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OCTOGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 9h22min, a senhora secretária, vereadora Juliana Fraga, procede 

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

vereadores: ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), DR. ELTON 

(MDB), JULIANA FRAGA (PT), WAGNER BALIEIRO (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), AMÉLIA NAOMI (PT), DULCE RITA (PSDB), 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB) – 9h28min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 9h32min e DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 9h35min. 

 

 

Às 9h22min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

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

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

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

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

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

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 

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

sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, 

vereadoras, público presente aqui nesta Casa, que nos acompanha também pelas 

redes sociais e servidores desta Casa! Senhor presidente, gostaria de fazer alguns 

pedidos: o primeiro que... adiamento por uma sessão dos processos: 15686 – Projeto 

de Lei 454/2017; e, por uma sessão também, o Processo n° 11743 – Projeto de Lei 

Complementar 14 de 2019; e solicito para... e ainda adiamento por uma sessão, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, Processo 12497/2017 – Projeto de Lei 377 de 

2019. Retificando: Processo 12497/2019 – Projeto de Lei 377/2019. Obrigado pela 

observação! Solicito ainda, senhor presidente, a inclusão para votação de três 

processos: 14080/2019... Retificando, senhor presidente, não foi... esse processo não 

foi lido ainda, por isso não pode ser incluído para votação. Inclusão para leitura 

apenas, para leitura apenas, do Processo 15110/2019 – Projeto de Lei 424/2019; e 

também para leitura o Processo 15111/2019 – Projeto de Lei 425/2019; e a inclusão 

para votação, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, o Processo 13739/2019 – 

Projeto de Lei 402 de 2019. Apenas para... Nós vamos conversar um pouco isso mais 

na frente, já falei com o vereador Wagner e o vereador José Luís, mas só para deixar: 

nós não iremos incluir a votação que se refere ao Instituto de Previdência dos 

Servidores. Não iremos incluir, mas iremos explicar depois para vocês. Obrigado, 

senhor presidente!” 

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 adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei 

nº 454/2017 constante do Processo n° 15686/2017, de autoria do vereador Valdir 

Alvarenga, que dispõe sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de 

estimação em hospitais da rede pública e privada, contratados e conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do município de São José dos 

Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei Complementar nº 14/2019 

constante do Processo n° 11743/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que dá 
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nova redação ao parágrafo único do artigo 5º da Lei Complementar 118, de 29 de 

dezembro de 1994, que "Institui Taxa de Serviço Público e dá outras providências"; e 

do Projeto de Lei n° 377/2019 constante do Processo n° 12497/2019, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, que denomina a Avenida B, localizada no Loteamento 

Floresta, de avenida José Roque dos Santos; bem como o pedido de inclusão para 

leitura do Projeto de Lei nº 424/2019 constante do Processo n° 15110/2019, de autoria 

do Poder Executivo, que desafeta o imóvel de domínio público municipal que 

especifica, classifica-o como bem dominical e autoriza o Município doá-lo aos seus 

ocupantes e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 425/2019 constante do 

Processo n° 15111/2019, de autoria do Poder Executivo, que desafeta a área de 

domínio público municipal que especifica, classifica-a como bem dominical, e autoriza 

o Município a doá-la ao Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins, e dá outras 

providências; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para votação, em tramitação 

ordinária para apreciação em turno único, do Projeto de Lei n° 402/2019 constante do 

Processo n° 13739/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a 

área verde localizada na rua Antonio Aleixo da Silva, no trecho compreendido entre as 

ruas Pedro Martins de Toledo e Vasomiro Malaquias, no Jardim Satélite, de Parque 

Ecológico Maria Noêmia Sobrinho. 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, 

quero aqui só fazer uma questão de ordem para depois entrar na pauta. Mas quero 

aqui cumprimentar a todos os trabalhadores, servidores públicos municipais. Muitos da 

ativa pediram a sua falta abonada para estar aqui hoje acompanhando. Quero aqui 

cumprimentar o Paulo Roitberg, foi secretário de Saúde, está presente na linha de 

frente. Nós estamos com uma comissão de representantes do sindicato aqui em baixo, 

está aqui o companheiro Zetão... companheiro Zetão, Mauro Castrioto, Jéssica. 

Então... Horácio? Horácio está presente, Marluce presente e todos aqueles que estão 

acompanhando pela rede social, porque nós estamos fazendo ao vivo pelo meu 

mandato todo o acompanhamento. Quem quiser falar lá, Paulo, por favor, fala ao vivo 

que tem servidores que estão na UBS acompanhando essa sessão de hoje. Então a 

todos: é final de ano, a força desse movimento fez com que esse projeto... Hoje até a 

meia-noite era o prazo de emenda desse projeto, mas aqui vários servidores já 

estiveram o ano passado acompanhando a votação da mesma questão dos 
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servidores, sabem que se não tiver a mobilização, a presença real, nós poderíamos do 

ponto de vista regimental ou voltar à noite ou voltar amanhã. Eu acho que a 

mobilização de vocês vai construir um processo que vai ser bastante importante para 

acompanhar pari passu e acompanhar as emendas, né, e o processo. Infelizmente, na 

quinta-feira passada, nós votamos o projeto da bolsa de estudo. Eu vi uma 

companheira que acompanhou o processo da bolsa de estudo, em setembro... já vou, 

já vou encerrar... em setembro foi retirado o projeto, hoje ela foi me perguntar como 

ficou a bolsa, eu falei: ‘Foi votado! Votou quinta-feira’. Depois a todos vocês eu vou 

novamente passar o que as emendas que infelizmente vocês perderam. A bolsa de 

estudo que foi instalada aqui, na época da Dr.ª Ângela, praticamente ela vai dificultar 

muito que os servidores acessem. Mas eu quero aqui cumprimentar a todos vocês e 

lembrar que lá em Campinas a Comissão Especial debate a reforma da Previdência no 

serviço público, a Câmara Municipal de Campinas está fazendo isso com a 

participação do sindicato, de uma comissão de vereadores e do secretário...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já encerrando! ...do secretário da Fazenda lá de 

Campinas. Eu acho que esse é o modelo que nós temos que fazer e seguir. Parabéns 

a todas!” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa... Bom dia, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa, todos que estão aqui presentes, todos os 

servidores! Na verdade, senhor presidente, eu quero parabenizar os servidores que 

estão aqui, né, colegas e servidores que estão aqui, pela mobilização, que realmente é 

algo preocupante. E dando voz aos colegas servidores para que retire esse projeto de 

pauta porque o projeto não veio com a justificativa adequada, não veio com os dados 

do Instituto, se está em déficit ou não. Então falando e dando coro e voz aos 

servidores, eu peço que retire esse projeto de pauta e que venha sim todos os dados 

necessários para que o projeto seja estudado com mais clareza, seja apreciado com 

os dados necessários. Obrigada, senhor presidente!” 

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

registrado que o processo hoje não está... não se encontra na pauta, nem na pauta 

está, portanto não tem como retirar o que não está na pauta, né? Gostaria de passar... 

Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para 
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a ciência dos senhores vereadores.” 

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

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

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

como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 15110/2019 - 

Projeto de Lei nº 424/2019, de autoria do Poder Executivo, desafeta o imóvel de 

domínio público municipal que especifica, classifica-o como bem dominical e autoriza o 

Município doá-lo aos seus ocupantes e dá outras providências – Comissões: Justiça, 

Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 

23/01/2020; Processo n° 15111/2019 – Projeto de Lei nº 425/2019, de autoria do 

Poder Executivo, desafeta a área de domínio público municipal que especifica, 

classifica-a como bem dominical, e autoriza o Município a doá-la ao Grupo de Apoio ao 

Indivíduo com Autismo e Afins, e dá outras providências – Comissões: Justiça, 

Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 

23/01/2020.” 

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

esses os processos da leitura do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conforme acordo de 

lideranças, passaremos ao processo do Grande Expediente. Conforme acordo de 

liderança, inscrito para falar no Grande Expediente... vai ser dividido o tempo por três 

vereadores. Vereadores: Wagner Balieiro, vereador José Dimas e o vereador José 

Luís. Primeiro orador para falar no Grande Expediente é o vereador José Dimas.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o primeiro orador inscrito, 

vereador José Dimas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, senhor presidente! Colegas 

vereadores, público presente, servidores da cidade de São José dos Campos, dessa 

Prefeitura, em comum acordo com os vereadores, lideranças dos partidos e até por 

respeito a vocês que já estão já há um tempo aqui e muitos têm até uma 

confraternização, final do ano, então a gente vai inverter a pauta, inverter, para poder 

até esclarecer algumas coisas. Nós vamos evitar entrar num debate político, nós 

queremos é fazer uma discussão, aliás, numa dimensão mais técnica e mais legal. 

Conversando com o vereador Wagner Balieiro, com o vereador Zé Luís, que teriam o 

direito de falar somente eles, nós combinados e eu vou fazer essa abertura me 

comprometendo com três itens com vocês. E eu quero dizer que eu tenho muito 

respeito a vocês porque ninguém quer tomar uma decisão, grande decisão que pode 

prejudicar. Inclusive eu tenho também interesse nessa questão. Em todo o caso, nós 

vereadores da base iremos solicitar à Prefeitura que retire o rito de urgência. Esse é o 

primeiro pedido nosso. Segundo: nós não iremos votar hoje, não iremos incluir na 

pauta e não teremos sessões extraordinárias, nem nesse ano e nem no começo do 

ano que vem. E nós queremos também que tenhamos todas as informações 

necessárias. Lembrando aqui que quando acontecia em Brasília todos os debates para 

as grandes reformas que foram proteladas, proteladas, proteladas, e a gente falava 

dos grandes marajás, dos grandes salários, das dificuldades que o Brasil estava 

enfrentando e a mudança lá chegou aqui e nós vamos encarar com muita 

responsabilidade, com muita informação; e desinformação nesse momento é o que 

mais atrapalha. Aproveitamento deste momento de uma classe tão séria não vai ajudar 

ninguém. Então, da minha parte só queria dizer três coisas: nós não iremos votar hoje, 

não teremos edições, sessões extraordinárias e vamos solicitar que retire esse rito de 

urgência porque afinal de contas nós temos até o meio do ano para colocar esta lei em 

votação, que é uma exigência que vem do Governo Federal. Então, assim que acabar 

as falas dos vereadores Wagner Balieiro e do José Luís, nós entraremos num outro 

processo de votação do rito normal da Casa e aí agradecemos a presença, 

convocação de vocês, mas nós teremos muito trabalho pela frente, muito estudo pela 

frente e muita responsabilidade de cada um de nós. Obrigado, senhor presidente! 

Obrigado a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador o 

vereador Wagner Balieiro.” 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o próximo orador inscrito, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o identificador 
380036003400310032003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                             7 

CMSJC-001 – 85ª Sessão Ordinária – 19.12.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.12.2019 

vereador Wagner Balieiro.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

senhores vereadores, público aqui presente. De maneira especial cumprimentar a 

todos os servidores, servidoras, aposentados que estão aqui presentes, que estão 

dando acima de tudo uma lição de cidadania. A Câmara Municipal é um espaço do 

povo e tem que ser feita para o povo. Então, é fundamental a participação de vocês 

aqui porque é o direito de vocês que está nessa discussão, nesse Projeto de Lei 

Complementar nº 19 que foi protocolado nessa Casa na semana passada, na quinta-

feira à noite, de uma maneira colocada sem ter o devido debate com os servidores, 

sem ter escutado os representantes dos trabalhadores, dos servidores, representante 

legítimo que são os sindicatos e, principalmente, colocando grandes mudanças no 

sistema de previdência do servidor. Eu vou citar alguns casos aí dessa questão do 

sistema de previdência dentro desse projeto, quatro ou cinco grandes mudanças que 

estão querendo colocar e depois fazer o paralelo com relação àquilo que aconteceu na 

questão federal. Primeiro dizer que o projeto colocado quinta-feira à noite, no dia 12 de 

dezembro, ele tem prazo de emenda até hoje, nós estamos preparando várias 

emendas que serão colocadas até o dia de hoje para tentar modificar esse projeto. 

Depois que... isso dentro do prazo regimental. Porque eu concordo com vocês, tem 

que retirar e fazer o debate primeiro com o servidor, mas vamos fazer as emendas, 

depois vai ter o debate com relação às comissões em relação a essas propostas que a 

bancada do Partido dos Trabalhadores irá realizar. O projeto veio para a Câmara, um 

projeto pequeno, de poucas folhas, mas que traz tanta mudança e mudanças muito 

maiores do que aquilo que determina na legislação federal, muito maiores do que 

aquilo que determina na legislação federal. Quais mudanças? Primeiro a questão da 

alíquota. A alíquota de 14%, o aumento para o servidor efetivo que hoje paga 13 vai 

para 14%. O aposentado que não pagava a alíquota, principalmente aquele 

aposentado que recebe menos que o teto do INSS, está sendo colocado uma 

cobrança de 14% no salário. É tirar dinheiro do aposentado, esse projeto. Segundo, 

está colocando essa alíquota também no pensionista. Aliás, o pensionista que vai ter 

duas coisas: a alíquota de 14% e o futuro pensionista vai ter metade do salário do 

aposentado, 50% mais 10%. Então, é uma mudança e um corte de salário muito 

grande. Quando nós pegarmos, por exemplo, um aposentado servidor que ganhe 4 mil 

reais, 14% de alíquota nesse servidor, só aí em torno de 300 reais de desconto. Se 

esse aposentado, por exemplo, vier a falecer, a viúva vai receber 60% de 4 mil, que vai 

dar 2.400 e em cima dos 2.400 ainda vai ter 14%. Olha o tamanho da maldade! Uma 
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maldade essa que começou lá no Governo Federal. Quando a gente faz a discussão e 

faz o debate com relação à questão da reforma da Previdência, quando houve essa 

situação lá no Governo Federal, onde debatemos a questão do INSS, a previdência do 

servidor público, a gente já alertava várias vezes aqui nesta Casa, até para os colegas: 

‘essa maldade vai descer, essa maldade vai descer’. Eles vieram com a Emenda 

Constitucional 103, colocaram várias dessas discussões da alíquota, da questão da 

pensão, depois vieram... Portaria do Governo Federal em dezembro colocando que os 

municípios teriam que se adequar até dia 31 de julho. 31 de julho de 2020. Então, 

primeiro que o projeto não precisava ter sido protocolado, o debate tinha que ser feito 

com vocês primeiro, tinha que discutir com vocês, não tinha que ter sido protocolado. 

Segundo, há muita coisa colocada aqui que não está dentro da emenda constitucional. 

Primeiro a questão dos pensionistas, isso, a questão aqui... a Portaria não fala da 

necessidade de mudar a questão dos pensionistas agora, não precisa mexer com a 

questão dos pensionistas agora; outra coisa, a desvinculação do gatilho, a Prefeitura 

soltou uma nota falando que está garantido a questão do gatilho no reajuste para os 

aposentados igual é para o servidor da ativa. Se está garantido, desde que colocou na 

nota, por que que está mexendo na lei? O artigo 166 do Estatuto do Servidor coloca 

claramente essa necessidade de paridade e a necessidade de continuar o gatilho, mas 

estão mudando o artigo 166 do Estatuto do Servidor, falando que o aposentado vai ter 

que fazer... vai ter direito ao aumento real, mas tirando a obrigação do gatilho 

acompanhar. Se está mexendo na lei, não adianta a Prefeitura vir com notinha falando: 

‘ah, está garantido o gatilho para o aposentado’. Se está garantido, deixa a lei do jeito 

que está porque a lei lá está muito clara falando hoje que o gatilho é uma conquista 

que o servidor teve no governo da Dr.ª Ângela e que precisa continuar para o 

aposentado, para o pensionista e para o servidor da ativa. Também foi colocado nesse 

projeto... e isso vem da questão federal, isso aqui... com muita responsabilidade fazer 

esse debate, a questão dos afastamentos. Os afastamentos por problema de doença, 

por algum tipo de acidente, a legislação federal está levando que toda essa parte do 

custeio dos afastamentos sejam agora assumidos pela Prefeitura e não mais pelo 

Instituto. Isso é um ganho para o Instituto, esse item é um ganho para o Instituto. Se 

esse item é um ganho para o Instituto, vamos compensar isso, vamos compensar isso 

não tirando na questão da alíquota ou não tirando na questão do pensionista. Dá para 

trabalhar isso porque só nisso aí o Instituto vai economizar entorno de 20, 30 milhões 

de reais, então não precisa fazer tamanha maldade em cima do servidor. É... também 
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deixar para colocar para vocês: o gatilho, foi a alíquota, foi a pensão... Outro item que 

a gente fez questão de levantar aqui foi o tamanho da arrecadação. Hoje o 

aposentado, a aposentada, ela já contribui com o Instituto quando passa do valor do 

INSS. O que que está se fazendo? Querendo colocar uma alíquota para todo mundo 

que ganha acima de um salário mínimo. A arrecadação, que hoje é entorno de um 

milhão e setecentos mil em cima do aposentado, vai aumentar para quase quatro 

milhões e meio por mês só em cima do aposentado. Quatro milhões e meio. E em um 

ano vai ser tributado... vão ser retirados dos aposentados mais de cinquenta milhões 

de reais. Da mesma maneira a questão do pensionista que hoje paga o que passa 

acima do INSS, também vai ser tributado aquilo que passar de um salário mínimo e vai 

ter um aumento de arrecadação enorme com relação a isso. Aí as pessoas vêm 

perguntando aqui: ‘pô, mas se tem problema no Instituto...’ Problema no Instituto, 

quando que começou a ter? O que que levou a ter problema no Instituto? Nós temos 

várias medidas que aconteceram no Instituto ao longo de sua história que mexeram na 

receita do Instituto. Não podemos esquecer dos períodos, e aqui lembrando do ano de 

1998, lá atrás, 20 anos, 21 anos, quando houve em 98, em 99, votações que 

diminuíram o repasse da Prefeitura para o Instituto, quando o repasse deveria ser de 

24%, teve votações aqui que diminuíram para 20%, você tira receita do Instituto, 

contribuição patronal. Quando nós tivemos votações aqui nesta Casa que diminuiu de 

20% para 10% o repasse do Instituto em 1999. Quando nós tivemos em 2005, essa eu 

já estava aqui enquanto vereador, onde durante 4 anos a cota patronal que era 20% 

desceu para 18.6%. São recursos a menos que o Instituto teve ao longo de sua 

história por parte de decisões políticas e medidas que diminuíram a contribuição 

patronal. E agora estão querendo colocar a conta para recuperar isso só em cima do 

servidor. Nós temos que fazer um resgate porque essas medidas hoje são parte do 

problema que o Instituto está tendo. Se o Instituto hoje está tendo déficit ou se está 

existindo problema, mas isso tem que ser explicado claramente, tem que mostrar o 

tamanho da conta e da irresponsabilidade da Prefeitura quando ela pegou e mediu... 

mexeu no tamanho da alíquota patronal e tirou a receita do Instituto e agora está 

querendo colocar a conta em cima do servidor e da servidora. Então, depois de muita 

negociação, conversando aqui com o líder de governo, conversando aqui com os 

demais vereadores, eu estou aqui como líder do Partido dos Trabalhadores. Além das 

emendas que nós vamos estar fazendo para alterar o projeto, a nossa batalha é sim 

para garantir e preservar o direito do servidor, não deixar ter nesse processo retirada 
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de direitos do servidor, nenhum direito a menos para o servidor e principalmente fazer 

com que os trabalhadores e as trabalhadoras que contribuem com nossa cidade sejam 

respeitados. A maldade nesse processo todo é principalmente com aquele trabalhador 

e trabalhadora que ganha o menor salário. Quando a gente tem essa situação de 

alíquota fixa, quando a gente tem essa cobrança do pensionista, ela é uma medida 

maldosa que começa tributando mais quem ganha menos e tributa menos quem ganha 

mais. É uma medida perversa. A gente que tem até uma caminhada cristã, que 

participa aí dos movimentos de justiça social na cidade, é absurdo termos medidas que 

vêm lá do Governo Federal... Aliás, temos que acompanhar as medidas do Governo do 

Estado, aquilo que está acontecendo na Assembleia Legislativa, só um alerta para 

todos, aquilo que votar lá vai vir para cá também! Vai vir para cá também! E é 

importante ter essa mobilização com todos vocês porque é mais maldade em cima do 

servidor e da servidora com as medidas que estão vindo: Federal, Estadual. Mas a 

gente precisa ter o compromisso aqui de todos os colegas vereadores, do prefeito 

dessa cidade, de não fazer coisas aqui inclusive que estão nesse projeto que é muito 

acima daquilo que está pedindo na questão federal. Nós temos situações aqui que não 

precisava estar aqui e está sendo colocado nesse projeto de lei. Só conceder alguns 

minutos para a vereadora Amélia.”  

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Estou aqui com um documento que já está 

ali, recebi de um servidor aposentado. O compromisso com os servidores públicos 

municipais da Prefeitura com a Urbam, Fundação Cultural e Fundhas, assinado pelo 

prefeito Felício na campanha eleitoral. Primeiro: zelar pelo patrimônio do Instituto da 

Previdência; segundo: implantar... manter o pagamento do gatilho salarial, que esse é 

um debate porque... é um debate porque a lei que está sendo discutida aqui na 

Câmara vai do artigo 1º ao 141, são vários artigos, então essa é uma questão que está 

colocada, a questão do gatilho. Valorizar os servidores públicos e o diálogo constante. 

Por isso, vereador Wagner Balieiro, o Gabriel da assessoria está fazendo um 

requerimento agora, para ser aprovado, para que a gente coloque aqui na Câmara 

uma comissão assinada pelos vereadores, uma comissão permanente de debate 

sobre essa questão do Instituto. Vários vereadores já estão recebendo sugestões, não 

só os vereadores do PT, mas eu sei que os vereadores... os servidores trabalham com 

todo mundo. Então, nós esperamos que a Câmara seja aqui um espaço bastante 

democrático para a gente ter aqui a garantia do gatilho para os trabalhadores; a 

isenção, que são as emendas que nós vamos incluir para que não seja cobrado os 
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14%; e mais, garantir às mulheres principalmente trabalhadoras que vão ter o seu 

bebê e licença maternidade, que esses dias não sejam descontados. Você sabe que 

infelizmente na proposta toda a chefia, os cargos de chefia e também aqueles que 

estão... que podem ter licença maternidade, infelizmente nos dias de licença você 

perde esses períodos da sua aposentadoria... da sua contagem. Então, isso é um 

retrocesso muito grande, acho que nós temos que voltar a discutir aquelas propostas 

iniciais do Instituto sobre a garantia dos direitos e o plano de carreira. Então, por isso, 

eu queria aqui ressaltar que a nossa defesa e a nossa construção dessas emendas 

têm que ser pela Câmara, mas com a participação de vocês. Então, por isso que nós 

estamos propondo aqui. Infelizmente a semana passada nós tivemos os requerimentos 

das audiências públicas rejeitados, mas se a gente instalar a comissão, a gente instala 

a audiência pública com certeza!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Queria aqui, já para encerrar, dizer que nós 

precisamos... temos esse prazo até o dia 31 de julho de 2020 para debater esse 

assunto. Então, não precisa votar nada de afogadilho, não precisa fazer nada diferente 

ou ampliar desconto em cima do servidor, em cima daquilo que não está escrito na 

legislação federal, que tem muita coisa além do que está na legislação federal sendo 

colocado. E isso é um compromisso nosso de fazer, além da comissão que estiver 

junto com os representantes de sindicato, comissão de servidores, comissão de 

aposentados, de fazer um debate às claras, mas principalmente com o objetivo 

principal de defender um direito que é do servidor, que é o direito sagrado a ter uma 

aposentadoria merecida por todo o trabalho que ele contribuiu em nossa cidade. 

Vamos à luta, parabéns! E vamos vencer essa batalha.” 

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

dando sequência, o vereador José Luís Nunes.” 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o próximo orador inscrito, 

vereador Zé Luís.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, bom dia! Bom dia aos 

vereadores! Bom dia aos convidados que estão hoje aqui no Plenário! Bom dia a todos 

os servidores municipais que estão fazendo essa visita, essa mobilização aqui na 

nossa Casa! E é muito importante, muito importante mesmo, ver a categoria 

mobilizada e defendendo os seus direitos. Eu gostaria de lembrar e dizer ao líder de 

governo que fiquei satisfeito com a conversa que tive com ele e dizer que o PSD... 

Aliás, é bom deixar claro aos servidores, eu sou vereador do PSD juntamente com a 

nossa vereadora Renata Paiva, nós nos declaramos independentes aqui nessa Casa, 

tanto da base governista como também da base de oposição. Inclusive gostaria de 

dizer que tanto governistas como oposição podem fazer aparte na minha fala, está 

tranquilo, está liberado. Então, para dizer o seguinte: que primeiro de tudo esse projeto 

que está aqui eu não vou nem discuti-lo porque eu já enviei, inclusive antes da sessão 

de terça-feira, dois ofícios à Prefeitura. Porque é o seguinte: a matéria que está aqui 

não tem a mínima condição de ser analisada porque é um documento de três páginas 

sem estudo nenhum, com monte de erro jurídico. Como é que nós vamos discutir isso? 

Então, da minha parte, esse projeto ele não pode prosperar inclusive pela quantidade 

de erros que estão aqui. Porém, foi garantido nessa Casa para nós, principalmente nós 

que somos da parte independente, que virão os estudos. Eu quero ver mesmo se 

esses estudos virão. Porém... Ao líder, né, como a gente está fazendo as nossas 

tratativas... e viu, vereador, eu queria deixar vossa excelência bem seguro também 

que as tratativas que foram feitas com o PSD ela não tem curva, é reto, para a gente 

manter um bom diálogo aqui nessa Casa e encontrar os melhores caminhos para os 

projetos. Então, não vou nem discutir esse projeto, visto que eu considero um projeto 

totalmente equivocado, errado e sem pé, sem cabeça. Mas gostaria de deixar uma 

sugestão ao presidente da Casa, que tem garantido os espaços da minoria nesta Casa 

de forma brilhante para que não se tenha um rolo compressor tanto da oposição 

quanto dos governistas: senhor presidente, no Regimento... aliás, na Lei Orgânica do 

Município e no Regimento Interno, é possível se criar comissões temporárias 

temáticas, e eu vejo que esse assunto, senhor presidente, requer muita técnica... Aliás, 

concedo um aparte à vereadora da oposição, Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Senhor vereador José Luís, quero aqui só 

relatar o que aconteceu hoje durante a sessão. Nós estamos cheios de guardas aqui. 

Nem estou questionando porque nós estamos recebendo várias pessoas, muita gente, 

e é importante. Mas esses guardas que estão aqui são dessa última... o GCM, dos 70 
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que entraram agora. Você foi secretário da Cidadania. Eu já fui abordada no dia de 

ontem porque esses guardas que estão empenhados, que estão fazendo cursos, que 

vieram aí e estão infelizmente tirando ambulante da rua, esses guardas se levar um 

tiro e se vier um guarda a falecer infelizmente a sua companheira, esposa, vai receber 

uma pensão de 50% infelizmente. Então, fica aqui já uma proposta da emenda para 

que seja construída porque eles estão trabalhando ali com afinco, mas se falecer a 

pensão infelizmente é a nova proposta de 50%. Então, eu acho que é com indignação 

que a gente tem visto que os guardas estão trabalhando no seu local de trabalho e 

correm esse risco com essa mudança tão desastrosa que vai vir aqui para essa Casa. 

Obrigada!” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Perfeitamente registrado, senhora vereadora! Não sei se a 

vereadora Dulce Rita quer fazer aparte também? Está concedido à minha amiga Dulce 

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Senhor presidente, eu queria dar um bom dia 

aí para esse pessoal aqui! O que eu tenho também que falar para vocês que eu tenho 

muito orgulho de ser aposentada e ter sido servidora, porque graças a vocês é que 

essa cidade está linda e maravilhosa! Não foi esforço de sociedade não, foi esforço 

dos funcionários, foi sacrifício de muita gente e vocês principalmente que carregaram 

mesmo o andor para nós chegarmos nessa beleza de cidade. Queria falar também que 

nós aqui... eu enquanto servidora, estou solicitando aqui para o José Dimas, que eu já 

até pedi e que ele já está providenciando, que os estudos atuariais da situação 

financeira do Instituto cheguem até nós porque nós precisamos ter os dados para a 

gente tomar alguma posição e que nós também concordamos que não vai ser... isso 

daí não vai ser votado, esse projeto não vai ser votado atropeladamente, vai ser... Tem 

um pessoal dentro do meu gabinete que está estudando artigo por artigo, não só da lei 

que está aqui do prefeito Felício, como também da PEC daquele malfadado Bolsonaro 

que pôs essa bomba aqui na nossa Casa. Mas que nós estamos vendo muito 

criteriosamente porque isso daí também não é só um problema do servidor, é um 

problema da vereadora Dulce Rita também!” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Obrigado pela excelente contribuição, vereadora Dulce Rita! 

Mas, continuando, vereador, presidente Robertinho. Então, é possível se constituir 

essas comissões temáticas para assuntos de alta relevância como essa, por quê? 

Parte desse estudo, senhor presidente, é estritamente técnico e nós precisamos ter 

uma assessoria inclusive isenta das pressões que nós vamos sofrer nesta Casa. 
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Então, fica aqui a sugestão. Agora, eu queria deixar também aos demais vereadores 

que se preocupam realmente com os servidores que se exijam esses estudos, que 

façam o diálogo com os servidores porque realmente fica muito estranho e aí a 

desinformação começa a circular. E aí as pessoas ficam nervosas, não sabem o que 

você está defendendo, ou falam às vezes muitas mentiras, as pessoas passam até mal 

porque, lógico, a sua vida está em jogo. Então, da nossa parte, senhor presidente, nós 

queremos ter um amplo debate sobre essa matéria. Já agradeço à liderança do 

governo, que partiu dessa Câmara, né? Porque se esperar de lá do Paço Municipal, 

acho que não chega nada aqui, não chega nem informação aqui para a gente. Então 

parabéns ao vereador José Dimas que trouxe algumas alternativas e fica nota zero lá 

para o governo que não manda esse material para que os vereadores possam estudar. 

No mais, senhor presidente, tem algumas matérias que serão votadas que no 

momento certo eu irei falar também. E reafirmo aqui: se esse projeto fosse votado 

hoje, por exemplo, nesta Casa, 100% contrário!” 

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

dos projetos constantes da Ordem do Dia.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 397/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

13696/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 9.859, de 17 de 

dezembro de 2018, que "Desafeta a área que especifica e autoriza o Município a doar 

trinta e quatro unidades habitacionais de interesse social aos seus ocupantes, 

localizadas no Loteamento Jardim Brasília, e dá outras providências”. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Discussão do Processo 

13696/2019. Vereadora inscrita para falar no processo: vereadora Amélia Naomi.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Nós vamos... vou discutir aqui o projeto que 

nós vamos votar favorável, o projeto que altera a Lei 9.859, de 17 de dezembro do ano 

passado, sobre as 35 casas... 34 casas de interesse social no loteamento Jardim 

Brasília. Aliás, que foi o nome que eles escolheram, que é o pessoal que saiu na 

época do Cury aqui do Morro do Regaço e ficaram vários anos ocupando a ferrovia. E 

nós, no governo do Carlinhos, nós construímos as casas, teve uma comissão de 

moradores que escolheram inclusive o modelo, como seria, aonde seria a sala, o 

quarto. Então nós estamos acertando aqui do ponto de vista cartorial para que eles 

tenham a escritura dessas casas, importante! Então quero... tem algumas assistentes 

sociais que naquele período estavam na Prefeitura, hoje estão aposentadas, né, 

Edinalva? Então esse é um momento importante, Edinalva, da luta da moradia, que é a 

regularização da escritura. Então, eu queria também, nesse sentido, lembrar um pouco 

como foi a luta da moradia aqui em São José dos Campos, porque quando o Partido 

dos Trabalhadores assumiu a Secretaria de Habitação, a primeira coisa que nós 

fizemos foi montar uma Secretaria de Habitação e essa... de Regularização. Nós 

conseguimos fornecer 5.546 moradias, tanto do ponto de vista das casas que a gente 

fez do Minha Casa, Minha Vida, como também um processo de regularização. Nós 

regularizamos 23 bairros em 4 anos, também fizemos o projeto importante do 

Pinheirinho dos Palmares. Então, quero aqui registrar que nós estamos aqui acertando 

dentro de uma política que nós investimos muito. Infelizmente no PSDB, a Secretaria 

de Regularização Fundiária foi destituída, eles montaram uma outra secretaria, tanto é 

que a Prefeitura até agora com o Felício... o fornecimento inclusive de água dos 

moradores que moram em loteamentos clandestinos, eles estão aí pagando, né? Nós 

estamos com vários processos. Na nossa administração, a isenção do IPTU para baixa 

renda, após... a regularização era de três anos, isso acabou porque a Câmara votou 

logo no projeto da lei do Plano Diretor e eles já estão sendo obrigados a pagar as suas 

escrituras, mais uma série de questões que foram cortadas. Mas é importante registrar 

que o Minha Casa, Minha Vida, que foi um projeto importante aqui para São José dos 

Campos, como eu já relatei, nós colocamos 5.400 moradias e infelizmente o governo 

Bolsonaro também fez um corte radical, principalmente para a faixa de 1,5 a 2 salários 

mínimos. Então quero aqui parabenizar as assistentes sociais, servidores que no 

nosso governo trabalharam com essa questão da moradia e que hoje na atual 

administração estão sofrendo aí um descaso muito grande. Quero... A Jéssica está 

falando lá em cima, então eu vou encerrar aqui para dizer também a todos os 
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servidores que o prefeito Felício foi para Brasília com dinheiro público, né, lá para dizer 

para o ministro que ele apoiava a reforma da Previdência. É um material que nós 

soltamos aí inclusive vocês receberam: Felício quer cortar direitos, as nossas 

propostas para os servidores, e aqui a questão da viagem dele até lá e colocando aqui 

que o deputado Eduardo Cury votou na reforma da Previdência que tirou direito dos 

trabalhadores. Muito obrigada! Nós vamos votar a favor desse projeto. Quero aqui 

cumprimentar o líder do movimento de moradia, Cosme, que esteve sempre brigando 

junto com a Ângela e a comissão de moradores e hoje eles já estão lá instalados, mas 

estamos regularizando para eles receberem a sua escritura. Parabéns pela luta, 

servidores!” 

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

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

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 10h56min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Na minha justificativa de voto, senhor presidente... Quero 

até primeiramente cumprimentar os servidores aqui na Casa, todas as pessoas que 

nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Cumprimentar o prefeito 

Felício Ramuth por estar aí regularizando essa situação que já tinha um tempo, né, 

desses moradores que precisam que a Prefeitura tenha essa atitude de estar fazendo 

com que eles fiquem regular na situação do projeto que nós acabamos de votar. Outra 

coisa que eu quero colocar aqui, presidente, é com relação à Prefeitura ter corrigido 

também uma grande injustiça que o governo do PT fez no ano de 2016, quando não 

pagou a cesta básica do servidor e a Prefeitura agora está colocando dinheiro na conta 

do servidor, que eles deveriam ter feito lá em 2016 e não fizeram. Então parabéns 

mais uma vez à Prefeitura por estar sendo justa com o servidor que em 2016 ficou sem 

cesta básica. O PT não pagou a cesta básica do servidor e agora eles estão 

recebendo. Parabéns!”  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o identificador 
380036003400310032003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                             18 

CMSJC-001 – 85ª Sessão Ordinária – 19.12.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.12.2019 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Questão de ordem. Senhor presidente, eu quero avisar 

aos servidores que ele votou contra a bolsa de estudo, o projeto... e todas as nossas 

emendas semana passada. Então cobra dele quais serão os compromissos dele com 

vocês, porque toda semana ele vem aqui, nunca votou a favor dos servidores, votou 

com o governo que tirou um direito consagrado da bolsa de estudo que foi colocado no 

governo da Dr.ª Ângela, que estava lotada essa sessão de câmara. Infelizmente na 

quinta-feira passada ele falou aqui, só olhar no youtube da Câmara, que votou... ele se 

pronunciou, eu nem vou divulgar. Tenho certeza que os membros do sindicato e vocês 

entrem lá e vejam o que ele falou sobre a bolsa de estudo e não votou em nada. Lá na 

UBS dele (do Morumbi) tem uma servidora pública que faz pós-graduação, ela vai ficar 

sem esse direito de fazer a pós-graduação. Eu não citei seu nome, você que veio 

atacar o meu partido e eu tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores.” 

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

vereador Wagner Balieiro. Desculpa, vereador.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Sim.” 

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

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

vereadores, eu primeiro queria colocar aqui que eu acho que o vereador que me 

antecedeu, do partido do PL, ele não deve ter nem visto direito o projeto, é bem muito 

comum da parte dele inclusive essa situação. Primeira coisa que nós estamos 

resgatando nesse projeto da regularização do bairro Jardim Brasília, que é um bairro 

do lado da onde eu moro inclusive, 34 residências. Aquelas famílias são as famílias 

que não foram para o Jardim São José II, foram as famílias que resistiram no processo 

de... moravam lá na Vila Nova Tatetuba, que muita gente pejorativamente conhecia 

como Morro do Regaço. Foram famílias que, ao invés de ir para o Jardim São José II, 

foram para uma ocupação ali na avenida Sebastião Gualberto e a partir dali houve 

toda uma tratativa no governo do Carlinhos para resolver aquela situação, houve uma 

negociação no Governo Federal para repassar aquela área, que era uma área Federal, 

tem uma discussão de documentação que ela é mais complexa, depois veio a Urbam, 

construiu aquelas 34 unidades e nós resgatamos e corrigimos uma injustiça muito 

grande que estava acontecendo com aquelas famílias, aquelas famílias ganharam na 

Justiça o direito de não ir para o Jardim São José II. E agora eu quero só resgatar o 
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seguinte: quando a gente faz medidas apressadas, equivocadas ou atabalhoadas aí 

nessa história, por exemplo, que nem aconteceu das moradias, o que que aconteceu? 

Houve um custo maior para a Prefeitura, houve um custo maior para a Prefeitura 

porque teve que gastar construindo essas 34 casas, teve que fazer indenização 

dessas 34 famílias, teve que fazer uma série de trabalhos. O que está sendo votado... 

o que foi votado agora aqui foi alterar um artigo, um artigo de uma situação já prevista 

da legislação de regularização daqueles imóveis ali do Jardim Brasília, que é um grupo 

de moradores que resistiram e não foram lá para o Jardim São José II e estão hoje 

com a casa, uma realização muito importante que aconteceu em 2016...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “...na nossa região, na região bem pertinho da onde 

eu moro. E com relação... só já finalizando, senhor presidente. Cesta básica que teve a 

notícia da Urbam, a Prefeitura não deu de bom grado não, teve que... foi brigar na 

Justiça até a última instância para não pagar.” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, eu  queria só cumprimentar aqui a 

Diretoria de Regularização Fundiária na pessoa do Marcelo e toda a sua equipe, não 

só nesse processo do Jardim Brasília, mas também processo como Capuava, o 

Recanto dos Nobres e outros tantos bairros que este governo já regularizou, já 

entregou título de posse, ou seja, um trabalho muito grande que esta secretaria vem 

fazendo. E o Marcelo, do jeito muito sério, honesto, competente, comprometido com a 

causa das pessoas que precisam ter suas moradias regularizadas, ele faz isso com 

muita maestria, juntamente com toda a sua equipe aí. Então parabéns aí ao prefeito 

Felício, parabéns ao Plenário que votou unanimemente nesse processo e esperamos 

que outros bairros também na cidade possam ter sua vida... que siga em frente para 

melhorar cada vez mais a condição de moradia e o título de posse para aquelas 

pessoas que estão há muito tempo esperando.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 258/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7736/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que autoriza o Poder 

Executivo a criar o Programa de Apoio às Pessoas com Esquizofrenia e seus 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à 
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discussão do Processo n° 7736/2019. Não havendo vereador inscrito, 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 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 339/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11284/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que institui a Categoria de Manejo de 

Unidade de Conservação de Proteção Integral denominada Reserva Particular do 

Patrimônio Natural - RPPN, estabelecendo estímulo e incentivo à sua implementação. 

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

discussão do Processo n° 11284/2019. 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 neste processo se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em 

vista que os demais membros já apresentaram seus pareceres.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, em condições 

de votação. Em votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo 

possui o Substitutivo n° 2. Em votação esse substitutivo. 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:- “Substitutivo n° 2 

aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo n° 2. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 388/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

13442/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que denomina o trecho 01 

da Rua 10, com início na Rua 11, entre as quadras U1 e V1, e fim na mesma Rua 11, 

esquina do lote 02 da quadra V1, do Loteamento Floresta de rua Doutor Valdemir 

Eduardo Neves. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à 
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discussão do Processo 13442/2019. Não havendo vereador inscrito. 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 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 402/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

13739/2019, incluso na pauta, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina 

a área verde localizada na rua Antonio Aleixo da Silva, no trecho compreendido entre 

as ruas Pedro Martins de Toledo e Vasomiro Malaquias, no Jardim Satélite, de Parque 

Ecológico Maria Noêmia Sobrinho. 

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

13739/2019, projeto... Retificando: nº 13739/2019 – Projeto de Lei 402/2019, autoria 

vereador Valdir Alvarenga. Em votação a Emenda n° 1. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda n° 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 1. Aprovada por unanimidade 

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

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

manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Questão de ordem, 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Só uma questão de ordem, senhor presidente, 

só para esclarecer... E já quero agradecer ao Robertinho porque está fora do 
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Regimento. Como alguns servidores estão me perguntando o que aconteceu e a 

mudança na bolsa, eu só queria esclarecer duas questões. É a questão da liberdade, 

por exemplo, tem algumas... quem é assistente social não pode mais fazer Direito, só 

pode fazer o curso específico; motorista é só na área. Então só para esclarecer: as 

emendas e tudo isso estão no meu site. Então só para não quebrar aqui o Regimento, 

mas recebi aqui, então só para esclarecer, é essa questão. Então você pode, por 

exemplo, merendeira da Prefeitura que fez Serviço Social, na nova lei não pode mais; 

ela vai trabalhar na área de cozinha, mas... essa liberdade então ficou específico, tá? 

Então essa mudança é radical do ponto de vista... Quer dizer: você entrou como 

merendeira, vai ser a vida inteira merendeira; motorista a vida inteira. Você não pode 

sair, como eu estou vendo companheiras aposentadas, virar uma assistente social, um 

advogado e ter a segunda chance. E infelizmente é perder a oportunidade e a 

liberdade, e o seu chefe tem que autorizar, também passa pela autorização da chefia. 

Muito obrigada!” 

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

sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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:- “Senhor presidente, solicito para leitura apenas o 

requerimento, de autoria do vereador Esdras, o requerimento cujo Processo n° 15114 

de 2019 e também o Requerimento n° 15115 de 2019; e os projetos de lei para 

inclusão para votação, já combinado com a liderança e já em condições de votação, 

quatro processos... melhor, cinco: Processo 14080 de 2019 – Projeto de Lei 410, do 

Poder Executivo, desafeta uma área... desafeta uma área também, ou melhor... 

Processo n° 14177/2019 – Projeto de Lei Complementar 18; Processo 14178/2019 – 

Projeto de Lei 412 de 2019; Processo 15110 – Projeto de Lei 424/2019; e, por último, o 

Processo 15111/2019 – Projeto de Lei 425/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

desafeta uma área para a organização social GAIA. Obrigado, senhor presidente! E 

também para votação o documento: Requerimento 15115 de 2019. Obrigado!” 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
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contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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 inclusão para leitura do Requerimento n° 

4705/2019 constante do Processo n° 15114/2019, de autoria do vereador Esdras 

Andrade, que solicita licença da vereança conforme atestado médico; bem como o 

pedido de inclusão na pauta para leitura e votação do Requerimento n° 4706/2019 

constante do Processo n° 15115/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, da 

vereadora Juliana Fraga e do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Mesa Diretora a 

constituição de uma comissão temporária para tratar da discussão relativa à proposta 

de reforma da previdência dos servidores públicos municipais; e, ainda, o pedido de 

inclusão na pauta para votação, em regime de urgência para apreciação em turno 

único, do Projeto de Lei nº 410/2019 constante do Processo n° 14080/2019, de autoria 

do Poder Executivo, que desafeta as áreas de domínio público municipal que 

especifica e suas respectivas benfeitorias, autoriza o Município a doá-las aos seus 

ocupantes e dá outras providências; do Projeto de Lei Complementar nº 18/2019 

constante do Processo n° 14177/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 

Complementar n. 256, de 10 de julho de 2003, que "Altera alíquotas do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, dispõe sobre a concessão de incentivos 

fiscais a empresas, e dá outras providências", com suas posteriores alterações; do 

Projeto de Lei n° 412/2019 constante do Processo n° 14178/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que desafeta as áreas de domínio público municipal que especifica, 

classifica-as como bens dominicais, e autoriza o Município a doá-las ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; do Projeto de Lei n° 

424/2019 constante do Processo n° 15110/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

desafeta o imóvel de domínio público municipal que especifica, classifica-o como bem 

dominical e autoriza o Município doá-lo aos seus ocupantes e dá outras providências; 

e do Projeto de Lei n° 425/2019 constante do Processo n° 15111/2019, de autoria do 

Poder Executivo, que desafeta a área de domínio público municipal que especifica, 

classifica-a como bem dominical, e autoriza o Município a doá-la ao Grupo de Apoio ao 

Indivíduo com Autismo e Afins, e dá outras providências. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador 

Marcão da Academia que faça a leitura dos requerimentos que foram incluídos na 

pauta.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Processo n° 15114/2019 – 

Requerimento n° 4705/2019, autoria vereador Esdras Andrade, solicita licença da 

vereança conforme atestado médico anexo. Processo n° 15115/2019 – Requerimento 

n° 4706/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, solicita à Mesa Diretora a 

constituição de uma comissão temporária para tratar da discussão relativa à proposta 

de reforma da previdência dos servidores públicos municipais.’ Somente, senhor 

presidente.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 410/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

14080/2019, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que desafeta as áreas 

de domínio público municipal que especifica e suas respectivas benfeitorias, autoriza o 

Município a doá-las aos seus ocupantes e dá outras providências. 

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

Processo 14080/2019. 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 neste 

processo se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais 

membros já apresentaram seus pareceres.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, em condições 

de 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.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

Processo 14177/2019, também o Processo 14178/2019, o Processo 15110/2019 e o 

Processo 15111/2019. Informo aos senhores vereadores que nesses processos é 

assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu prazo para 
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manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões 

designadas nesse processo se dispensam seu prazo de manifestação, tendo em vista 

que os demais membros já apresentaram seus pareceres.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 14177/2019, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que 

altera a Lei Complementar n. 256, de 10 de julho de 2003, que "Altera alíquotas do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, dispõe sobre a concessão de 

incentivos fiscais a empresas, e dá outras providências", com suas posteriores 

alterações. 

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

14177/2019. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 412/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

14178/2019, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que desafeta as áreas 

de domínio público municipal que especifica, classifica-as como bens dominicais, e 

autoriza o Município a doá-las ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo. 

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

14178/2019. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 424/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
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15110/2019, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que desafeta o imóvel 

de domínio público municipal que especifica, classifica-o como bem dominical e 

autoriza o Município doá-lo aos seus ocupantes e dá outras providências. 

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

discussão o Processo 15110/2019. Informo aos senhores vereadores que esse 

processo se encontra em prazo de emendas, consulto os senhores vereadores se 

abrem mão do prazo de emenda.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então em condições de 

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.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 425/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

15111/2019, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que desafeta a área de 

domínio público municipal que especifica, classifica-a como bem dominical, e autoriza 

o Município a doá-la ao Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins, e dá outras 

providências. 

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

Processo 15111/2019. Informo aos senhores vereadores que esse processo se 

encontra em prazo de emenda, consulto aos senhores vereadores se abrem mão do 

prazo de emenda.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

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 votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É... Só retificando então 

o requerimento incluído pelo vereador José Dimas de n° 406/2019, é referente... 

4706/2019, é referente ao Processo 15115 de 2019, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro. Em votação o requerimento. Vereadores 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis ao 

requerimento, senhor presidente.” 

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

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

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Oito votos favoráveis ao 

requerimento, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com oito 

votos favoráveis, está rejeitado o requerimento.” 

Em votação o Requerimento nº 4706/2019 constante do Processo nº 15115/2019, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, da vereadora Juliana Fraga e do vereador Wagner 

Balieiro, incluso na pauta, já citado. Rejeitado com oito votos favoráveis 

Às 12h09min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereador José Luís... José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para justificar, todos nós 

queremos que esse trabalho da comissão, que pretende fazer seriamente... Mais uma 

vez divulgamos que existe uma comissão permanente e que precisa trabalhar, que 

precisa debruçar sobre esse processo, chama-se Comissão Permanente de Economia 

e em nome dessa comissão eu quero convocar aos senhores vereadores para 

participar da Comissão de Economia, que é a comissão legitimada para estudar e dar 

o parecer nesse processo. Por isso que nós resolvemos... porque já existe várias 

comissões temporárias, uma inclusive aberta pelo Dr. Elton para estudar naquela 

época questão do Instituto mesmo, né? Então, é uma série de comissões que se abre 

e às vezes não se fecha, mas agora como existe as Comissões Permanentes de 

Justiça, de Economia, de Mobilidade. Caso acontecido ultimamente foi a Comissão de 

Mobilidade, que discutiu então aquele decreto sobre os dependentes físicos que 

usavam o transporte coletivo, certo? Os deficientes. Então, nada mais justo que esta 

Comissão Permanente faça de fato um trabalho, abrindo para os vereadores que 
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queiram participar esse estudo sobre essa reforma da Previdência. Era isso, senhor 

presidente, em comum acordo nós resolvemos não avançar na criação de mais uma 

comissão temporária apenas. Obrigado!” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, gostaria de dizer que votei favoravelmente 

ao requerimento da vereadora, líder também da oposição, como também se a bancada 

governista for fazer alguma comissão para discutir a questão dos servidores também 

vou votar a favor porque volto a dizer: nós queremos transparência cada vez mais 

nessa discussão. Mas, senhor presidente, eu queria só fazer uma justificativa de um 

voto, votei favoravelmente também ao processo, a PLC nº 18 – Processo 14177, 

vereador José Dimas, que trata de isenção para algumas empresas. Mas gostaria de 

deixar aqui um registro que o projeto também, de certa forma, foi de afogadilho, mal 

preparado pela galera lá da Secretaria de Tecnologia e Inovação porque perdemos 

uma grande chance de incluir dentro dessa cadeia produtiva, por exemplo, mercado 

financeiro, mercado digital, criptoativos, as chamadas empresas disruptivas, as 

indústrias 4.0 e também as iniciativas de IOT. Então, é por isso que o PSD vem 

cobrando cada vez mais dessa cidade. Aonde que está a inovação nesse projeto aqui? 

Votei favoravelmente, mas deixa apenas duas ou três setores – vereador Marcão, que 

me olha atentamente aí – duas, três empresas apenas, mas poderíamos colocar vinte, 

trinta, quarenta novas empresas. Porém, me coloco também à disposição do secretário 

Alberto Marques para quem sabe trazer a ele essas iniciativas porque, de certa forma, 

não foi dado oportunidade da gente falar sobre o projeto, de conversar com a 

administração. Então, perdemos uma grande chance de aumentar o número de 

empresas que poderiam ser beneficiadas. E, olha, é um projeto inteligente, a iniciativa 

é inteligente, só que a compreensão dele está faltando muitas indústrias ainda. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero aqui registrar os vereadores 

e vereadoras que votaram a favor do requerimento que é a comissão de vereadores 

para discutir a reforma da Previdência Municipal: vereador Wagner Balieiro, vereadora 

Juliana Fraga, vereadora Dulce Rita, vereador Sérgio Camargo, vereador José Luís, 

vereador Dr. Elton, vereadora Flávia. Foram esses oito votos que nós tivemos. Está 
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aqui, nós estamos com o Plenário lotado de trabalhadores e trabalhadoras e ainda 

infelizmente para um requerimento tão importante deste nós não conseguimos 

sensibilizar. Eu estou propondo aqui ao sindicato e preparar a greve dos servidores, 

nós temos aí junto com os aposentados fazer a greve na categoria para garantir os 

direitos. Muito obrigada!” 

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

vereador Walter Hayashi.” 

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

vereadoras, vereadores, público presente aqui em nosso Plenário e em especial na 

nossa galeria, que hoje recebe muitos servidores. Senhor presidente, essa comissão 

proposta para se discutir essa questão da reforma da Previdência, não há a 

necessidade de você criar uma comissão especial para isso porque nós já temos as 

comissões permanentes da Casa, senão não tem sentido você ter as comissões 

permanentes. Nós temos da Saúde, do Planejamento, da Educação, da Justiça, da 

Economia. Antes nós tínhamos aqui em torno de quase 20 comissões que na verdade 

não funcionava nenhuma delas a contento. Agora são 6 comissões e essas comissões 

são compostas por 3 titulares e 3 suplentes, que é a Comissão de Economia e 

Finanças que trata inclusive a questão do servidor municipal. Nós tínhamos uma 

comissão que tratava de assuntos... uma Comissão Permanente que tratava de 

assuntos do servidor que ela foi incorporada na Comissão de Economia e essa 

proposta inclusive foi proposta da bancada do PT inclusive, por isso que agrupou a 

comissão de servidores na Comissão de Economia. Então seria um desrespeito a essa 

comissão você criar uma comissão com a mesma finalidade. E essa comissão ela está 

aberta, como todas as comissões permanentes estão abertas, para todos os 

vereadores também participarem, como foi o caso da Lei de Zoneamento, da qual eu 

sou presidente, Comissão de Planejamento Urbano, Obras, Habitação e Transportes, 

que nós discutimos intensamente esse projeto e todos os vereadores foram 

convidados a participar. Então, não vejo motivo para você criar uma outra comissão 

paralela porque nós já temos uma em funcionamento, que é a Comissão Permanente. 

Por isso, vereador, líder da bancada, José Dimas, está correta essa posição, vocês 

não vão proibir de qualquer vereador participar, inclusive chamar as entidades, no 

caso o Sindicato dos Servidores, para participar nessa discussão. Era essa a minha 

explicação, senhor presidente.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui também justificar a minha 

votação contrária justamente na direção daquilo que o vereador Walter falou. Na Lei de 

Zoneamento, a nossa comissão trabalhou muito sobre a presidência do vereador 

Walter, reunimos com diversas entidades, diversas vezes nessa Casa para tratar do 

assunto pertinente. As comissões nessa Casa precisam começar de fato fazer o 

trabalho que é pertinente a ela e por sinal, vereador Walter, o ano que vem nós 

teremos muito trabalho pela frente porque vem aí a licitação do transporte, a nossa 

comissão vai estar debruçada sobre esta matéria. Portanto, a Comissão de Economia, 

nós temos que confiar no trabalho dos vereadores que fazem parte desta comissão e 

que eles podem contar conosco, inclusive reuniões que eles marcarem para tratar 

desse assunto pode contar com a presença do vereador Lino Bispo, que com certeza 

estarei aí. Agora, pedir uma comissão política aqui, aí, né, fora de série.” 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Obrigado, senhor presidente...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Desculpa, vereador.” 

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

Cumprimento aqui as pessoas que estão aqui nas galerias defendendo seus direitos, 

buscando serem ouvidas. Nós estamos atentos também, vamos participar deste 

processo, estamos estudando já bastante e no próximo ano sem afogadilho essa lei 

será votada com os ajustes necessários. Gostaria aqui de aproveitar que é a última 

sessão do ano para fazer um agradecimento especial à equipe do meu gabinete, está 

aqui o doutor Evandro que é o nosso chefe de gabinete, a minha assessoria. Nós 

tivemos um ano muito profícuo na questão legislativa, conseguimos aí fazer frutificar 

indicações que nós enviamos, temos enviado desde o início do nosso primeiro 

mandato à Administração Pública Municipal. Este ano nós conseguimos ver aí a lei do 

Programa Atleta Cidadão, que é um carro-chefe de São José dos Campos, recebeu 

um substitutivo realmente fundamentando esse programa, esse grande programa 

como um programa, né? A lei que existia era uma lei água com açúcar que não dava 

uma base legal, uma sustentação jurídica para esse programa, que tem atravessado 

gestões e precisa continuar sendo um programa de Estado que perdure, visto os 

grandes resultados que ele tem trazido para a nossa cidade na formação humana dos 

atletas, futuros cidadãos e representatividade também do município nos eventos 
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competitivos. Já vai ser regulamentado inclusive essa lei, nesses dias sai o decreto de 

regulamentação, a lei anterior de 2004 tinha 90 a 120 dias para ser regulamentada, 

nunca o foi! Nós fizemos a indicação porque essa matéria é uma prerrogativa do Poder 

Executivo, não cabia ao vereador, mas nós fizemos uma indicação em formato de 

projeto de lei que prosperou, culminou aí nessa lei substitutiva, que foi inclusive 

aprovada por unanimidade nessa Casa. E também nós conseguimos numa 

movimentação que fizemos, já temos feito já há vários anos e conseguimos concretizar 

neste ano, também produto de nossa indicação, a criação do Conselho Municipal de 

Esportes em São José dos Campos. Estamos agora trabalhando, avançando, na 

Política Municipal do Esporte, que é uma política que vai alinhar todas as políticas 

públicas que nós temos em São José dos Campos. Inclusive São José dos Campos é 

uma cidade diferenciada em termos de programas, de legislações voltadas ao esporte, 

mas nós não podemos ficar cada um dando um tiro para um lado, nós temos que 

alinhar todas essas legislações numa lei denominada Política Municipal do Esporte. 

Também desde o mandato anterior, da legislatura anterior, e nesse mandato também 

nós temos reapresentado essa indicação para... em forma de projeto de lei, também 

para instituir a nossa Política Municipal do Esporte. Nosso gabinete é um gabinete que 

trabalha arduamente em várias frentes, também faço parte da Comissão Municipal de 

Segurança representando a Câmara, né? Conselho Municipal de Segurança e várias 

outras frentes, mas essa particularmente que é uma frente de esportes que nós nos 

dedicamos nossa vida toda, nós temos essa expertise, qualidade jurídica, qualidade 

legislativa em nosso gabinete. Então, eu agradeço a todos os nossos colaboradores, a 

toda nossa equipe, que vocês têm nos ajudado a melhorar muito a vida do cidadão de 

São José dos Campos. Deus abençoe a todos e muito obrigado!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores. Eu... nós tivemos aí o requerimento colocado, foi reprovado, depois teve 

algumas explicações por parte do líder de governo e de outros vereadores que apoiam 

o governo. O fundamental num processo como esse é trabalhar aquilo que foi objeto 

do debate aqui, a possibilidade de se retirar o rito de urgência e de fazer dentro das 

comissões permanentes ou mesmo se for ter as comissões já existentes, elas de fato 

funcionarem. A principal discussão que a gente precisa ter num debate como esse é a 

transparência dos números, a transparência das informações, os processos jurídicos 
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têm que estar na mão de todo mundo, o servidor tem que ter comissão participando, 

sindicato tem que ter comissão participando, tem que ter reuniões abertas, 

transmitidas inclusive pela TV Câmara. Então, dá para fazer uma série de trabalhos e 

embates com relação a isso. Isso é o principal compromisso que a gente espera de 

quem votou contra o requerimento, de fazer esse processo. Agora, o requerimento e 

mais o debate que aconteceu foi no sentido de tentar contribuir no debate... de ter a 

transparência em relação aos dados do Instituto e a esse projeto. Vem alguns 

vereadores aqui que parece que toda hora que vem no microfone vem só para 

desqualificar: ‘ah, eu votei contra porque é coisa de firula política.’ Eu vi colegas aqui 

que são até de opiniões contrárias a mim colocando o motivo, o argumento, tudo 

bacana, aí vem alguns vereadores aqui que chega e rebaixa o nível. Não tem 

conteúdo, não tem informação e faz só picuinha, baixaria no microfone, não sei para 

que fazer isso. Faça um debate de alto nível, faça com informação, leia o projeto 

antes, que nem isso faz! E fica vindo aqui fazer hipocrisia, somente hipocrisia. Então, 

toda hora pega o microfone aqui para falar: ‘ah, é coisa do PT, é coisa disso...’ fala do 

assunto, coloca a informação clara, isso que é o importante.” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Acompanhando esta colocação do vereador Wagner, 

realmente as comissões precisam agendar as suas reuniões e fazer como nós fizemos 

na Comissão de Planejamento, inclusive com registro de atas. Aqui eu já convoco já 

uma servidora técnica, a Vivian, que fez muito bem esse trabalho na época de 

aprovação da Lei de Zoneamento. E eu como presidente da Comissão de Economia, 

já na primeira semana já fica aqui o convite para uma reunião dos membros da 

comissão e sugiro que as outras comissões façam o mesmo, que tenham ata, tenham 

registro, enfim, faça o trabalho para que na hora da votação não seja votada só com 

talvez emoções ou fundamentos injustificáveis sem razão de ser. Então, um apelo aos 

senhores vereadores, presidentes das comissões, que comecem então os trabalhos e 

nós aqui na primeira semana já vamos convocar. E solicito à Vivian, então, para 

acompanhar, registrar e ter a ata das reuniões para que seja um processo 

transparente e com responsabilidade. Já que o Governo Federal transferiu para nós 

essa responsabilidade, nós vamos fazer como exige a nossa função. Obrigado, senhor 

presidente!” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria comunicar que embora eu 
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não faça parte da Comissão de Economia, eu vou... gostaria muito de participar 

dessas reuniões. Então, eu pediria para o presidente da Comissão de Economia, 

senhor José Dimas, que ele me comunicasse todas as reuniões para eu poder estar 

participando.” 

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

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, teve uma comissão de servidores 

públicos municipais que saíram daqui do Plenário da Câmara, foram até a Prefeitura e 

foram atendidos pelo secretário Mello. Eles estão pedindo que sejam recebidos pelo 

líder do governo José Dimas. Então, José Dimas, a comissão que esteve lá está 

pedindo para que seja recebida por você para ver o trâmite da retirada do processo. E 

eu queria aqui registrar que eu recebi agora a solidariedade do vereador Tonhão Dutra 

e seus familiares, então aqui para registrar que ele, que sempre esteve aí do lado dos 

trabalhadores da Prefeitura, é nosso ex-vereador, mas me mandou um áudio. E então 

estou registrando aqui, Tonhão Dutra, que o pessoal aqui te conhece e sabe do seu 

compromisso em defesa da pensão dos aposentados... 5 pessoas, você aceita? 5 

pessoas, o José Dimas está aceitando. Pessoal desce, avisa a Guarda Municipal e aí 

ele vai receber. Obrigada!” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, vereadores, também servidores 

que estão presentes nessa Casa. Só quero dizer que eu votei favorável à abertura da 

comissão até porque quando entrou o requerimento eu fui consultado se havia 

interesse de fazer parte da comissão e eu me coloquei à disposição para fazer parte 

dessa comissão. A vereadora Dulce Rita também se colocou à disposição de fazer 

parte dessa comissão, por isso nós votamos favoráveis à abertura, mas como já existe 

a Comissão de Economia e que é quem vai conduzir os trabalhos e eu faço parte da 

comissão, então estou aí já me colocando à disposição para poder participar dessas 

comissões, dessas reuniões que vai haver. A Dulce Rita está aqui pleiteando a 

participação na comissão, eu acho que é bem-vinda, até por ser uma servidora 

aposentada. Então, fica aí convidada já, faço o uso da palavra aqui na pessoa do José 

Dimas, que é o presidente da comissão, para que a senhora também participe dessa 

comissão. E a gente realmente possa estudar com seriedade, com responsabilidade 

para que a gente traga o projeto às claras para os servidores, para os vereadores para 
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que a gente possa votar com mais clareza daquilo que nós estaremos votando.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, ontem eu protocolei junto ao 

presidente da Comissão de Justiça um pedido também de reunião, até mesmo para a 

gente discutir esse projeto do Instituto. Então, como tem ainda coisas a acontecer e 

estão falando da reunião da Comissão de Economia, de outras comissões que eu e a 

Amélia também queremos participar. Como servidora também eu... como servidora e 

vereadora, eu quero participar dessa comissão. Eu sugiro ao vereador Juvenil, 

presidente da Comissão de Justiça, que a gente possa fazer essa reunião em conjunto 

então para discutir melhor esse projeto.” 

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

vereador Zé Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, terminando os nossos trabalhos nesse ano, 

eu gostaria de agradecer demais os vereadores porque voltei faz pouco mais de 30 

dias, fui bem acolhido aqui pela Casa. Inclusive, senhor presidente, dentro do seu 

mandato como presidente, eu gostaria de entregar um documento que sugere algumas 

coisas que eu aprendi também do lado de fora para contribuir com o seu trabalho aqui 

nessa Casa, que na minha avaliação tem sido muito bom. Mas, senhor presidente, 

gostaria de deixar um dado para o ano que vem, por exemplo, hoje nós tivemos aqui 

um grande debate, debate muito bom, pessoas aqui, os servidores vindo reivindicar, 

cada um tendo o seu posicionamento, e o que acontece? A TV Câmara ela é restrita, 

senhor presidente, restrita a um número pequeno de pessoas na cidade de São José 

dos Campos. Então, uma das pautas do documento que eu quero entregar a vossa 

excelência, talvez até o final do ano, a hora que terminar todos os estudos que estou 

fazendo baseado em documentação, é que ou vossa excelência tente resolver essa 

questão de fazer com que as pessoas tenham acesso à TV Câmara ou então, senhor 

presidente, eu vejo que esse gasto é inoportuno. E o ano que vem, enquanto estiver 

nessa Casa, estarei na cobrança de vossa excelência sobre esse tema porque não dá 

para a TV Câmara ser restrita a um grupo pequeno de pessoas na sociedade, tendo 

todo esse debate que nós temos aqui. Tá bom? Mas, no mais, muito obrigado pela 

acolhida e Feliz Natal aos servidores, às suas famílias e a luta continua. Obrigado!” 

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

José Luís! Eu acho que vossa excelência tem razão. Só para seu conhecimento, 
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quando fui eleito nessa presidência, eu falei que nós iríamos – eu, a Mesa Diretora – 

trabalhar, já fomos... tivemos algumas reuniões em Brasília para tornar sim a TV 

Câmara canal aberto. Estamos trabalhando para isso, esperamos que o ano que vem 

a gente consiga fazer isso, como você falou bem, para poder levar informação para a 

cidade toda, para a cidade inteira, não só para um grupo de pessoas que é canal 

fechado, que não é... eu acho que seria o ideal que está acontecendo hoje, o mais 

importante é a transparência e levar a informação. A partir do momento que a gente 

conseguir, esse debate que está acontecendo aqui hoje, que todos vão poder estar 

assistindo em suas residências. Quero aqui também deixar aqui... avisar vocês da 

galeria que hoje é o último dia de sessão do ano, estamos encerrando o ano. Quero 

também dizer a vocês, importante esse debate da questão aí do Instituto, eu sei que 

isso aí mexe com a vida das pessoas, né? Vai mexer com a vida das pessoas, por isso 

requer realmente cuidado e muita conversa, muito debate. Esse debate está vindo 

para essa Casa porque lógico existe aí uma... diria uma... não sei se a palavra é 

parcela de culpa ou não, mas também do Governo Federal exigindo então essa 

adequação dos municípios. Logicamente que aí depois tem os debates da questão 

local aonde pode se ajustar. Eu acho que com debate, com conversa tenho certeza 

que isso chega... vai chegar num entendimento para que seja de fato feito de uma 

maneira que venha então pelo menos satisfazer a maioria das pessoas. Eu quero aqui 

deixar aqui a vocês todos que aqui estão um final de ano, boas festas, pedir a Deus 

que o ano de 2020 seja um ano de muitas oportunidades e muita saúde para todos! 

Quero só aproveitar a oportunidade também aqui, assessora acabou de me passar 

que a Maria Rosele Nunes da Silva, 32 anos de serviço, está aposentando amanhã. 

Uma servidora... mais uma servidora aposentando, então agradecer ela por tudo que 

ela fez aqui trabalhando na Prefeitura, aqui na Câmara Municipal, servidora. 

Realmente, a gente sabe a importância no dia a dia da máquina pública, é o que vocês 

realmente representam para a nossa cidade. Então eu quero dizer a vocês, mais uma 

vez parabéns, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, muita paz e muita 

saúde! 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 

12h36min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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