos 

estudos que a gente faz, a gente acredita que temos hoje os três maiores contribuintes 

de IPTU: GM, Petrobrás e a Cteep em torno de treze, quatorze milhões/ano. É uma 

receita significativa e há um interesse muito grande da empresa nessa proposta 

porque é uma despesa a menos que ela vai ter e que não é dentro daquilo que ela 

trabalha. Na maioria das cidades a Cteep inclusive não tem nem propriedade própria. 

Ela faz uma faixa de servidão e vai colocando as linhas de transmissão sem pagar 

IPTU na maioria dos lugares. Nesse caso específico de São José, como são linhas 

antigas do tempo da Light, a Light na época comprou essas terras para passar linhas 

de transmissão. No modelo da Cesp não existe desapropriação. Ela coloca a linha, 

paga uma indenização, mas ela não paga... ela não vira proprietária dos locais onde 

passa a linha de transmissão. Nesse caso específico, conversando com vários colegas 

lá, eles estão muito interessados porque realmente para a empresa é um bom negócio 

também.” 

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

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 

prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das 
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comissões designadas nesse processo se dispensam o seu prazo de manifestação, 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestação.” 

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

manifestação em contrário, o processo se encontra apto à votação. Informo aos 

senhores vereadores que este processo possui três emendas. Todas as emendas 

foram rejeitadas pela maioria dos membros das comissões. 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 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, na condição de líder da bancada, 

quero agradecer a todos os vereadores, principalmente aqueles que abriram mão do 

prazo de emendas, no parecer e nas próprias emendas que surgiram posteriormente. 

Então aqui o nosso agradecimento, consideração e gratidão por esse abrir mão desse 

prazo de emenda, isso significa que todos estão de olho na qualidade de serviço, no 

futuro. Para São José dos Campos, um grande projeto. Obrigado a todos os 

vereadores!” 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, J. V.:- “Parabenizo aqui a 

administração municipal, os colegas vereadores que votaram por unanimidade. Esse é 

um projeto muito importante. Como foi dito na apresentação desse projeto, onde lá 

estivemos, o prefeito falou que nós tínhamos uma cicatriz em São José dos Campos, 

uma área inaproveitada, e que agora vai gerar um grande desenvolvimento para a 

mobilidade urbana, um desenvolvimento muito importante em vários setores da nossa 

cidade de São José dos Campos. Então acho que é um ganho importantíssimo e 

realmente será um divisor de águas: São José antes da Linha Verde e após a 

implantação da Linha Verde.” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, colegas vereadoras e 

vereadores, público presente aqui na nossa galeria, no Plenário. Senhor presidente, é 

só elogio para a administração. Felício comanda um time realmente de gestores 

competentes e compromissados com a nossa cidade. Então você pega lá o secretário 

da Fazenda, o Mello, pega lá o Turano do Obras, o Minoru lá da Manutenção, o Mano 

lá do Desenvolvimento Econômico, a Melissa do Jurídico, a somatória desse grupo 

todo é que faz acontecer as coisas na cidade. Então, o nosso elogio para esse grupo 

que trabalha com as suas equipes para dar de presente para nossa cidade uma obra 

importante. Como disse o vereador Calasans: ‘O antes e o depois. O antes dessa linha 

e o depois dessa linha.’ Agora a vereadora do PT vem aqui e diz que a ideia é de um 

tal de Wladimir, que eu conheci, aliás, brilhante advogado. Mas ideias todo mundo tem; 

o difícil é colocar na prática. Quer ver um exemplo, vereadora Dulce Rita? O trem-bala, 

o famoso trem-bala, que inclusive se falava no VLT aqui de São José dos Campos 

para encaixar com o trem-bala. Que balela que é esse PT! Que balela! Agora, muitos 

trabalharam, né? A ideia é antiga, bem antiga, de usar o trecho do Linhão para fazer 

uma via rápida. Me lembro que quem fez a consulta e encomendou um projeto de 

análise de viabilidade foi o ex-vice-prefeito Riugi Kojima, no segundo mandato do 

Emanuel. Isso é fruto de um estudo que é desenvolvido e chega uma hora que ele está 

maturado, pronto para executar. E aí você tem que ter uma equipe competente. E por 

isso que nós temos que realmente enaltecer aqueles que têm esse compromisso com 

a nossa cidade. Esse compromisso com a nossa cidade, vereador Lino Bispo, que vai 

entregar... O Felício, no final deste mandato, ele entrega à cidade nesse primeiro 

mandato como o rei da mobilidade, o rei do viário daqui na nossa cidade. Isso, senhor 

presidente e caros vereadores, não vai ficar só aqui em São José. Vocês acham que 

Jacareí não vai copiar, Caçapava, depois Taubaté e assim por diante até chegar ao 

Rio de Janeiro? Então, isso é competência, isso é foco, isso é compromisso. Por isso, 

os parabéns ao Felício e toda a sua equipe que cada dia torna São José dos Campos 

melhor. Um grande abraço!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, justificando o voto aqui também. Fico 

feliz por esse projeto ter sido aprovado na manhã de hoje porque realmente vai mudar 

a história da nossa cidade. Eu quero aqui fazer alguns destaques aos vereadores da 
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oposição. Primeiro concordar que o doutor Wladimir é um cara conceituado, um cara 

inteligente, pena que ele não conseguiu ver o governo dele olhar para isso, trabalhar 

para isso para chegar no que nós estamos chegando hoje. Vereador Walter destacou 

a equipe técnica do prefeito e eu quero aqui destacar os vereadores que sustentam 

tudo isso, que é essa Casa, que somos nós, não é? Então, está de parabéns todos 

nós. Conhecendo a grandeza desse projeto, a gente dizer ao Executivo: ‘Estamos 

juntos e queremos o desenvolvimento da nossa cidade’. Agora, fiquei assim 

entristecido, o vereador do PT questionou IPTU. Puxa vida, ele falou: ‘nós vamos abrir 

mão de IPTU e tal’. Então, ele não está pensando no cara que vai sair lá do Colonial 

ou do Imperial para vir no centro da cidade com a sua bicicleta. Ele não está pensando 

no cara que vai gerar emprego nas lojas de conserto de bicicletas, ou seja, nas 

bicicletarias. Ele não está pensando na qualidade de vida questionando o IPTU. O 

governo está aí para fazer gestão. O governo está aí para fazer gestão e ele tem que 

pegar o que que isso me dá de bônus e o que que me dá de ônus. Com certeza o 

nosso ônus é muito pequeno diante do bônus desse grande projeto. Então, é só para 

dizer que tem que olhar para esse projeto e reconhecer que realmente é uma grande 

sacada. Parabéns ao prefeito Felício Ramuth!” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu quero, neste momento, 

parabenizar esse projeto realizado aí pela gestão do prefeito Felício e gostaria de 

parabenizar porque eu acredito que gestão pública precisa ser feita também pensando 

a longo prazo. A intenção, por muitas vezes, dos governantes de tentarem fazer coisas 

que se resolvem a curto prazo fazem com que... à medida que ocorre inclusive a troca 

de gestões, a gente vê dinheiro público sendo perdido. E daí quando faz um projeto 

que inclusive não vai ficar pronto exatamente nessa gestão, mas é um pontapé inicial 

para as próximas gestões, para todo um trabalho que será feito em benefício da 

cidade, eu vejo: ‘olha, estamos pensando em futuro’. E quando a gente pensa assim a 

gente começa a mudar a realidade das pessoas. Infelizmente, ali na nossa região sul, 

eu tenho que concordar, por muitas vezes em virtude da quantidade de pessoas, de 

residências, de dificuldade do fluxo das pessoas ali por meio dos transportes, as 

coisas começam a ficar difíceis e daí fazer um projeto que pode viabilizar o transporte 

de massa para nossa cidade a longo prazo. E é um projeto que vai poder atravessar 

toda a cidade de São José dos Campos com aproximadamente vinte e cinco 
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quilômetros de trajetos. Inclusive outras questões em São José vão acabar sendo 

modificadas, por exemplo, o transporte por meio de outros meios, como bicicleta ou 

qualquer outro meio de transporte. Por meio disso, também vai ficar muito mais viável. 

E daí a gente lembra também da possibilidade da melhoria quando a gente fala de 

esporte, porque nós vamos ter uma pista no qual a gente vai poder inclusive, no futuro, 

quem sabe, utilizar – não é, Marcão? – utilizar como um local para realização de 

esportes porque a gente vai poder... durante todo esse trajeto vão existir pontos para a 

prática de esportes. Nós vamos poder talvez até fazer com que... diferentemente de 

muitas cidades que não têm a possibilidade de colocar uma pista com mais de vinte e 

um quilômetros para que ocorra competições, nós vamos poder ter isso aqui 

atravessando a cidade em um trânsito... em uma via provavelmente até 

moderadamente plana. Então, isso também pode estimular o transporte, mas também 

o esporte. Então, eu estou vendo assim que são coisas pensadas hoje que vão ser 

colocadas em prática, mas que também vão viabilizar coisas para o nosso futuro. 

Então, eu acredito muito nesse projeto e por isso quero parabenizar não só o prefeito, 

mas também toda a equipe envolvida e também esta Casa que se colocou à 

disposição para estar junto sabendo, então, que na gestão pública nós vamos ter que 

abrir mão por muitas vezes do IPTU para que isso se torne viável. Mas todo mundo 

paga um preço, né? A empresa vai pagar um preço, a Prefeitura vai pagar um preço, 

mas tudo em prol de que a população possa ser atendida. Eu também gostaria de falar 

nesse momento, agora mudando um pouco de assunto, eu gostaria de pedir um 

minuto de silêncio para um amigo meu que faleceu a semana passada, no dia 6 de 

julho. O nome dele é Shygueiro Bruno Hatakeyama. Bruno foi um... ele... um 

empresário aqui da cidade e que ele participou de algumas viagens humanitárias junto 

comigo. Dentre uma delas, ele foi comigo para a África e ali a gente deu atendimento, 

por mais de quinze dias, para população. E assim, eu queria salientar a vida dele em 

virtude que... eu me lembro muito bem, ele abrindo mão de estar com a família, 

levando inclusive óculos e, ali na África, a gente pôde examinar e distribuir mais de 

quinhentos óculos em uma das viagens. Pessoas que ali na África não tinham a 

possibilidade de enxergar. A gente pôde fazer tratamento, diagnosticar HIV, iniciar o 

tratamento para aquela população e mais de quinhentos óculos foram entregues em 

uma daquelas viagens. E ele é um homem que tem sido voluntário... tinha sido 

voluntário em muitos projetos. Infelizmente, a nossa cidade perde. Ele deixou ali a 

esposa, cinco filhos, né? Mas assim, ele deixou um legado e isso motivou muito a 
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minha vida, as viagens que eu... a primeira viagem internacional humanitária que eu fiz 

foi com ele e através desta viagem eu acabei indo em outras. Então, eu queria 

salientar a vida dele e o legado que ele deixou e queria mandar um abraço para a 

família dele. Então o nome dele é Shygueiro Bruno Hatakeyama, falecido no dia 6 de 

julho. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, primeiramente eu queria falar uma 

palavrinha aí para o Dr. Elton: que a condução dele aqui na Câmara é exemplar e que 

ele vive mesmo do trabalho e principalmente dessas ações comunitárias. Toda ação 

do Dr. Elton é baseada na generosidade e na humanidade e sem muita fofoca de 

corredor, né? E agora, voltando aí para o Linhão, eu lembro que nós tivemos várias 

reuniões durante a campanha com o Felício e ele falava do Linhão, mas eu achava 

que era uma obra tão grande e tão cheia de etapas que eu falei: ‘nossa, mas ele 

falando disso, será que nós vamos conseguir chegar nesse projeto?’. E em toda 

reunião ele falava: ‘não, vamos pegar toda a rede de transmissão, nós vamos fazer 

uma marginal’. E ele lindão aí está fazendo isso com essa equipe que ele tem. Então 

parabéns, Felício! Que é outro também, né? Poucas palavras e muitas ações.” 

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

vereador Sérgio Camargo. Desculpa, vereador! Eu estava aqui matutando aqui, rapaz.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Sem problema, presidente. Hoje é um dia histórico 

para a nossa cidade. É um dia que vai ficar registrado nos anais desta Casa como a 

votação e aprovação desse excelente projeto para a nossa cidade, que é a aprovação 

da Linha Verde. Uma linha que cortava a nossa cidade aí e muitas pessoas nem 

sabiam por que que tinha essa faixa que passava no meio da nossa cidade que não 

era aproveitada, que não tinha um aproveitamento correto. Então, a partir de hoje 

começa a se tornar realidade um projeto que vem sendo discutido há muito tempo e 

nós somos aí os protagonistas que pudemos aprovar esse projeto junto com a 

administração municipal, junto com a administração do prefeito Felício. Então, para 

nós é motivo de orgulho poder estar hoje fazendo parte dos vereadores que aprovaram 

o projeto da Linha Verde que vai mudar a história de São José dos Campos 

urbanisticamente e também na questão do transporte rápido de massa. Nós teremos 

uma cidade evoluída, uma cidade mais ágil na questão do transporte e na urbanização 

também, onde essas áreas que estavam ociosas na nossa cidade passam a ter nova 
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destinação, transformando aí a paisagem desses locais, que eram vistos somente 

como a torre de transmissão, que passarão a ter aí casas, prédios, praças, avenidas. 

Então, parabéns ao prefeito Felício por ter levado à frente esse processo! E parabéns 

a todos os vereadores que votaram favorável ao início desse sonho para a cidade de 

São José dos Campos!”  

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

José Dimas que assuma os trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador JOSÉ DIMAS, que dá continuidade 

aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Maninho 

Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, a gente não podia 

deixar de vir aqui a este microfone aqui para fazer uso da palavra aqui e parabenizar o 

nosso prefeito por esse excelente projeto da Linha Verde, que com certeza vai ser de 

muito valor, muita valia aqui para a nossa cidade, vai ser um ganho muito grande e... 

eu imagino assim isso aí... que eu já morei em Curitiba, no Paraná, e lá... é tida como 

a capital do... de primeiro mundo aqui do Brasil e lá tem a linha lá que é o ‘Ligeirinho’ 

que faz onde eu morava, lá em Curitiba, vinte e quatro quilômetros do centro da capital 

e fazia o percurso lá, com esses ônibus, o Ligeirinho, em vinte e cinco minutos. E é o 

que está programado aqui também para poder cruzar toda a cidade, sendo os ônibus 

vindos lá do Eldorado até aqui no Eugênio de Melo, cruzando toda a cidade em vinte e 

cinco minutos. Isso aí com certeza será de grande valor para a nossa comunidade, 

onde ganharemos tempo, com certeza a cidade ficará melhor na parte do transporte. E 

a gente está muito feliz em poder hoje estar aqui junto com os nossos colegas 

vereadores e vereadoras votando unanimidade aí por esse projeto aí que com certeza 

será de grande valor. Então, mais uma vez, parabéns ao prefeito, parabéns a toda 

equipe dele e todos nós vereadores que estamos votando, aprovando esse projeto aí! 

Muito Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Robertinho 

da Padaria.” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Senhor presidente... bom, boa noite a 

todos! Eu queria também aqui parabenizar... Bom dia, né? Hoje eu não estou bem, 

não, hein.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Mais um minuto será boa tarde.” 
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O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero parabenizar a todos também por 

esse projeto. Quero aqui parabenizar o prefeito, toda a sua equipe. Como foi falado 

aqui pelo vereador Walter Hayashi, eu acho que... acho não, tenho certeza absoluta, 

uma grande administração faz de fato por uma formação de uma grande equipe. Esse 

projeto Linha Verde vai de fato transformar São José dos Campos. O que se fala de 

mobilidade? Hoje o mundo se fala mobilidade. Aonde se vai hoje é debatido... o debate 

é sempre mobilidade. Mobilidade... Quando se fala em mobilidade, como foi falado 

aqui, é patinete, bicicleta, transporte é ônibus, é avião, é aeroporto, enfim, tudo é 

mobilidade. Então esse projeto ele, depois de implantado, é um projeto realmente, 

diria, de um prefeito visionário, que pensa muito grande lá na frente com relação à 

mobilidade urbana, que é onde tem buscado meios para deixar nossa cidade cada vez 

melhor, não tenha dúvida que vai trazer não só emprego e a questão aí do transporte, 

do trajeto rápido para quem quer chegar aí ao seu destino. Eu quero também frisar, 

Walter, ontem aqui, a audiência pública que teve aqui na Câmara, acho que mais de 

duzentas pessoas participaram da audiência pública. Eu quero aqui enaltecer o 

trabalho da comissão do Urbanismo e Sustentabilidade, através do Manara, e também 

aqui da Câmara, né, da comissão que é presidida por vocês aí, que fez o trabalho 

junto com a secretaria lá do Manara, através do Rodolfo, através do Oswaldo e do 

Marcelo também. Ontem, o Oswaldo aqui, eu fiquei surpreendido, ele deu um show 

aqui ontem aqui. As pessoas participaram, vieram debater. É legal que aquelas 

dúvidas que têm... às vezes tem tanta coisa que falam sobre a Lei de Zoneamento e 

depois quando você vê uma pessoa que tem conhecimento explicar e falar você 

começa a entender de fato todo esse trabalho que foi feito através da Secretaria de 

Urbanismo e Sustentabilidade desde o Plano Diretor do ano passado, que já definiu as 

diretrizes com relação aí à Lei de Zoneamento, né? Que a Lei de Zoneamento ela veio 

na verdade para regrar como que vai ser. Então um trabalho muito bem feito, Walter! É 

o que você falou aí: ‘equipe’. Equipe boa, equipe realmente qualificada, que tem 

conhecimento e quem ganha com isso é a nossa cidade que agora... Nós vamos entrar 

no recesso, presidente, agora. Desejo a todos aí um bom descanso para voltar com 

gás aí no dia 1º de agosto para nós votar a Lei de Zoneamento, que vai ser outro 

projeto importante para nossa cidade, que vai trazer desenvolvimento e emprego, a 

cidade crescer de uma maneira organizada, não perdendo a qualidade de vida, que é 

o mais importante, porque realmente foi feito um trabalho de pessoas que têm 

conhecimento, pessoas... inclusive servidores de carreira da nossa Prefeitura que fez 
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esse trabalho junto com o Manara. Então está de parabéns aí a administração do 

prefeito Felício Ramuth, realmente fazendo um grande trabalho em nossa cidade, a 

cidade realmente... com toda a dificuldade que o país se encontra de desemprego e a 

nossa cidade ainda está aí com grandes obras viárias, que é a via Cambuí, a ponte 

estaiada e outros investimentos mais que está acontecendo na nossa cidade e que 

está trazendo emprego na construção civil. E, após a votação da Lei de Zoneamento, 

pode ter certeza que a partir de 2020 a cidade ainda vai crescer muito mais, vai gerar 

muito mais emprego na construção civil e de uma maneira organizada, de uma 

maneira que a nossa cidade não perca e não tire a nossa qualidade de vida. Então 

quero desejar aqui já a todos... viu, Dimas? Você vai, como presidente, encerrar a 

sessão. Já desejar aqui a todos colegas vereadores um bom descanso aí de recesso 

para a gente voltar com gás no dia 1º para continuar esse trabalho importante e votar 

em projetos importantes para nossa cidade continuar crescendo, gerando emprego e 

sendo uma das melhores cidades de se viver no estado de São Paulo! Boa noite a 

todos!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “O presidente está emocionado. Com 

a... Então um minuto de silêncio... Justificativa de voto, vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, eu falei na tribuna 

claramente que nós inclusive abrimos mão do prazo de sessão, vossa excelência líder 

de governo inclusive teve a honra de... uma honra para nós. ...de até agradecer a 

votação unânime nesse projeto e nós votamos favoráveis, nós votamos favoráveis ao 

projeto. Eu... tem hora que eu não consigo entender qual que é a vontade de um 

vereador de vir aqui neste microfone e tentar achar picuinha onde não tem, fazer um 

discurso completamente fora da lógica e totalmente equivocado nas suas opiniões. 

Eu... nós votamos favoráveis. Nós falamos do IPTU sim, que o projeto em si ele é isso, 

ele é uma desapropriação que parte a Prefeitura está pagando e parte está sendo com 

créditos de IPTU, é exatamente isso o projeto, mais nada além disso, não tem nada de 

ser contrário, não tem nada de ser favorável. Quem é enrolado nessas histórias de 

IPTU é o vereador do Morumbi, que votou favorável a cortar o desconto de laudêmio 

de quem mora no Morumbi, que votou favorável aos aumentos de IPTU e taxa de lixo, 

isso ele fez. Então de IPTU ele entende bem quando é contra o povo. Então vamos 

deixar bem claro aqui: nós votamos favoráveis, nós falamos que trata-se de uma 

discussão onde envolve sessenta e um milhões de reais que são em função 

principalmente de créditos de IPTU e nós temos uma discussão que precisa ser feita 
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na questão de mobilidade urbana. O projeto ele foi possível discutir agora quando 

houve a mudança da linha de transmissão, porque antes tinha uma linha de 

transmissão antiga, que era utilizada, que ocupava as extremidades da faixa. Quando 

trocou essa linha de transmissão antiga por uma nova linha de transmissão com maior 

capacidade, que foi mais para o meio da faixa de terreno, você criou uma lateral ali de 

trinta metros, um pouco mais que isso, que deu a possibilidade de fazer esse projeto. 

Essa troca, essa mudança de linha de transmissão, ocorreu entre 2015 e 2016 pela 

própria empresa. Eu lembro que quando a gente fazia as reuniões para discutir com a 

Cteep... eu participei de reuniões lá sobre isso. O que acontecia? Para fazer qualquer 

viário desse com a torre em todas as áreas sem estar uma próxima da outra você tinha 

uma ocupação maior do terreno. Quando houve a mudança de linha de transmissão 

possibilitou. Tem méritos de ter feito esse projeto, de estar acontecendo esse projeto 

agora e tem o nosso apoio, foi votado favorável porque é um processo importante para 

cidade que vai ultrapassar... eu falo isso porque, por exemplo, quando o vereador 

colocou aqui da questão das obras viárias. Hoje tem a possibilidade de fazer a via 

Cambuí? Tem. Por quê? Porque teve primeiro um projeto, teve um licenciamento 

ambiental, teve uma continuidade. Se não tivesse iniciado o projeto de licenciamento 

ambiental, não teria obra. A mesma coisa vai acontecer na histórica Linha Verde. A 

única coisa que é: a observação sempre, você vai discutindo isso e tem que discutir 

isso com um novo plano de mobilidade e um plano de mobilidade que possa fazer um 

sistema sustentável no local, tanto é que nós falamos nas nossas emendas, que 

infelizmente foram rejeitadas, da possibilidade de termos corredores exclusivos, de ter 

uma coisa privilegiando e priorizando as pessoas. Agora é toda hora, senhor 

presidente, é toda hora, você faz uma discussão qualificada dentro do projeto, tem os 

embates políticos, mas vêm umas pessoas aqui completamente zureta, fora do 

quadrado, falam umas coisas nada a ver, querendo rebaixar o nível do debate. Está na 

hora de parar com isso. Quer fazer política, faz política maior, faz política de acordo 

com a grandeza que a nossa Casa merece.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Rogério 

Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, senhor presidente José Dimas! Vereador José 

Dimas, que cor que é a minha blusa? Verde, né? Então, quero agradecer ao... 

Gostou? Obrigado, viu, Amélia? Sabe o que que é isso aqui, presidente? Isso aqui é 

dor de cotovelo. Isso aqui é dor de cotovelo. O prefeito Felício ele não fala ‘eu fiz, eu 
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tive a reunião, eu fiz, eu mantive a reunião com a empresa’. Ele fala assim: ‘A nossa 

secretaria, a nossa Prefeitura, os nossos secretários, os nossos colaboradores de 

carreira tiveram reunião’. Para quê? Para fazer a Linha Verde. E muito me alegro o 

vereador que me antecedeu de falar que votou favorável. Teve a oportunidade de fazer 

e não fez. Isso aqui é dor de cotovelo. Foi secretário de Transporte, teve condição de 

fazer e não fez. Aí agora que o prefeito Felício manda para Câmara Municipal um belo 

projeto fica com mi-mi-mi, ti-ti-ti aqui. Tem que votar... agradecer aqui a todos 

vereadores que votaram e falar: ‘Parabéns ao prefeito Felício, terá o nosso apoio!’ E 

eu fiquei muito feliz com o nome sugestivo – quero aqui agradecer – do Linhão Verde. 

Muito obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Lembrando... Já ia interrompê-lo. 

...para não sair do tema, também não citar os colegas, porque precisamos de uma 

regra aqui, ok? Então, com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, senhor presidente, vereador e líder do governo, 

nós votamos e abrimos mão do prazo de emenda até por conta de... pensamos... 

porque nós, do PT, pensamos na cidade e, como disse aqui vários vereadores, e nós 

pensamos a cidade não para uma gestão, né? Para um processo. Que bom que o 

Kojima discutia isso, aliás, porque ter o centro da cidade com essas torres foi de fato... 

naquela época não atrapalhava, mas hoje atrapalha o desenvolvimento. E quero 

ressaltar sim, acho que não só o Wladimir, mas a equipe da Prefeitura que passou por 

diversos governos, aliás, que são funcionários de carreira e que... Ontem infelizmente, 

lá no Senado, já provaram que vão mudar a regra da estabilidade... e não é o PT, né? 

É o PSDB, é a bancada do Bolsonaro... aliás, que o vereador, os dois que me 

antecederam, e não vou dizer o nome para o senhor não precisar dar o horário para 

eles... Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho sim de ter pensado e ter trabalhado, 

e estou aqui há vários mandatos, de gestões que pensam a longo prazo. Eu acho que 

a gente não tem que parar projetos; tem que continuar. Então, nesse sentido, ontem... 

como disse o vereador Robertinho da reunião de ontem, ressaltar que nesta Mesa, que 

esteve ontem aqui, tinha um secretário e dois funcionários de carreira que trabalharam 

em diversas gestões, inclusive o Oswaldo, que foi secretário de Planejamento no 

governo Cury, na nossa gestão ocupou uma das secretarias mais importantes do 

Carlinhos, que foi a Secretaria da Regularização e que regularizou muito em São José. 

E eu quero dizer do nosso respeito. Podemos divergir inclusive de pontos da Lei de 

Zoneamento, mas o nosso respeito técnico. Então, quero aqui dizer que o dia que 
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lançou a Linha Verde eu recebi vários zaps de funcionários que falaram: ‘Que bom que 

saiu!’ Que bom para cidade! E sei que o Wagner também recebeu, porque são 

funcionários que trabalharam no projeto e que deram continuidade. Agora, o vereador 

que vem aqui politizar para dizer que é o PT e que vai até lá no dia de ontem, que tirou 

direito dos trabalhadores e da professora, veio dizer da votação, que tirou, na reforma 

da Previdência, direitos... veio aqui para... Olha, fala do projeto! Agora quer olhar para 

gente e ficar jogando pedra. Então, eu não falei o nome dele. E quero dizer para 

vocês: esta cidade merece sim porque é a cidade bonita, importante para o país, de 

ciência e tecnologia e também tem agora essa grande ligação importante da zona sul e 

da zona leste. Já no governo do Carlinhos ele fez a interligação lá via Interlagos, via 

São Judas Tadeu, fazendo o asfalto. Eu acho que nós temos que pensar isso, a cidade 

como um todo, e esta Casa está fazendo o seu papel.” 

Às 12h12min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Muito bem. Vale a pena ressaltar que o 

interesse da cidade é mais importante do que o interesse de cada um ou de cada 

partido. Então muito bem, mais uma vez a gente expressa o agradecimento a todos os 

vereadores que abriram mão porque esse é um projeto para cidade importante. Com a 

palavra o vereador Lino Bispo. Eu pediria que atentasse ao assunto. Então, por um 

minuto, tem a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, inclusive é só fazer uma conta rápida 

aqui, não é? Da grande gestão que o prefeito Felício fez. Nós vamos pagar à vista sete 

milhões, vereador Walter. Eu estava fazendo uma conta aqui, vamos voltar lá em 2013 

quando foi comprado pela Prefeitura o kit escolar, que deu quatorze milhões e meio. O 

prefeito, nesses três anos... O prefeito, nesses três anos, economizou...” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Lino, peço que atente ao assunto...” 

O vereador LINO BISPO:- “Tá dentro... Tá dentro... Tá dentro.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “...porque senão depois eu vou dar um 

minuto para ela falar também.” 

O vereador LINO BISPO:- “Tá dentro do assunto. Eu estou falando de valores, não é? 

Eu estou falando de valores. Então.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Vereadora Amélia, você terá um minuto 

depois para falar.” 

O vereador LINO BISPO:- “Então, o prefeito economizou nesses três anos... O prefeito 

comprou o kit escolar 2017, 2018 e 2019, gastou cinco milhões e pouquinho. Tem mais 
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2020, o ano que vem, vamos botar mais dois milhões. Vai para sete milhões, certo, 

vereador? Então, nos quatro anos, o governo está gastando sete milhões com o 

material escolar. O governo deles, em um ano, comprou o kit escolar com um material 

de qualidade inferior e gastou quatorze milhões. Isso é gestão! Isso é gestão! Então 

qualquer criança que está lá aprendendo a matemática sabe.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Peço que conclua, vereador, por favor!” 

O vereador LINO BISPO:- “O governo economizou e hoje ele está podendo fazer esse 

grande avanço que inclusive o doutor Wladimir gostaria que fosse o governo deles, 

mas não teve capacidade.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado... obrigado, vereador! 

Concluindo, por um minuto, a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, senhor presidente, eu primeiro queria ressaltar 

que ele não falou sobre essa questão, foi lá para o kit. Dizer para ele que o kit até hoje 

eu ando aqui, quando eu fico na avenida, ali na praça Afonso Pena, fazendo os meus 

abaixo-assinados, vejo gente com a mochila do kit, que foi um grande investimento 

para a educação importante e que infelizmente hoje a gente vê um kit bem reduzido e 

também que as mães inclusive cobram – vejo sempre matérias cobrando. Mas não é 

essa a questão, estou falando isso para responder ao vereador. Mas eu quero 

ressaltar que, quem pensa a cidade, pensa nos projetos sim de mobilidade, de saúde e 

de renda. Eu não sou e não... fui contra esse presidente que hoje na reforma da 

Previdência tira das mulheres, tira das professoras. Então quero aqui cobrar do 

vereador...” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Conclua, por favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou concluindo. ...cobrar do vereador: da mesma 

forma que polemizar para as questões políticas, que ele responda para o povo do 

Morumbi, para as professoras, que o Bolsonaro acabou com a mudança da...” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...aposentadoria das professoras.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereadora! Passaremos a 

um minuto.... mas a vereadora Renata Paiva também tem a palavra.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Bom dia a todos! Eu queria, senhor presidente, pedir 

um minuto de silêncio para Maria Aparecida de Almeida Prado, que faleceu ontem e foi 

sepultada hoje, inclusive é uma... é minha tia, é uma das pessoas que implantou o 

Altos da Vila Paiva, uma pessoa muito querida, faleceu já bastante... com a idade 
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bastante avançada, mas deixou um grande legado na nossa região norte, 

principalmente, de São José. Também quero pedir um minuto de silêncio para José 

Alencar Araújo, filho de uma família tradicional de Santana, que é a família do senhor 

Raul Ramos de Araújo, que faleceu também nesse final de semana, uma família muito 

próxima, que eu cresci junto, tive a oportunidade de compartilhar aí os melhores 

momentos da minha juventude com os seus filhos e familiares, e que infelizmente nos 

deixou deixando a todos nós muita saudade. Então fica aqui os meus sentimentos 

também a toda família. Eu quero agradecer a oportunidade e desejar aí um bom dia e 

um bom recesso a todos.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Passaremos, então, a um minuto de 

silêncio pela passagem da senhora Arlete Pinheiro Melo, solicitado pelo vereador 

Walter Hayashi; do senhor Shygueiro Bruno Hatakeyama, solicitado pelo vereador Dr. 

Elton; e também da senhora Maria Aparecida de Almeida Prado e do senhor José 

Alencar Araújo, solicitados pela vereadora Renata Paiva.” 

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

das senhoras Arlete Pinheiro Melo e Maria Aparecida de Almeida Prado e dos 

senhores Shygueiro Bruno Hatakeyama e José Alencar Araújo. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS, 

declarou encerrada a presente sessão extraordinária, o que se deu às 12h19min.-.-.-.-

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