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SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

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

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

vereadores: CYBORG (PV), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

WALTER HAYASHI (PSC), LINO BISPO (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), DR. ELTON 

(MDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), MANINHO 

CEM POR CENTO (PTB) e ESDRAS ANDRADE (SD). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DULCE RITA 

(PSDB) – 18h02min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h04min, JULIANA FRAGA (PT) – 

18h09min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h20min. 

 

 

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

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

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

EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas 

passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada 

pelos membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras 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. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Com a palavra o líder de governo, vereador José Dimas.” 

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

que nos acompanha pela TV Câmara e também os colegas colaboradores desta Casa! 

Senhor presidente, solicito a votação em bloco dos documentos da pauta de hoje e a 

inclusão de alguns outros documentos, por exemplo: Requerimentos 3700 a 3706 e as 

Moções 118 e 119. Peço destaques aos seguintes documentos: Requerimento 3696 e, 

a pedido da liderança do Partido dos Trabalhadores, o destaque das Moções 118 e 

119. 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:- “Nenhum voto contrário, 

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 submetidas à 

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

118/2019 constante do Processo nº 13118/2019, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que manifesta repúdio à decisão do Supremo Tribunal Federal de rever o 

entendimento segundo o qual o não se admite, antes do trânsito em julgado, o 

cumprimento provisório da pena de condenados em segunda instância; e 119/2019 

constante do Processo nº 13119/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, 

que manifesta apoio à PEC 410/2018, do deputado Federal Alex Manente, que inclui 

na Constituição Federal de 1988 a possibilidade de prisão para réus condenados em 

2ª instância; e dos Requerimentos de nºs 3700/2019 constante do Processo nº 

13101/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que parabeniza o senhor Doraci Silva 

César, diretor empossado do Sindicato dos Empregados no Comércio de São José 

dos Campos; 3701/2019 constante do Processo nº 13102/2019, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que parabeniza a senhora Maria José S. de Andrade, diretora 

empossada do Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos; 

3702/2019 constante do Processo nº 13110/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de ultrassom de mamas 
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para Rosângela Carreira dos Santos Neto; 3703/2019 constante do Processo nº 

13111/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência 

no agendamento de mamografia para Ana Cristina Pagani Barros; 3704/2019 

constante do Processo nº 13112/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura urgência no agendamento de ultrassom transvaginal, ultrassom de 

abdômen total e densitometria óssea para Maria das Graças de Araújo; 3705/2019 

constante do Processo nº 13113/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia de períneo para Joana D’Arc 

Filipe de Mendonça; e 3706/2019 constante do Processo nº 13115/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de 

cirurgia de vesícula para Sandra Ferreira Menezes; e, ainda, o pedido de destaque na 

votação do Requerimento de nº 3696/2019 constante do Processo nº 13094/2019, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos quanto ao equipamento utilizado pela concessionária 

responsável pelo serviço público de estacionamento rotativo (Zona Azul) no município; 

e, a pedido do Partido dos Trabalhadores, destaque na votação das Moções de nºs 

118/2019 e 119/2019, já citadas. 

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

processo de votação das atas e das 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 nos dias 5 de novembro de 2019 – 72ª Sessão 

Ordinária; 7 de novembro de 2019 – 73ª 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 18h32min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 5 e 7 de novembro de 2019. 

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

requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis ao 

requerimento, senhor presidente.” 

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

favoráveis está rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação do Requerimento de nº 3696/2019 constante do Processo nº 

13094/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao equipamento utilizado pela 

concessionária responsável pelo serviço público de estacionamento rotativo (Zona 

Azul) no município. Rejeitado com três votos favoráveis 

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

votação as moções que sofreram destaque pelo Partido dos Trabalhadores. 

Vereadores favoráveis às moções permaneçam como estão e os contrários que se 

manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

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

contrários, portanto está aprovado... aprovadas as moções.” 

Em destaque a votação das Moções de nºs 118/2019, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, e 119/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, inclusas, já 

citadas. Aprovadas com três votos contrários 

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

e os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 12 de novembro 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.” 

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 os requerimentos inclusos, já citados. 

Às 18h33min encerrou-se o processo de votação. 

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

horário do Pinga-Fogo. Primeira vereadora inscrita para falar, com o tempo de cinco 

minutos, vereadora Amélia Naomi.” 
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite! É, vou falar nos meus horários e 

um pouquinho a mais aí no meu e no da Juliana para o Wagner falar da... Reforma da 

Previdência você vai falar, Wagner? Então tá! Então, por favor! Eu quero começar 

aqui. Todo mundo sabe: ‘Lula está livre, vai brigar por um país melhor!’ E olha como 

ele termina ali: ‘Meu coração...’ Essa foi uma frase que está estampada em todos os 

jornais: ‘Meu coração só tem espaço para o amor porque o amor vai vencer o ódio’. 

Tá? Pode passar, por favor! E aqui é a manifestação, lá na Argentina, em 

solidariedade ao povo boliviano, ao presidente Evo Morales. Então essas são as 

imagens de solidariedade, e eu quero registrar a minha, estive no último comício, que 

teve aqui em São Paulo, a favor de Evo Morales. Pode passar! Bom, eu quero falar 

sobre uma blitz que eu, o vereador Wagner, o sindicato dos motoristas, o Luizinho, o 

Tonhão Dutra, o Marcelo – da Urbam, nós fizemos. Pode pôr o vídeo, por favor!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse é o Marcelo. Bom, nós detectamos aí que 

foram... Infelizmente o contrato não está sendo cumprido: saiu dezenove caminhões; o 

contrato diz vinte e dois caminhões. Até agora a Prefeitura não fez nenhuma multa 

nessa empresa; deve renovar o contrato agora o mês que vem. Bom, dá uma 

acelerada, acho que... vamos passando, está no final. A Prefeitura... Oh, se a empresa 

deixar de colocar três caminhões ela lucra R$ 3 milhões durante três anos do contrato, 

sendo que o contrato é de R$ 69 milhões, isso caracteriza improbidade administrativa. 

Nós fizemos essa vistoria, no final do dia nós protocolamos uma ação no Ministério 

Público e uma outra ação... Pode passar, tem mais parte! Pode passar essa parte! Tá 

aqui, os caminhões saindo. Pode passar essa! Na prática, isso acarreta sobrecarga 

para os trabalhadores. Pode passar! O que diz o contrato? O contrato diz que tem que 

ter multa se falta coletor – 470 por cada ocorrência. Não teve nenhuma multa até 

agora. Pode passar! É... Pode passar! Não passa. Olha aí a fiscalização, eu e o 

Wagner pedindo para fazer a vistoria. Pode passar! Essa nós... Antes de fazer a 

vistoria in loco com esse grupo, nós filmamos antes e aí, por diversas datas, nós 

constatamos três caminhões a menos, sem os caminhões reservas, para gente 

mandar essas fotos, com data e tudo mais, tanto para o Ministério Público como para o 

Tribunal de Contas. Pode passar! São as imagens da gravação do dia 11/10: seis 

caminhões permaneceram lá dentro; dia 16 também saiu 22 caminhões só. Olha aí as 

imagens. Bom, se o prefeito Felício não fiscaliza, ele comete um erro de improbidade 

de fiscalização. A penalidade da multa ao descumprimento... a multa é de setenta e 
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sete mil e seiscentos. Então infelizmente essa fiscalização que está no contrato ele 

não executou. Pode passar! Pode passar! Aqui é... Os três caminhões são R$ 3 

milhões, que eu falei. O valor do contrato de sessenta e nove. Pode passar! Esse 

contrato será... ele teve início dia 3, ele está em fase de... ele tem que ser... A 

Prefeitura deve abrir outra licitação, mas a gente está vendo que a rádio-peão está 

dizendo outras coisas, porque até agora... Para abrir uma nova licitação já deveria de 

colocar o processo, mas até agora nada. Não fiscaliza e infelizmente... não multa a 

empresa e olha as condições dos trabalhadores! Pode passar! Aí é sobre a 

improbidade. Vamos passar! Vamos ver aqui as condições dos trabalhadores. Pode 

passar! Pode passar! Olha aqui a situação! Esses são os sacos verdes. Eu já fiz um 

requerimento aqui na Câmara porque esses sacos são... antigamente eles eram 

recolhidos pela Urbam; hoje são recolhidos pelos trabalhadores, sem nenhuma 

segurança, porque ali, além de folhagem, também tem os sacos que eles retiram com 

vidros e a Urbam não sinalizada nada, já teve vários trabalhadores que tiveram 

acidentes, né, e ficou afastado infelizmente por essa situação. Mas não só essa! Que 

além de recolher o lixo doméstico, estão recolhendo esse serviço que era da Urbam. 

Pode passar! Olha aqui quantos! Olha a situação que nós estamos levando esses 

trabalhadores! Com lesões na coluna. Eu fiz uma representação no Ministério Público 

do Trabalho, mas não só eu. O sindicato também. O Sindeturh, que é o Sindicato do 

Turismo, fez uma notificação para Prefeitura denunciando essa situação toda, mas a 

Prefeitura disse que estava regular e tudo mais. Então eles hoje coletam quase a 

mesma proporção do lixo doméstico com o lixo da Urbam, que antigamente era feito 

pela Urbam. Pode passar! Olha, e agora não tem mais o cata-treco. Quem faz o cata-

treco também são esses trabalhadores, olha aqui, né?” 

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

favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou concluindo! Olha o cata-treco que 

antigamente quem fazia era a SSM, hoje quem faz são os trabalhadores da Sustentare 

e olha as condições, por isso que eles estão numa situação bem precária, com 

doenças e tudo mais. Aqui é o Ministério Público do Trabalho, que acatou a denúncia. 

São os processos. Fiz a indicação em relação a que faça a sinalização, pelo menos de 

‘frágil’ nos sacos para evitar doença. É exploração do ser humano. O descaso da 

Prefeitura sem a fiscalização está deixando os trabalhadores doentes e com uma 

hiperexploração e a empresa ganhando muito. Por isso, nós representamos no 
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Tribunal de Contas, no Ministério Público e também no Ministério Público do Trabalho. 

Eu espero aqui que os vereadores ajudem nessa fiscalização. Muito obrigado!” 

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

ao Pinga-Fogo, próximo vereador inscrito, vereador Cyborg com o tempo de dez 

minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo regimental 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente, demais vereadores, público 

presente, população que nos acompanha pelas mídias sociais e também pela TV 

Câmara! Venho aqui a esse microfone, presidente, para falar um pouco sobre os 

quinze dias, as duas semanas aí, um pouco do nosso trabalho que tem sido feito. Se 

possível, eu gostaria que colocasse aqui. A semana passada iniciou a terraplanagem 

do PEV, lá na região do Urbanova. A gente está acompanhando lá. A terraplanagem 

acabou hoje e provavelmente dentro de alguns dias já deva entrar a empresa lá para 

começar a construção do PEV. A população está bastante ansiosa e a gente também 

discutindo muito a respeito de onde se jogar os restos de materiais de construção, 

quando você faz poda na árvore na sua casa. A região lá tem crescido e muitas 

pessoas, presidente, não só munícipes, mas também as empresas, aí eu... essa 

semana quero agradecer à Secretaria de Manutenção, agradecer ao Conrado, 

agradecer ali às pessoas que fazem a manutenção, na secretaria ali da parte da... no 

centro, porque tem empresa fantasma, de caçamba, que está jogando muito entulho ali 

naquela via que vai para Santana, viu, presidente? Então está complicado, precisa 

fiscalizar melhor ali, a gente solicita isso, a gente já vem pedindo a respeito disso. A 

gente vai montar uma campana lá para a gente pegar lá essas pessoas que estão 

jogando ali. E a gente tem certeza que com o PEV vai melhorar bastante ali a região 

porque é inadmissível, tem alguns pontos fixos ali na região do Urbanova, próximo à 

faculdade, próximo ao supermercado ali, o Villarreal, próximo ao Máximo também, 

próximo ao Parque Ribeirão Vermelho e lá atrás na rua Águas de Prata, lá no fundão 

lá, indo para a hípica, as pessoas jogando entulho e a gente vê que tem hora que até 

restos, sacos de lixo. Então isso é inadmissível e a gente pede para que a fiscalização 

se fortaleça ali na região. O outro slide, por gentileza! Também, semana passada, 

plantamos várias árvores aí na região toda, principalmente... em São José foram 

plantadas muitas árvores e aqui a gente agradece ao secretário Manara, à Andreia ali, 

porque tem que plantar árvore, porque se tira uma, tem que plantar mais, e as árvores 

são necessárias. E dessa vez estão plantando árvores de médio para grande porte, 

ne? Por quê? Não são aquelas gigantescas, mas há um tempo atrás se plantava 

árvore pequena que daí depois, não se aguava, a árvore não vingava. De dez árvores, 

poucas se vingavam. Então dessa vez estão plantando árvores com mais de dois 

metros de altura, isso é importante, tem ajudado o meio ambiente, as árvores têm sido 

aguadas e com elas a gente tem certeza que a maioria delas irão sobreviver. Isso é 

importante para o meio ambiente, é importante para a nossa cidade. Fui esses dias 
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também na região lá do Campo dos Alemães, do Morumbi. Como está bonito aquele 

canteiro central onde a gente ajudou a plantar árvores ali, próximo do cemitério! 

Vereador Sérgio, ali tem várias árvores que foram plantadas também. Então árvores 

pela cidade toda e isso é importante. Agora, o que me deixa triste, infelizmente, é o 

senso da população de jogar o entulho, o resto de lixo... Lá tem o PEV próximo ao 

cemitério e as pessoas jogam o entulho, o lixo, na porta do PEV e não joga dentro do 

PEV. É inadmissível! Isso aí é educação de cada pessoa. Se nós queremos um país 

melhor, se nós queremos uma cidade melhor, cabe a nós, cabe à população também 

de não jogar o lixo ali na porta do PEV. Pôxa! Se não tivesse o PEV, ia reclamar. Tem 

o PEV e joga o lixo e o resto de material na frente do PEV. Então tem outras fotos 

também. Foram plantadas árvores no Parque Ribeirão Vermelho, mais de cento e vinte 

árvores, então a gente agradece ali. E principalmente árvores... juntamente... que nós 

fizemos um trabalho junto com a OAB lá. Foram plantadas mais de quarenta e cinco 

árvores frutíferas lá no pomar e está sendo muito legal, a população tem agradecido e 

isso é importante que vai... nesses dias de plantio várias pessoas adotaram uma 

árvore e a gente vê agora a comunidade cuidando daquelas árvores, isso é muito 

importante. Poderia passar o próximo, por gentileza! Eu quero agradecer... A semana 

passada o vereador Sérgio veio ao microfone falar a respeito do título que nós demos 

para o Núcleo São João. Quero agradecer ao Sérgio, já agradeci aquele dia. Foi uma 

festa muito bonita e tem algumas fotos aí. Um título merecido para a comunidade do 

Núcleo São João pela comemoração dos seus 45 anos, quase duzentos encontros que 

foram feitos aqui em nossa diocese. E parabenizar o casal coordenador, senhor José 

Carlos e dona Tereza, por estarem na frente desse belíssimo movimento. Se puder 

passar a próxima foto. Aí a entrega da medalha, teve também a entrega do diploma e 

depois aí teve uma outra foto aí aonde foi... aonde a gente pode mostrar aí que teve 

bastante pessoas que vieram nessa homenagem aqui. Eu quero agradecer a todos 

que puderam estar presentes conosco aí. O próximo slide também, por gentileza! 

Agradecer ao prefeito Felício, né? É uma solicitação nossa juntamente com a 

comunidade lá do Urbanova, da região, para que pudesse ter a feira de semi-orgânico. 

E foi inaugurado nesse domingo. Todo domingo, no Parque Ribeirão Vermelho, na 

portaria A, teremos a feira de semi-orgânico. Essa feira é muito importante. A gente 

quer chegar até vinte produtores lá ou vinte pessoas que possam colocar... nesse dia 

já teve em torno de dez. Parabenizar o Rodolfo César. Lógico que a gente tem que 

explicar para as pessoas, porque é uma feira diferente da outra feira, porque vários 
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munícipes começaram a falar: ‘poxa, o preço do orgânico estava muito caro’. É 

diferenciado, o preço realmente é mais caro, mas a qualidade é bem melhor. Então, a 

gente tem que aqui explicar para as pessoas que é uma opção a mais para a 

comunidade ali. A comunidade estava pedindo, solicitando. E nessa feira teve lá vários 

produtos: teve leite de cabra, teve queijo, teve coalhada, teve mel, teve derivados de 

milho. Então é muito importante. E a gente conversou isso com o Felício – estava a 

comissão ali, a gente conversando no dia – para que possa abrir as lanchonetes do 

Parque Ribeirão Vermelho, principalmente no domingo, né? Principalmente no 

domingo, aos finais de semana, porque na hora que tem a população dentro do 

Parque Ribeirão Vermelho a lanchonete ela não está aberta e com isso várias pessoas 

procuram ali uma alimentação saudável então a gente quer ver se existe a 

possibilidade... a gente já conversou com o prefeito para que possa permitir... para que 

o Fundo Social... é uma sugestão nossa, para que cada entidade possa no final de 

semana, ou no domingo, ou no feriado, que possa pegar a lanchonete do Parque 

Ribeirão Vermelho e ela possa gerar os recursos ali para aquelas entidades. E eu 

fiquei muito feliz que a Vanessa, a gente conversando, a primeira-dama gostou dessa 

sugestão, porque com isso você pode... cada entidade, estando ali sendo cadastrada, 

participando pelo Fundo Social, que ela possa ir lá e... No domingo é uma entidade, no 

sábado é outra entidade, no feriado seja outra entidade. Com isso ajuda ali e o parque 

vai ficando mais movimentado e as pessoas podendo usufruir da lanchonete e também 

as entidades sociais agraciando... arrecadando um fundo que é importante para eles, 

né? Presidente, muito obrigado! Muito obrigado aí! E a gente espera que nesses 

próximos meses aí a gente tenha mais novidades para a região ali. Muito obrigado!” 

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

Cyborg! Próximo orador inscrito, com o tempo de dez minutos, vereador Lino Bispo.” 

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

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

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

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

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

público aqui presente na galeria. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal do Direita, 

Juciane, o povo que está aí na galeria. Cumprimento vocês por essa presença sempre 

fiel aqui acompanhando os trabalhos da Casa. Quero cumprimentar, de maneira 

especial, o suplente de vereador presente nesta Casa, o Júnior da Farmácia. Sua 

visita aqui hoje nos traz alegria com certeza. Senhor presidente, eu quero, na noite de 

hoje, destacar algumas coisas de trabalhos que a gente tem acompanhado na nossa 

cidade. Primeiro, eu quero falar aqui da questão da nossa luta, até aqui eu faço 

menção aos outros vereadores que somaram conosco lá daquele requerimento sobre 

o remédio de alto custo, que as coisas estão caminhando de uma forma muito, 

podemos dizer assim, muito rápida e há uma expectativa de que a gente no mês de 

dezembro não tenha – viu, vereador Sérgio – mais aquelas longas filas com tanta 

demora para se entregar esse medicamento. O prefeito tem assim se esforçado 

bastante para que aquele compromisso que o Governo do Estado assumiu conosco de 

estar dando condição ao município, transferindo para o município a responsabilidade 

de distribuir o medicamento. Fui informado que cerca de quase que oito mil pessoas 

passam por ali todo mês e todo mês essas pessoas enfrentam, pelo menos até esse 

momento, aquelas longas filas, com duas, três, quatro horas, para pegar um remédio 

que é de direito, né? Que é de direito. Então só informar aqui aos senhores que a 

nossa luta aqui ela foi importante, a gente levantar uma bandeira no sentido de que 

fosse amenizado a situação daquelas pessoas que precisam recorrer ao remédio de 

alto custo na Farmácia Central. Então queira Deus que o mês que vem a gente já 

tenha essa situação resolvida, que a gente dê mais dignidade para as pessoas que 

procuram por esse atendimento público. Também, senhor presidente, eu quero 

destacar aqui que nós estivemos hoje na Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu, o 

vereador Sérgio Camargo, o vereador Walter Hayashi estivemos ali numa reunião com 

a comissão dos PcDs da nossa cidade, reunidos com o secretário Paulo Guimarães e 

os técnicos da Prefeitura naquela luta também de que o deficiente seja realmente 

respeitado nos seus direitos. E a Prefeitura está completamente aberta a estar dando 

ao deficiente aquilo que de direito ele tem. Tem falhas no sistema? Foi reconhecido 

que tem falhas no sistema, mas a gente pôde acompanhar a boa vontade do secretário 

em a gente resolver esses problemas que eles próprios apontam. Às vezes o mau uso 

do veículo público, ou seja, o uso de uma forma, podemos dizer, que não viável, 

porque nós temos outras prioridades. Portanto, eu quero aqui destacar que essa 
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comissão deles também é composta por pessoas de bom senso, é de se destacar 

isso. Aqui destaco o Luiz, que é o presidente, com todo o pessoal que fazem parte 

deste conselho, desta comissão, que estão dispostos a auxiliar a Prefeitura no sentido 

de que a Prefeitura dê um trabalho... preste um serviço com uma qualidade melhor e 

atendendo mais pessoas. Portanto, quero aqui cumprimentar a Secretaria de 

Mobilidade Urbana por essa frente que está se fazendo no sentido de a gente dar ao 

deficiente da nossa cidade, ao portador de necessidades especiais da nossa cidade, 

uma condição melhor de trânsito, de mobilidade na nossa cidade. Ainda sobre a 

questão do transporte, estive até falando com o secretário hoje, nós tivemos 

recentemente uma mudança viária ali na rua Icatu, saindo do 31 de Março, adentrando 

o bairro Morada do Sol, aonde trouxe um prejuízo grande para a comunidade. Foi uma 

inversão de rua, de posição, que trouxe um impacto muito negativo para aquela 

comunidade. Então estivemos lá a semana passada com o secretário de Mobilidade, o 

Paulo Guimarães, ouvindo comerciantes e moradores daquele bairro e estamos 

marcando para amanhã ser entregue um abaixo-assinado com quase seiscentas 

assinaturas daquela comunidade solicitando à Prefeitura que volte o trânsito da forma 

como estava antes porque a mudança que ocorreu ela trouxe um grande prejuízo para 

a comunidade. Amanhã, então, nós estaremos na Secretaria de Mobilidade 

representados ali, um grupo de pessoas representando a comunidade do Morada do 

Sol e o Parque Independência, por essa alteração viária que foi feita e que trouxe um 

grande prejuízo para aquela comunidade. Então nós estamos aqui dizendo que a 

secretaria não só acerta com as mudanças que ela faz. Com certeza... É lógico que 

quando se faz mudança é no sentido, no objetivo de acertar, mas infelizmente ali foi 

feito uma alteração que trouxe um impacto negativo para a comunidade e o secretário 

está completamente aberto a atender a comunidade e, se for o caso, reverter aquela 

situação criada. Isso mostra que nós estamos aqui nesta Casa representando o povo e 

a Prefeitura está aberta também para ouvir o povo e, se errou naquela mudança que 

foi feita, voltar atrás. Isso realmente é um compromisso que para nós é importante, 

essa parceria do Legislativo com o Executivo, porque a gente constrói juntos uma vida 

melhor para o povo da nossa cidade. Também estamos com um problema no Parque 

Industrial, no qual eu passei com o secretário também ali vendo, um problema no 

cruzamento da rua Juazeiro do Norte com a rua Olinda, no Parque Industrial, onde 

está trazendo um grande transtorno ali para os comerciantes, até mesmo para os 

pedestres, aquela posição viária que está ali também sendo praticada hoje, e o 
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secretário também se comprometeu de fazer estudos técnicos para resolver o 

problema daquela comunidade. E eu quero destacar aqui também, senhor presidente, 

o bairro, na noite de hoje, o Residencial Gazzo e Bosque do Ipês, que foram 

contemplados agora, depois de uma cobrança que fizemos também, com as lâmpadas 

de LED. É grande a satisfação dos moradores àquela claridade a mais que o bairro 

ganha com a substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpada de LED. Então, a 

comunidade do Residencial Gazzo e do Bosque dos Ipês estão assim agradecendo à 

Prefeitura por essa atitude brilhante de gestão que o prefeito Felício teve no sentido de 

trazer uma claridade maior para os nossos bairros substituindo as lâmpadas. Isso 

mostra assim que o prefeito tem feito uma gestão importante, isso vai... está gerando 

economia para a nossa cidade e está trazendo um grande benefício para os 

moradores. E eu encerro a minha fala aqui destacando um evento que nós tivemos no 

domingo anterior, lá no Jardim Morumbi, que é a conexão chamada Conexão 

Juventude. Eu poderia dizer que é a conexão da família, por quê? É as crianças, é os 

jovens, é os pais que vão para esse evento. É um evento que agrega ali toda a família. 

Então Conexão Juventude é um nome, é uma marca, mas o atendimento ele é para 

toda a família. Então o Jardim Morumbi, os bairros ali adjacentes estiveram 

contemplados neste domingo com essa Conexão Juventude que trouxe ali para o 

bairro diversas atividades culturais, esportivas, de danças. E a gente viu a comunidade 

se alegrar e participar dessa ação comunitária importante que a Prefeitura tem feito. E 

os bairros ali adjacentes e também o Jardim Morumbi merecem esse atendimento. E 

comunicar também que o prefeito na sexta-feira... foi ele mesmo que deu a notícia de 

uma luta que nós estamos há bastante tempo, desde 2017, ali com os moradores do 

Residencial União e Jardim Morumbi, essa ligação tão importante dos dois bairros pelo 

fundo da Faculdade Anhanguera, que o próprio prefeito, no rádio, ele comunicou que 

está em fase de conclusão a assinatura aí do contrato para a empresa fazer esta obra 

tão esperada e tão sonhada para aqueles dois bairros, dois bairros grandes da região 

sul, que é o Residencial União e o Jardim Morumbi. Esta ligação ela vai ser concluída 

ainda esse ano, palavra do prefeito Felício Ramuth. Então dizer àquela comunidade 

que está muito perto de acontecer aquilo que eles, tão sonhadamente, esperaram e 

dentro em breve então estará sendo esta ligação realizada. Então, senhor presidente, 

obrigado por esse espaço que nós temos aqui e a gente poder então noticiar às 

pessoas que nos assistem, às pessoas que têm seguido o nosso trabalho, um pouco 

daquilo que nós temos feito em benefício da comunidade. Obrigado!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador 

Lino Bispo! Agora, próximo inscrito, vereador José Luís, com o tempo de dez minutos. 

Cinco minutos, Zé, então. Podendo utilizar até dez se você quiser, tá bom, Zé?” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. 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 Zé Luís, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, vereadores, 

público presente nesta Casa. É uma alegria estar aqui novamente podendo 

compartilhar, senhor presidente, algumas demandas e algumas coisas que a gente vai 

percebendo na cidade de São José dos Campos. Senhor presidente, tem duas pautas 

aqui que eu gostaria bastante da sua atenção e inclusive talvez das pessoas que 

coordenam aí a TV Câmara. Tenho acompanhado o noticiário a respeito da biometria 

na nossa cidade. Os números eles são totalmente desfavoráveis à cidade, o número 

de pessoas que estão... que ainda faltam se recadastrar e fazer a biometria. Pelos 

números que eu levantei, senhor presidente, cerca de mais de 130 mil eleitores ainda 

não fizeram esse recadastramento ou – eu acho que é – cadastramento. Então eu 

chamo atenção de vossa excelência para que pudesse fazer uma campanha também, 

mais um pouquinho, mais forte aqui, através da Câmara Municipal, porque é algo 

sobre cidadania. Imagine o senhor: 130 mil eleitores ainda não fizeram esse 

recadastramento. Por exemplo, lá na paróquia do Satélite é o dia inteiro as pessoas 

fazendo o recadastramento, tem o aviso direto, a comunidade faz lá o aviso, mas ainda 

mais de 30% ainda não fizeram. Então até o dia... se não me falha a memória, dia 19 

de dezembro é a data limite. Nós estamos muito próximos de não atingir a meta e mais 

do que isso, né? Ou seja, ficar aí praticamente mais de 20% da população que pode 

votar ficar sem esse cadastramento. Então pediria a vossa excelência um trabalho em 

torno desse tema e que pudesse fazer aí reportagens, matérias também, através da 

TV Câmara para chegar aí ao eleitor, para que ele faça esse recadastramento. E é 

importante. E também, senhor presidente, hoje nós tivemos notícia que o artigo 326 do 

Código Eleitoral ele passa a ter toda uma nomenclatura, um... dizeres mais profundos 

em relação à criminalização do fake news. Então muitas pessoas não estão levando a 

sério esse novo artigo, essa nova redação do Código Eleitoral, principalmente aquelas 

pessoas que gostam de compartilhar qualquer coisa, ela estará inserida no que o texto 

chama de criminalização. Então é algo extremamente perigoso. Durante o processo 

eleitoral, isso vai ser passível de... inclusive de dar cadeia, senhor presidente. Então 

eu creio que é importante também que esta Casa possa minimamente começar a 

debater, quem sabe até trazer o juiz eleitoral aqui para falar sobre esse tema porque 

ele é complexo e ao mesmo tempo ele é perigoso para as pessoas que talvez não 

tenham um reconhecimento do que é uma notícia falsa. Então esses dois temas creio 

ser importante que a Casa pudesse trazer ao conhecimento da cidade. Aliás, a própria 

Prefeitura também poderia fazer um pouco desse levantamento e ajudar na 
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divulgação, visto que faz bastante propaganda nessa cidade, né? Algumas até eu, 

sinceramente, acho sem sentido, mas tudo bem! Senhor presidente, no domingo nós 

tivemos a eleição do São José Esporte Clube. O São José tem uma nova diretoria, 

assumiu no domingo mesmo, tomou posse o senhor Celso, que já foi presidente do 

São José, junto com o Duarte e com o Adnei, numa missão de carregar esse símbolo, 

dessa marca que é a Águia do Vale. Então eu gostaria, em meu nome, como torcedor 

e pessoa que sempre também tentou ajudar o São José, desejo boa sorte ao Celso, o 

Duarte e o Adnei. E também acho que agora deve ter toda uma nova diretoria nesse 

sentido para tocar o São José aí no triênio 2020, 2021 e 2022. E quem sabe aí alguns 

acessos para alegrar a nossa torcida. Aliás, fiquei surpreso, senhor presidente, com o 

número de pessoas que lá estiveram para votar, para participar: teve conselheiro, teve 

torcida, teve pessoas que gostam da Águia do Vale. Então foi um momento bacana e 

eu desejo sorte a todos os envolvidos. E, para terminar, ontem São José dos Campos 

deu um salto bastante interessante no debate sobre turismo. O grupo de comunicação 

Meon ele lançou a revista Meon Turismo, de uma qualidade ímpar, matérias muito 

boas, profundas, não é aquele tipo de matéria superficial, mas com dados, mostrando 

a força da região metropolitana no sentido de turismo. E aqui a gente percebe o quanto 

este tema está sendo, de maneira assim.... deixado de lado por todas as 

administrações e o quanto que tem-se de recurso tanto no Governo Federal, no 

Governo Estadual para que se possa investir em turismo, ter o turismo como uma 

pauta política, como eixo organizador inclusive de geração de trabalho e de renda, 

visto que algumas cidades têm isso muito forte. Então, o grupo Meon lançou essa 

revista com dados. Eu estive lá, acompanhei atentamente os dados que foram 

colocados. Infelizmente algumas pessoas, que lá falaram, falaram de maneira 

superficial, prefeitos que não estão nem aí com o turismo na nossa região. Então, 

através desse material, acho que... desse grupo de comunicação, talvez acorde alguns 

prefeitos para essa realidade. O turismo é sim um eixo econômico forte. Aqui em São 

José mesmo poderia ter turismo da inovação, turismo do próprio esporte, turismo 

ambiental, mas nós não estamos vendo essa vontade de se investir no turismo. Então 

fica a dica e parabéns ao grupo Meon que, de uma maneira bem ousada, lança esse 

material e eu tenho certeza que vai provocar na administração, no gestor público uma 

vontade ou talvez um setocômetro, vamos dizer assim, de começar a entender que o 

turismo gera-se muito trabalho e renda e divisas para o município. Obrigado, senhor 

presidente! Boa noite!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite, vereador 

José Luís! Eu quero só comentar, vereador, eu sei que você tem razão com relação à 

biometria, eu acho que talvez ainda não tinha chegado ao seu conhecimento, na 

verdade a Câmara já fez até... inclusive a Mesa fez um decreto, a partir da Mesa 

Diretora, com essa parceria então com os cartórios da Zona 127, 282, 411, 412. 

Inclusive estiveram aqui presentes na Câmara Municipal representantes da Justiça 

Eleitoral e foi feito esse convênio com eles, né? Inclusive aí com várias matérias, 

postagens nas redes sociais, enfim. Então foi feita essa parceria de divulgação aqui 

através da Câmara Municipal. Você tem razão ainda... eu acho que ainda há uma 

quantidade grande de pessoas ainda que não fizeram a biometria, né? É, mas a 

Câmara ela tem participado e tem ajudado aqui nessa divulgação, só para deixar 

registrado também. Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, com o tempo de cinco 

minutos, vereador Sérgio Camargo.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite, senhores 

vereadores, público que nos visita na noite de hoje e também aqueles que nos 

acompanham através das redes sociais e da TV Câmara! Eu quero, na noite de hoje, 

senhor presidente, agradecer aos vereadores, os pares aqui, que aprovaram na noite 

de hoje a Moção 118, que repudia a atitude do Congresso... do STF, da semana 

passada, em mudar o entendimento, ou seja, de tornar aí a prisão após a segunda 

instância, que não era aplicada à prisão em segunda instância. Então essa moção de 

repúdio foi apresentada na noite de hoje e foi aprovada aqui com menos três votos, 

mas eu agradeço a todos os vereadores que votaram pela aprovação. E gostaria 

também de dizer que acho muito estranho que pessoas comemorem a soltura de 

bandidos. Nós temos aí o entendimento e o próprio estudo aí de que mais... quase 5 

mil bandidos serão beneficiados com esse entendimento do Supremo Tribunal e, 

dentre eles, homicidas, estupradores e assassinos serão beneficiados com esse 

entendimento, né? E eu gostaria de embasar a minha fala não da minha própria fala, 

não sou eu que estou falando. Eu gostaria de pedir para colocar o vídeo aqui do 

ministro Barroso. Apaga a luz, por favor! E colocar o ministro Barroso, que traz um 

exemplo para nós aqui e que ele fala não agora por esse caso desse criminoso que foi 

solto agora, mas em 2016 ele já alertava para esse perigo. Pode soltar aí para nós, por 

favor!” 

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

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “25 anos!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Vai vendo, vai vendo, vereador!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Não é uma novela, né? É uma comédia, que ele 

fala.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “25 anos!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Pode parar aí para nós! Então é isso, olha, 25 

anos! Um homicídio de 1991 sendo, lá no Supremo, sendo julgado em 2016 e ainda 

não transitou em julgado. É inadmissível que isso aconteça no Brasil. Então, nós 

temos que encabeçar sim, né? E agradeço aí ao nosso deputado Eduardo Cury que 

tem estado à frente de mudar a lei nesse entendimento, que a Câmara e o Senado 
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precisam realmente voltar a prisão após a condenação em segunda instância, porque 

nós não podemos conviver com tantos criminosos na rua beneficiados por esse 

entendimento do Supremo. Então, nós temos que sim nos manifestarmos em favor da 

prisão após a segunda instância. E o deputado Eduardo Cury tem feito esse trabalho lá 

na Câmara Federal junto com outros deputados e nós temos que pressionar os nossos 

senadores e deputados para que isso aí se torne lei o mais rápido possível e para 

aqueles criminosos que estão na rua voltem para a cadeia. Até porque, nós temos que 

lembrar uma coisa, os criminosos foram soltos, mas eles não deixaram de ser 

condenados. São condenados andando pela rua. São condenados. Não foi declarada 

nenhuma nulidade do processo e nem a sua inocência, ou seja, são condenados que 

estão andando pelas ruas.” 

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

19h23min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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