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SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h56min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: CYBORG (PV), LINO BISPO (PL), ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS), VALDIR ALVARENGA (SD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), FLÁVIA 

CARVALHO (REPUBLICANOS), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), DULCE RITA 

(PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), WALTER HAYASHI (PSC), DR. ELTON (MDB), JOSÉ 

DIMAS (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), SÉRGIO CAMARGO (PSDB) e 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

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

CEM POR CENTO (PTB) – 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h59min e 

JULIANA FRAGA (PT) – 18h01min. 

 

 

Às 17h56min, 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. 

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. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 
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sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

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

funcionários aqui presentes, convidados. Senhor presidente, gostaria, primeiramente, 

que a votação fosse em bloco; e a inclusão dos documentos seguintes: Indicações 646 

a 650 e os Requerimentos 330 a 337; e destaque para o Requerimento 3360/2020... 

retificando, senhor presidente, destaque do Requerimento 3360 de 2020... Opa! Fiz 

uma cola aqui que não é bem a original, então Requerimento 336/2020. Obrigado!” 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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 das Indicações de n°s 

646/2020 constante do Processo n° 1254/2020, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de nivelamento de guia e sarjeta na rua José 

Cândido Ferreira, em frente ao nº 429, no bairro Vila Tesouro; 647/2020 constante do 

Processo nº 1256/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal o retorno das linhas 212 e 302 nos horários noturnos, sentido 

centro-bairro, em horários de saída dos alunos da Escola Estadual Professora Edera 

Irene Pereira de Oliveira Cardoso – rua Januário, bairro São Judas Tadeu até o bairro 

Pinheirinho dos Palmares II; 648/2020 constante do Processo nº 1257/2020, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal providências para poda 

de uma árvore localizada na rua Polar, nº 203, Jardim Satélite; 649/2020 constante do 

Processo nº 1258/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos que seja feita manutenção do parquinho 

infantil e da praça José Miranda da Silva, localizados entre os números 99 e 224 da 

rua Aguapeí, do bairro Vila São Bento; e 650/2020 constante do Processo nº 

1262/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos que não sejam retiradas as plantas do canteiro da avenida 

Nove de Julho, localizado na esquina com a rua Teopompo de Vasconcelos, na Vila 
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Adyana; e dos Requerimentos de nºs 330/2020 constante do Processo nº 1243/2020, 

de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra a posse e parabeniza Célio Cândido 

da Silva Neto, da Diretoria de Ensino – Região de São José dos Campos, 

representante da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude, biênio 

2020/2022; 331/2020 constante do Processo nº 1244/2020, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que registra a posse e parabeniza Alef de Souza Ramos, da Juventude do 

Partido da Social Democracia Brasileira de São José dos Campos, representante da 

Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude, biênio 2020/2022; 332/2020 

constante do Processo nº 1245/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra 

a posse e parabeniza Amanda Oliveira do Nascimento, da Juventude do Partido da 

Social Democracia Brasileira de São José dos Campos, representante da Sociedade 

Civil do Conselho Municipal de Juventude, biênio 2020/2022; 333/2020 constante do 

Processo nº 1246/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra a posse e 

parabeniza Diego Alberto de Souza – Associação Cristã de Moços de São Paulo – 

ACM, representante da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude, biênio 

2020/2022; 334/2020 constante do Processo nº 1247/2020, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que registra a posse e parabeniza Sérgio Luiz de Carvalho Lopes, da 

Associação Cristã de Moços de São Paulo – ACM, representante da Sociedade Civil 

do Conselho Municipal de Juventude, biênio 2020/2022; 335/2020 constante do 

Processo nº 1248/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra a posse e 

parabeniza Quésia Vitória dos Santos Silva da Diretoria de Ensino – Região São José 

dos Campos, representante da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude, 

biênio 2020/2022; 336/2020 constante do Processo nº 1259/2020, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que requer informações à Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos acerca do processo administrativo que trata da renovação do contrato nº 

06/2017, que possui como objeto a coleta regular de resíduos sólidos domiciliar no 

município; e 337/2020 constante do Processo nº 1260/2020, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Diretoria de Ensino Região de São José dos Campos a 

transferência da aluna Jéssica Vitória Rosa Santos, que estuda na Escola Estadual 

Professora Edera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, do período noturno para o período 

do matutino; e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento nº 336/2020 

constante do Processo nº 1259/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

requer informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos acerca do 

processo administrativo que trata da renovação do contrato nº 06/2017, que possui 
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como objeto a coleta regular de resíduos sólidos domiciliar no município. 

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

aos atletas da Liga Vale de Taekwondo, sejam bem-vindos nesta Casa, e medalhistas 

classificados para o campeonato mundial. Parabéns aí! 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 e solene realizadas no dia 30 de janeiro de 2004... – 4ª Sessão... 

30 de janeiro de 2020 – 4ª Sessão Ordinária; 03 de fevereiro de 2020 – 1ª Sessão 

Solene; 04 de fevereiro de 2020 – 5ª Sessão Ordinária. 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:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

Às 18h37min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 30 de janeiro de 2020 e 04 de fevereiro de 

2020, bem como a ata da sessão solene realizada no dia 03 de fevereiro de 2020. 

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

requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

ao documento permaneçam como estão e 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:- “Com quatro votos 

favoráveis, portanto está rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação do Requerimento nº 336/2020 constante do Processo nº 

1259/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, incluso na pauta, já citado. 

Rejeitado com quatro votos favoráveis 

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

os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 11 de fevereiro de 2020, 

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 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes 

da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. 

Às 18h39min encerrou-se o processo de votação. 

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

horário do Pinga-Fogo. Primeiro orador inscrito para falar no tempo de dez minutos, 

vereador Lino Bispo. Saiu aí?” 

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 primeiro orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Só para o tempo lá, que o tempo que eu fiquei 

esperando o microfone aqui...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Foi vinte segundos, 

vereador.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhores vereadores e senhoras vereadoras, público aqui 

presente na galeria. De uma maneira, eu quero cumprimentar, de uma maneira 

especial, os pais dos atletas do taekwondo, o pessoal dos... trabalhadores da... 

aguardando aí, não é?, uma posição mais clara de apoio aos trabalhadores da Revap, 

da Petrobras. De uma maneira especial, cumprimentar aqui ao mestre Daniel, mestre 

Antonio, o Júnior, a Renata, o Jonas, que fazem frentes aí à Liga Vale de Taekwondo, 

e os atletas que estiveram esse final de semana passado nos representando no Grand 

Slam, no Espírito Santo, e graças a Deus tivemos ótimos resultados, que nós vamos 

passar aqui para vocês acompanharem um pouco na sessão de hoje. Mas, antes de 

falar deles, eu quero aqui apresentar para vocês um pouco daquilo que o taekwondo 

tem sido na cidade. Nós, depois de muito tempo, conseguimos que o ano passado a 

Prefeitura fizesse algo tão esperado e tão sonhado pelas crianças e pelos pais, que 

era a troca de faixas gratuita concedida pelo Poder Público. E nós temos algumas 

imagens mostrando esse evento, muito participado, que a gente teve o ano passado 

no Tênis Clube.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Então ali nós tivemos a... o grande... dois eventos 

acontecidos o ano passado que veio para resgatar aí um sonho de toda criança, que é 

ver o seu trabalho reconhecido. Quero aqui agradecer à Secretaria de Esportes, à 

Prefeitura, de uma forma muito especial ao prefeito Felício Ramuth, que entendeu a 

necessidade que nós temos de valorizar esse trabalho tão importante e valioso para as 

crianças da nossa cidade. E, como eu falava para vocês, nós tivemos aí no final de 

semana passada o Grand Slam. O que que é o Grand Slam? É um evento nacional de 

taekwondo onde fazem todo uma disputa para encontrar as melhores pessoas para 

representar o nosso Brasil em torneios internacionais. Foi no Espírito Santo, onde nós 

tivemos a classificação para formar a seleção brasileira de luta e de poomsae de todas 

as divisões, de toda idade. Bom, nós fomos conquistadas doze vagas na seleção 

brasileirs. E eu quero aqui pedir que pudesse, desse grupo seleto que está aqui hoje, 

se colocar de pé para que os vereadores conheçam quem conquistou a vaga no 

poomsae. São três vagas. A Lina Bacelar, o Alex Arruda e a Júlia Romão, que fiquem 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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de pé, por favor! Parabéns a vocês! Eles vão estar em abril na Dinamarca com a 

seleção brasileira representando o nosso país. Conquistamos três vagas de cadete. E 

eu quero aqui que fique de pé, para que as pessoas saibam quem é, a Ana Lívia, o 

Daniel Ferreira, a Elis Vasconcelos. Eles estarão representando o Brasil pela seleção 

brasileira no Pan-Americano, em junho, nos Estados Unidos. Também nós 

conquistamos duas vagas juvenil, que é a Brenda Carvalho e o Matheus Marciano. 

Podem se colocar de pé a Brenda e o Matheus. Eles estarão em outubro na Hungria 

representando a nossa seleção também no mundial da Hungria. Conquistamos três 

vagas no adulto com a Letícia Eberle, William Ribeiro, o Henrique Silva e a Júlia 

Herculano. Podem se colocar de pé também. Eles estarão representando o Brasil no 

Pan-Americano nos Estados Unidos, no mês de junho também. Então eu quero aqui 

agradecer todo um trabalho que a Liga Vale faz no sentido de dar a oportunidade 

desse trabalho sério ser refletido aqui na vida dessas pessoas. Nós vamos ver agora 

um slide que vai trazer um pouco mais da imagem deles.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Aí está a Lina, né, mostrando para nós o ouro na categoria 

poomsae; a Júlia Herculano prata na categoria luta; o Daniel Ferreira que foi prata 

também na categoria luta; a Ana Lívia Ribeiro ouro na categoria luta; a Brenda 

Carvalho prata na categoria luta; a Júlia Romão ouro na categoria poomsae; o 

Matheus Bartholo prata na categoria luta. Matheus e Brenda Carvalho prata na 

categoria luta, ali está os dois juntos. O William Ribeiro foi ouro na categoria luta; a 

Letícia Eberle e a Júlia Herculano ouro e prata na categoria luta. A Fernanda Santos 

bronze na categoria luta. A Maria Eduarda Quintans bronze na categoria luta. A Elis de 

Melo prata na categoria luta. E o Robson Maia prata também na categoria luta. Letícia 

Eberle ouro na categoria luta. O Henrique Silva ouro também na categoria luta. Alex 

Arruda ouro na categoria poomsae. E aí está então todo o grupo aqui formado 

presente nesta Casa. E me orgulha bastante poder estar junto com vocês nessa 

modalidade de artes marciais tão importante. E o que faz o taekwondo na vida de uma 

criança é algo, senhores vereadores, é de deixar a gente muito motivado a dar de fato 

oportunidade a essas crianças, porque ele ensina à criança as regras, a obedecer 

hierarquias, a viver em sociedade. E a primeira hierarquia que essa criança vai passar 

a respeitar mais é lá dentro da sua casa, que são os seus pais. Eu tenho conversado 

com pais que têm filhos que fazem a prática do taekwondo. A grande diferença no 

comportamento dessa criança, desse jovem a partir que ele começa a fazer a prática 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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do taekwondo ela é muito grande no sentido do respeito, no sentido da obediência e 

da colaboração, isso é uma formação aplicada na vida deles, além da luta 

propriamente dita. Então, o ganho para nós, para nossa sociedade, ele é muito grande. 

O vereador Calasans também é um grande apoiador no judô e sabe que essa prática 

esportiva, essa prática de luta, ela traz não só uma forma da pessoa ter realmente 

esse esporte na sua vida como ela ensina esse praticante a viver de uma forma 

respeitosa dentro da sua casa e em sociedade. Então, quero aqui mais uma vez 

cumprimentar a Liga Vale na pessoa do mestre Daniel, Antonio, Júnior, Renata, o 

Jonas, os pais aqui presentes que dão esse apoio incondicional a esses jovens e a 

essas crianças para que eles possam ser o futuro brilhante do nosso Brasil. E é 

importante para nós, é muito orgulho para nós ver São José dos Campos sendo 

representando, levando, ou seja, a nossa cidade saindo para os Estados Unidos, para 

a Dinamarca, países no exterior, levando São José dos Campos realmente com muito 

orgulho. E isso está... aqui eu quero parabenizar a escolinha, que lá na ponta, lá nas 

periferias da nossa cidade, coloca no coração dessas crianças o desejo de um dia 

também representar o nosso país. Então veja o sonho de uma criança vendo esses 

medalhistas. E vocês estão sendo um grande exemplo para as nossas. E eu tenho 

certeza que a partir dessa conquista de vocês muitas crianças vão se interessar a 

também se ingressar no taekwondo e aí quem vai ganhar com isso é as nossas 

famílias, é a nossa cidade, é a nossa sociedade. Então que Deus abençoe vocês e 

obrigado por a gente poder estar juntos com vocês nesta luta importante, nessa 

questão do bem-estar das pessoas e da questão social, que é muito importante! Que 

Deus abençoe o trabalho que vocês fazem! Parabéns!” 

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

Lino! Parabéns ao pessoal do taekwondo! Dando prosseguimento ao Pinga-Fogo é a 

vereadora Amélia Naomi, próxima inscrita, para falar no tempo de cinco 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, inciso V, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Quero aqui 

cumprimentar o pessoal do taekwondo, já estão na finalização das fotos, parabenizar a 

todos, os familiares que estão lá em cima acompanhando os seus filhos, seus netos. 

Parabéns pelo trabalho! Bom, quero começar aqui. Pode iniciar. ‘O povo planta, Felício 

arranca!’ – pode passar esse vídeo, por favor! Teve quinze mil acessos.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, essas são as fotos. Eu estive lá agora à tarde e o 

senhor Alcides me mostrou o... ali está o girassol vermelho, que é essa planta um 

pouco mais alta na primeira fileira, eu acho que daqui a uma semana já vai estar 

florida. Pode passar. Esta aqui é a Nove de Julho que foi feita... revitalizada na época 

do Carlinhos quando foi prefeito, fez a ciclovia, não derrubou nenhuma árvore, muito 

pelo contrário. Então essa questão da padronização das flores, que eles estão dizendo 

que tem que ser tudo verde, não é verdade porque nós fizemos esse padrão que é um 

padrão que deixou a cidade muito mais bonita, preservando a natureza e não fazendo 

o que eles fizeram lá na ciclovia dos Astronautas. Pode passar. Bom, 40 Anos do 

Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos uma grande... foi celebrada com muita 

música, alegria e um debate muito importante. Essa festa aconteceu lá no Arcos da 

Lapa, na Fundição Progresso. Quero aqui cumprimentar a nossa ativista dos 

movimentos culturais aqui de São José, encontrei ela lá, a Beá, a nossa coordenadora 

do Lula Livre, esteve no Rio de Janeiro. Mas esse debate não foi só uma celebração 

dos 40 anos do maior partido de esquerda da América Latina, também... além das 

atividades e debates. Eu gostaria aqui de registrar o debate que foi bastante 

importante, que foi com a Gleisi, nossa presidente do Partido dos Trabalhadores, que 

estará dia 15 aqui em São José dos Campos, mas também estiveram representantes 

do PSB, o Siqueira; a Manu, do PCdoB; o Lupi, do PDT; o Freixo, do Psol. Então se 

celebrou com muita atividade, com muita reflexão. E eu queria aqui passar alguns 

fatos importantes desses 40 anos do maior partido de esquerda da América Latina. 

Aqui está: em 1980... no dia 10 de fevereiro de 80, no Colégio Sion, em São Paulo, um 

grupo formado por militantes da oposição à Ditadura Militar, sindicalistas, intelectuais, 

artistas e religiosos se uniram para fundar o Partido dos Trabalhadores. E uma das 

bandeiras, e a bandeira importante, foi a justiça social e a defesa das lutas 

democráticas. Em mil... Aqui só alguns tópicos para gente entender o histórico e a 

participação do Partido na nossa trajetória. Em 1984, o Partido, (...) jus aos seus 

próprios ideais, teve um papel fundamental no movimento ‘Diretas Já!’, que clamava 
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por eleições presidenciais diretas no Brasil. Acho que todo mundo lembra aquela 

grande manifestação que teve no Anhangabaú, a grande manifestação que teve no 

Rio de Janeiro e o grande movimento das Diretas Já! 1988 foi a conquista do voto, 

logo desencadeou outras lutas importantes como foi a Constituição Federal. E lá 

estava o PT, firme e forte para sugerir inúmeros pontos importantes na Carta Magna. 

Um, que eu quero destacar aqui, foi a luta pela... a redução da jornada de trabalho, de 

48 horas para 44 horas num processo para chegar a 40 horas. Outro, foi a inclusão na 

Constituição do abono de férias, o 13º salário para os aposentados. E o seguro-

desemprego também é uma conquista da Constituição de 1988. E uma vitória 

importante das mulheres foi a licença-maternidade, que hoje é cento e vinte, mas 

naquele foi a licença de noventa. E a licença-paternidade, porque, antes da 

Constituição, o papel do marido era ter três dias de licença para registrar o filho e foi 

mudado isso na Constituição de 88, com as manifestações pelo Brasil afora, de várias 

emendas populares, que nós conseguimos essa conquista tão importante. Vamos lá 

para 1990. Nós tivemos a eleição do primeiro senador, senador Suplicy. Depois dele, 

vários outros senadores ocuparam o Congresso Nacional. Em 1902 foi a grande 

virada: depois de três eleições ‘batendo na trave’, o PT chegou à presidência da 

República com o nosso grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve quase 53 

milhões de votos, o segundo presidente mais votado do mundo. Em 2003, foi um ano 

de enormes rupturas na tradição política do país, com o PT nós colocamos um plano 

de governo revolucionário aliando crescimento econômico e o desenvolvimento 

sustentável, e principalmente o combate à desigualdade e inclusão social. O Lula tinha 

prometido que as famílias teriam não só... teriam, no mínimo, três refeições. E hoje nós 

estamos vendo infelizmente o corte drástico do bolsa-família feito por esse governo. 

Mas vamos lá. 2010 – Após dois mandatos, Lula deixa a presidência da República com 

aprovação recorde e legado sem precedentes. Naquele ano, Dilma Rousseff, que foi a 

grande coordenadora da implantação do plano de governo, levaria o PT à terceira 

gestão consecutiva. A nossa ex-ministra ela entraria para a história como a primeira 

mulher a comandar o país, em 2010. 2014, quatro anos depois, Dilma venceria 

novamente o pleito principalmente com legado incomparável nas áreas de saúde e 

educação. Mas com um projeto de poder... Mas um projeto articulado pelos que não 

conseguiram, que foi para o segundo turno, as elites infelizmente juntamente com a 

imprensa deram o golpe de 2016. Nós estamos vendo que o filme ‘Democracia em 

vertigem’, feito pela cineasta Petra Costa, concorreu ao Oscar e mostrou a farsa desse 
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grande golpe. Pode passar, por favor! Essa é uma parte do festival, que foi lindíssimo, 

mas aqui a parte do Mujica e do Lula que eu quero passar aqui a fala do Mujica, que 

foi muito importante nesse último sábado, lá no Rio de Janeiro.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “‘O mundo melhorará se homens e mulheres se 

comprometerem a gastarem parte de sua vida lutando por justiça e igualdade’ – José 

Mujica, ele que foi presidente, hoje é senador, foi torturado e preso, presidente do 

Uruguai.” 

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

avisando, tá? Deu dez minutos já, tá? 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Tá, eu já estou encerrando. O Lula que está aqui, 

viajou hoje para ver o Papa Francisco para agradecer todo apoio que ele teve e a 

solidariedade quando ele esteve preso. Essa é a última...minha apresentação: Viva o 

PT! Viva Lula! Viva a democracia! E parabéns a todos os militantes que construiu 

nesse... no dia... que constrói no dia a dia o Partido dos Trabalhadores nesses 40 

anos.” 

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

ao Pinga-Fogo o vereador Professor Calasans Camargo, 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, inciso V, 

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Professor Calasans 

Camargo, pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor 

presidente, colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui das galerias e, em 

especial aqui, os atletas do taekwondo que estão aqui presentes, professores! 

Parabéns aí ao vereador Lino Bispo! Realmente a arte marcial ela forma cidadãos, né? 

Nós temos vivido isso a nossa vida inteira, a nossa família, e os meus filhos são faixas 

pretas também de judô e de jiu-jitsu. A gente no dia a dia acompanha os benefícios 

que a atividade esportiva traz para nossa vida, foi muito bom para mim, foi muito bom 

para minha família e com certeza para a família de vocês que nos ouvem aqui através 

da TV Câmara, da internet, também será. Então, bastante importante. Parabéns pela 

atividade! Nós sabemos que resultados expressivos no esporte não são fáceis, 

demandam muito treinamento, muita dedicação, abdicação de muitos momentos para 

dedicação ao treinamento, então é louvável aí essa homenagem que foi realizada hoje 

aqui pelo vereador Lino Bispo. Eu queria aqui solicitar aqui ao audiovisual que, por 

favor, coloque aqui para nós aqui o vídeo. Nós acompanhamos manutenções que 

estão ocorrendo de reforma no centro de convivência do Jardim das Indústrias, 

também das praças, capina e poda, do Jardim Alvorada e manutenção do campo de 

futebol do grêmio esportivo Jardim das Indústrias. Por favor, esse vídeo!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “É isso aí! Então, nós passamos 

aqui essas manutenções que estão ocorrendo. Na semana passada, nós trouxemos a 

evolução da Arena Municipal de Esportes, também localizada no Jardim das 

Indústrias. Traremos para a próxima semana os trabalhos lá no Teatrão, estão em 

andamento, estão começando ali as atividades, né? Nós teremos aqui em São José 

dos Campos dois poliesportivos públicos municipais de grande porte para grandes 

eventos de esportes e culturais também que são: a Arena Municipal de Esportes, com 

cinco mil lugares; e também o próprio público do Teatrão, com quatro mil e duzentos 

lugares. O próprio esportivo do Teatrão ele será base das atividades do Programa 

Atleta Cidadão, que é um programa de formação de talentos de atletas de São José 

dos Campos. São feitas triagens periódicas nas várias modalidades que compõem o 

programa e esse atleta passa a integrar nas várias categorias que participa até os 20 

anos de idade. Começa agora aos 11 anos e vai até os 20 anos de idade. Então, é 

uma atividade bastante importante. Inclusive, as equipes representativas do munícipio 

de São José dos Campos em Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, já... mais da 

metade das equipes representativas são equipes sub-21 do Programa Atleta Cidadão 
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em vários esportes diferentes; e eles terão a sua base de treinamento, de jogos, dos 

campeonatos em que participam, no Teatrão. E embaixo das arquibancadas, o anel 

que circunda todo o poliesportivo, já está lá concluída a sala de jogos de tabuleiro, de 

xadrez, de dama, tênis de mesa também, sala de lutas, de artes marciais, sala de 

fisioterapia, refeitório, os vestiários, administração, tudo ali no anel que circunda abaixo 

das arquibancadas. E na parte interna, os grandes eventos, os treinamentos das 

modalidades de quadra, também campeonatos e eventos de artes marciais que serão 

possíveis naquele local. Na Arena Municipal de Esportes, nós teremos aí os jogos das 

equipes principais do alto rendimento, né, as equipes representativas que participam 

dos grandes campeonatos das federações e confederações. Lembrando: São José 

dos Campos muitas vezes perdia o mando das partidas finais porque as federações 

dessas modalidades exigiam um número mínimo de assentos nas arquibancadas e 

nós não tínhamos os ginásios para oferecer. Os ginásios de São José dos Campos 

são muito bons, o Linneu de Moura, o Tênis Clube, o ginásio dos clubes, mas são 

ginásios que já não comportam, as suas arquibancadas não comportam o volume de 

pessoas que vão assistir aos jogos, como também têm problemas de acessibilidade e 

muita dificuldade no estacionamento. Portanto, essas novas instalações elas vão suprir 

uma grande necessidade do esporte de São José dos Campos. O esporte de São José 

dos Campos que é um esporte tradicional, nós temos equipes... há décadas, nós 

temos modalidades que aí têm grandes resultados nacionais, resultados 

internacionais, resultados participando de atividades representando a cidade, como os 

Jogos Abertos do Interior, os Jogos Regionais, e nós merecemos, o meio esportivo 

merecia e urgia dessas instalações que estão prestes a serem entregues. Nós fomos 

aí no ano passado em Itapecerica da Serra, uma cidade bem pequena 

comparativamente com São José dos Campos, e lá eles têm uma big de uma arena 

municipal de esportes. E várias outras cidades. Mogi das Cruzes, São Carlos, várias 

cidades de porte bem menor de São José dos Campos têm as duas arenas de 

esportes. Portanto, o prefeito Felício Ramuth retomou essa obra importantíssima que 

havia se iniciado no final do governo do prefeito Eduardo Cury. Também foi um grande 

esportista, foi da seleção brasileira de basquetebol, começamos lá no Olavo Bilac com 

o nosso professor Josildo. O Eduardinho era o meu colega de escola no Olavo Bilac. 

Eu fui para o atletismo, eu e o meu irmão Rubens, e o Eduardo foi para o basquetebol, 

o basquete, jogou naquele Dream Team, o time dos sonhos, aqui, que tinha Ubiratan, 

Zé Geraldo, tanta gente boa aqui de São José dos Campos, o Eduardinho participou e 
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hoje é um deputado federal. Ele, então, entendendo a importância do esporte e a 

necessidade de uma grande estrutura pública esportiva, iniciou essa obra da Arena 

Municipal de Esportes. Ela foi paralisada num governo posterior e agora o prefeito 

Felício Ramuth, já era uma proposta de campanha, ele honrou o seu compromisso e 

retomou essa importante obra, uma obra que estava parada. E obra parada não é 

vantagem para ninguém. Se havia problemas judiciais, uma judicialização, 

questionamentos, necessidade de auditoria, que ela fizesse, mas continuasse a obra. 

E aí nós tivemos uma retomada bastante importante. A comunidade do Jardim das 

Indústrias também muito preocupada com aquela instalação parada há mais de quatro 

anos, que estava se tornando um elefante branco para a comunidade. Um lugar 

escuro, um lugar fechado, pessoas invadindo para uso de entorpecentes. Então a 

retomada dessa obra foi uma retomada bastante esperada também pelos munícipes e 

moradores do entorno do bairro da região do Jardim das Indústrias e adjacências. 

Okay? Então muito obrigado pela oportunidade e encerro aqui a minha fala no dia de 

hoje.”  

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

inscrito, para falar num tempo de dez minutos, vereador Dr. Elton.” 

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 Dr. Elton, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Boa noite! Obrigado, senhor presidente! 

Obrigado pela oportunidade! Saúdo também a todos aqui na Câmara Municipal e 

àqueles que nos acompanham na rede social e também na TV Câmara. Inicialmente, 

gostaria de falar sobre um assunto importante, que é o sarampo. Queria trazer assim, 

para vocês, um pouco de informação. Eu acho que o papel do Legislativo, além de 

tudo, é trazer informação à nossa população. O sarampo é uma doença rara e ela 

acomete aproximadamente quinze mil, dezenove mil pessoas por ano no nosso país. 

Ela é rara quando se fala de outras patologias, mas ela... acima de tudo pode ser 

evitado o seu contágio por meio da realização da vacinação. E, quando eu falo de 

vacinação, eu lembro de vocês dos... das dezenas de Fake News que acabam por 

desestimular a realização da vacinação pela nossa população. É uma patologia 

também que se propaga facilmente. Por isso, é importante a gente ressaltar que ela é 

grave e ela é principalmente muito grave para crianças, principalmente pequenas, e 

ela precisa então... essas crianças precisam receber a vacinação para estarem 

preparadas para o possível contato ou contágio. A propagação do sarampo acontece 

por meio de gotículas principalmente oriundas da via respiratória. Então, os contatos 

através de pessoas que estejam apresentando... da mesma forma, assim como a 

gente tem falado tanto sobre a H1N1, sobre o coronavírus, essas doenças têm o 

potencial de contaminação por meio de gotículas de saliva e da via respiratória. E 

quais são os sintomas basicamente? Basicamente, os sintomas são tosse, a coriza, os 

olhos avermelhados, a dor de garganta, muito comum nos quadros de infecções de 

vias aéreas, de vias respiratórias, mas ela tem, além de tudo isso e da febre, tem 

também o aparecimento de manchas avermelhadas que acometem inclusive, como 

vocês podem olhar ali, as palmas das mãos e as plantas dos pés. Então, até o dia 13 

de março, todas as UBSs, a partir das 8 horas da manhã até as cinco da tarde, estão 

disponibilizando a vacinação do sarampo, e público-alvo é: as crianças de 5 anos e 

adolescentes de até 19 anos (ou seja, 19 anos, 11 meses e 29 dias). Essas podem ser 

vacinadas nas nossas UBSs. A vacina tríplice, da qual está sendo disponibilizada, ela 

também dá imunidade para caxumba e também para rubéola. As crianças a partir de 6 

meses e pessoas nascidas a partir de 1960 que procurarem os postos de saúde de 

maneira voluntária, espontânea, elas também poderão ser vacinadas, tá bom? 

Também será disponibilizada durante esse período as vacinas contra a febre amarela, 

que também estão disponibilizadas então nas UBSs, isso para toda a população que... 

a partir de 9 meses de idade que estiver procurando atualização da sua situação 
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vacinal. E no próximo sábado, que é dia 15 agora de fevereiro, acontece o dia D. Esse 

dia D é um dia estabelecido pelo Governo Federal para realização dessa mobilização 

nacional para vacinação e a meta é vacinar cerca de 3 milhões de crianças entre 5 

anos e 19 anos. E ao todo estão disponíveis 3,9 milhões de doses de vacina à nossa 

população. É importante então que a gente quebre esses tabus, levem as crianças, os 

nossos filhos para poderem tomar a vacina para que eles reduzam a chance de um 

quadro grave de sarampo, uma patologia que no ano de 2019 acabou por levar à 

morte de 14 pessoas no estado de São Paulo e uma pessoa no estado de 

Pernambuco. Bom, ainda falando sobre saúde, eu queria falar sobre uma reunião que 

nós tivemos com três pessoas, uma reunião com Tony Santana, o senhor Roberto 

Fernandes e o senhor José Nelson, esse da minha esquerda, que vieram com um 

tema superimportante, que é falar sobre o Parkinson. E quando eu falo sobre 

Parkinson, eu falo de uma patologia do sistema nervoso central aonde há uma perda 

de alguns neurônios que trazem o equilíbrio dos movimentos, da mobilidade, dos 

movimentos finos do corpo, causando tremores, mas sem uma perda do intelecto. O 

problema é que esta patologia ela causa, por muitas vezes, a reclusão daquele 

paciente que desenvolve o quadro de tremores, ficando por muitas vezes 

envergonhado ou afastado do convívio da sua comunidade. Então, desta forma, eles 

trouxeram uma... eles vieram apresentar uma coisa que está muito ligada com a 

Psicologia Positiva, que fala sobre qual tipo de ação ou de atitude que precisa ser 

cultivada por aqueles que possuem a patologia, mas que não são a patologia, ou seja, 

precisam conviver com a patologia e ter uma vida normal, buscando o tratamento, mas 

convivendo com a patologia de forma mais natural. E isso acabou levando à 

possibilidade da criação de um projeto, que nós colocamos nesta Casa, ainda não está 

para votação, mas que cria a Semana da Conscientização e apoio aos portadores de 

doença de Parkinson. Desta forma, então, eu queria agradecer a visita que tivemos ali 

no gabinete com esse tipo de ideia que pode trazer informação, melhorando a 

qualidade de vida daqueles pacientes que possuem a doença de Parkinson. Ontem à 

noite, nós tivemos um evento aqui nesta Casa falando sobre... a Medalha de Mérito 

Legislativo proposta por mim à Rinem, que é a Rede Integrada de Emergência. Uma 

rede que está formada desde o ano de 1991, que inclui diversas empresas, trazendo o 

seu recurso para o atendimento em grandes catástrofes ou grandes emergências da 

nossa região ou da nossa cidade. E eu quero lembrar vocês de alguns casos 

marcantes, né, que nós tivemos, como o incêndio da Revap, em 29/09... de setembro, 
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né, 29 de setembro do ano passado, com a explosão de um tanque de resíduo de 

destilação a vácuo, e esse incêndio poderia ter alastrado para outros tanques 

causando um grande problema não só à Revap, mas para toda a nossa região. A 

Revap ela é responsável inclusive pela produção do combustível da aviação e que 

supre ali o aeroporto de Guarulhos. Então qual seria o dano para... na continuidade 

daquele incêndio que precisou ser controlado durante quase uma semana. Mas a 

Rinem esteve ali ao lado da Revap e pôde estar atuando no combate a esse incêndio. 

Da mesma maneira, um outro acidente que envolveu 36 veículos, provocando um 

incêndio de grandes proporções na Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, em agosto de 

2017. Uma outra ocorrência também importante a ser ressaltada foi a explosão de um 

caminhão ali na Tamoios, com 40 mil litros de combustível, que causou danos 

importantes à estrada, paralisação ali do fluxo, que era a única via a princípio de 

acesso direto ali entre São José e a região de Caraguatatuba. Então, esses tipos de 

acidentes e de ocorrências podem estar sendo também ajudados por meio de uma 

rede integrada de emergências, podendo salvar vidas e ajudar na minimização dos 

danos causados por esses quadros. Então, ali... aqui na Câmara ontem nós tivemos 

então esse evento com a presença de mais de 60 profissionais que estiveram nessas 

ocorrências e que receberam também certificados. Estavam também presentes aí o 

senhor Gérson Martins de Andrade, que é gerente administrativo da Revap. Também 

vocês podem ver as viaturas aqui estacionadas na Câmara Municipal. A Câmara 

Municipal repleta de pessoas ligadas à Rede Integrada de Emergência. Aqui o coronel 

Márcio André Nunes, que é um colega, um amigo de muitos anos, da época que eu 

estava na faculdade. Também eu vejo aí alguns outros colegas. O secretário Danilo 

Stanzani presente também. Aqui o secretário participando. Ele também foi uma peça 

importante na criação do Resgate Saúde e também do apoio à Rinem desde o ano de 

2003, por meio do Resgate Saúde. Aqui também eu vejo o coronel Luiz Alberto 

Rodrigues da Silva, que é o coronel do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

E toda a Rede Integrada de Emergência juntamente com os bombeiros e outros 

bombeiros civis também participaram desse evento. Então, foi um evento fantástico do 

qual muitos puderam ali participar. Então, eles acabaram recebendo os certificados e 

participando, e cabia a esta cidade, São José, esse tipo de homenagem a uma rede 

que tem atuado de maneira tão importante em salvar vidas aqui na nossa região. Bom, 

eu queria, por último, falar sobre uma homenagem que nós tivemos ali na... por meio 

da Câmara Municipal, ao cônsul-geral do Líbano em São Paulo, o senhor Rudy El 
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Azzi, que foi um evento realizado pela comunidade libanesa. Foi promovido pelo 

empresário Khaled para estreitar as relações comerciais entre o Líbano e também o 

Vale do Paraíba. Estiveram presentes ali além do prefeito Felício, os vereadores 

Robertinho da Padaria, o vereador Walter Hayashi, o vereador José Dimas, o vereador 

José Luís, a vereadora Amélia Naomi e a colega Renata Paiva também, além de 

outras autoridades do nosso munícipio. Então, foi um momento bem importante para 

gente receber ali o cônsul, que veio trazer grandes expectativas de comércio, inclusive 

para o Vale do Paraíba e o Líbano, tá bom? Então, foi um momento também de troca 

de informações e também de troca de cultura, né, uma vez que ali durante esse evento 

a gente pôde vivenciar um pouco da comunidade libanesa. Ali ele recebendo a outorga 

de uma homenagem aí que foi dada por meio da Câmara Municipal. Por fim, o slide aí 

falando sobre o Send Brasil, que foi um evento realizado em três estádios brasileiros: 

no Morumbi; no Allianz Parque; e no Estádio Nacional, em Brasília. Foi concomitante 

nos três estádios, com duração de doze horas de oração, louvor e pregação, com 

cerca de 110 pregadores e cantores nacionais e internacionais, que se realizaram 

ministrando sobre o público de 195 mil pessoas. E o pastor Carlito foi um dos enviados 

para lá, pôde estar levando uma palavra de apoio a tantas pessoas ali. Então, foi um 

movimento realizado por meio do povo evangélico do nosso país e que tem uma 

repercussão muito grande de apoio inclusive a tudo que está sendo feito em nosso 

país. Por fim, eu queria só agradecer ao prefeito Felício Ramuth e ao secretário Danilo 

Stanzani. No evento que realizamos sobre a Rinem, eles puderam... esteve aqui 

juntamente no evento, estacionado ali do lado de fora, uma viatura, viatura do Samu. 

Ela foi adquirida por uma indicação minha com recurso que acabou sendo 

disponibilizado por meio da Prefeitura para a compra de uma viatura que era tão 

necessária ali ao Samu. Então, eu quero agradecer ao prefeito Felício e também 

agradecer ao secretário pelo atendimento dessa indicação que foi realizada. E graças 

a isso a cidade de São José dos Campos recebe uma nova viatura para estar em 

apoio as grandes emergências, uma vez que essa viatura é uma USA (Unidade de 

Socorro Avançada) ela será tripulada por equipe médica. Então, muito obrigado a 

todos por esse momento! E obrigado, senhor presidente!” 

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

Elton! Dando sequência ao Pinga-Fogo, vereador Wagner Balieiro, tempo de cinco 

minutos. Com a palavra o vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, 
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vereadores! Boa noite ao pessoal que nos visita na noite de hoje e também às pessoas 

que nos acompanham através das redes sociais! Agradecer primeiro o vereador ter me 

cedido a palavra. Gostaria de informar que quarta-feira, amanhã, dia 12/02/2020, a 

Prefeitura vai estar realizando mais uma Operação Casa Limpa para combater aí a 

proliferação do mosquito da dengue e vai ser lá na região do Jardim Satélite, Vila das 

Acácias, Vila Letônia, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Nair, Vila São 

Bento e Vila Lucchetti. Então, as pessoas destes bairros que amanhã possam colocar 

na rua, na porta das suas casas lá os entulhos, coisas que podem ser aí possíveis 

criadouros do mosquito da dengue, que vai estar acontecendo a Operação Casa 

Limpa. Então, vamos nos preparar para combater a dengue da nossa cidade. 

Obrigado, presidente! Obrigado, vereador! Obrigado a todos aí e boa noite!” 

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

Balieiro, com o tempo de cinco minutos.” 

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 Wagner Balieiro, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Obrigado, senhor presidente! Senhores 

e senhores vereadores, de maneira especial o público aqui presente, os trabalhadores 

que estão aqui acompanhando a sessão de câmara e a todos os ouvintes da TV 

Câmara e também das redes sociais. Senhor presidente, na noite de hoje falar de 

alguns assuntos que estão aí afetando o dia a dia da nossa população. Primeiro que 

ontem e antes de ontem, hoje também, né, a população de São Paulo, a cidade de 

São Paulo está tendo toda aquela situação triste da situação das enchentes, aqueles 

alagamentos todos que estão acontecendo lá e que a qualquer momento também 

pode ocorrer em São José dos Campos. E por isso, esta Casa de Leis ela tem que 

cumprir um papel que é de fiscalizar e de cobrar o poder público de uma promessa que 

já foi feita nesta Casa de Leis, que já foi feita pelo prefeito nos debates da Lei de 

Zoneamento, que é com relação ao Plano de Macrodrenagem do munícipio. Esse 

Plano de Macrodrenagem do munícipio foi contratado ainda na gestão do então 

prefeito Carlinhos, isso lá em 2016. Nós estamos em 2020, quatro anos depois, e por 

várias datas já prometidas e até agora esse plano não apareceu. Lembrando que esse 

plano tem uma determinação federal de ter essa legislação e essa legislação ela 

precisa ser votada na Câmara Municipal e por algum motivo muito estranho a 

Prefeitura até agora não mandou esse Plano de Macrodrenagem, que está bastante 

atrasado e que tem ali uma série de obrigações que o poder público vai assumir com a 

sociedade quando da apresentação desse plano: dos locais de enchente, das obras 

necessárias, da questão de como tem que trabalhar a preservação dos córregos. 

Então, o Plano de Macrodrenagem ele precisa ser colocado em pauta para nossa 

população e em especial aqui nesta Casa de Leis, para que ele de fato comece a 

acontecer. Já passaram datas e mais datas e pelo que eu estou vendo nós vamos ter 

a gestão inteira do atual prefeito passando e até agora um simples plano de 

macrodrenagem não foi trazido a esta Casa de Leis, que é fundamental, inclusive, para 

a gente evitar tragédias iguais a essas que nós vimos recentemente em diversas 

capitais dos estados de nosso país: Belo Horizonte, São Paulo e outras cidades. São 

José dos Campos pode e deve se preparar para essa situação, mas precisa ter esse 

plano. Já gastou mais ou menos ali 2 milhões, mais de R$ 2 milhões para fazer esse 

plano e esse plano não apareceu até agora. Então, fundamental registrar aqui com 

vocês a necessidade de que o Plano de Macrodrenagem seja apresentado, até porque 

é um apelo de vários bairros que têm problemas constantes de alagamento e de 

inundação aqui no nosso município. Outra situação que me traz aqui hoje é com 
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relação novamente à discussão de IPTU e taxa de lixo. Assim que está chegando a 

data de vencimento do IPTU, que começa a vencer a partir do dia 17, vários 

moradores, trabalhadores têm procurado a gente para falar das injustiças e do 

problema que está sendo esse carnê de IPTU e taxa de lixo. O IPTU esse juntamente 

com a taxa de lixo que aumentou dos imóveis mais simples, aumentou dos imóveis 

mais simples, mas chegou a diminuir até de banco. Hoje o Itaú acabou de lançar o seu 

resultado anual de lucro, criou... teve o maior lucro da história, bilhões e bilhões de 

lucro. Chega aqui em São José dos Campos, o banco Itaú teve desconto de taxa de 

lixo. As agências bancárias tiveram mais de R$ 150 mil de desconto de taxa de lixo, 

enquanto que o trabalhador simples está pagando taxa de lixo mais cara. É uma 

inversão de prioridades o que a gente viu acontecer em nossa cidade. Hoje também 

tive que conversar em alguns bairros onde... eu acredito que isso deve ser maldade de 

alguém ali dentro da Prefeitura, não é possível! Muitas pessoas estão recebendo carnê 

de IPTU e a Prefeitura sabe que essas pessoas são isentas do pagamento de IPTU, 

parece que quer mandar o carnê para ver se o morador não saber da sua possibilidade 

de isenção vai que cola, vai que o morador pague mesmo a Prefeitura sabendo que 

ele está isento. Vou dar um exemplo aqui: nós temos uma legislação que coloca que 

qualquer valor venal menor que R$ 55.993,06 é isento de IPTU, qualquer imóvel cujo o 

valor venal é menor que 55 mil 993 reais é isento de IPTU. Por que que a Prefeitura 

fica mandando carnê de IPTU para bairros onde nós temos imóveis com valor venal 

menor que 55 mil? Aí, se o morador não tiver a informação de que ele é isento, ele é 

obrigado a pagar um IPTU que ele em tese tem direito de não pagar. Vai apostando na 

legislação de que a hora que dar o vencimento você não tem mais direito da isenção, 

porque a regra coloca que a isenção só é possível se você entrar com o pedido de 

isenção antes do vencimento. E nesse sentido, eu lamento ver o munícipio mandando 

carnê para pessoas que ele sabe, o munícipio sabe que é isento, porque ele sabe o 

valor venal de cada imóvel de nossa cidade. Então era... simplesmente todo o carnê 

de IPTU que ele vê que é menor que 55 mil 993, era só não mandar o carnê, mas 

manda o carnê para ver se testa, eu acho, o conhecimento do morador lá e, se o 

morador não vê que ele tem o valor venal menor, acaba pagando lá 200, 300 reais de 

IPTU, sem necessidade. A gente tem feito várias andanças aí em vários bairros da 

cidade para alertar a população sobre essa situação, porque tem que entrar com o 

pedido antes de vencer, antes da data de vencimento, e infelizmente já encontrei não 

foi nem um nem dois, mas foram centenas de casos, centenas de casos onde a 
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população está pagando IPTU sem ter necessidade. A Prefeitura não precisava fazer 

isso. Essa Prefeitura não precisava fazer isso, mas como aqui pelo jeito a lei é sempre 

priorizar e cada vez mais deixar a população mais simples mais penalizada com 

tributos.... porque basta ver aí as votações que estão acontecendo aqui na Câmara. 

Vota aqui o aumento de IPTU e taxa de lixo dos mais simples e diminui dos mais ricos, 

vota aqui alíquota para aposentado, vota aqui tirar desconto de quem mora em bairro 

pobre, vota aqui tudo ao contrário, sempre para penalizar os mais pobres e os imóveis 

mais simples. Isso é um problema sério que está acontecendo em nossa cidade. E 

novamente nessa questão de IPTU um problema muito sério que é essa questão do 

carnê de IPTU. Então, fica aqui o alerta para todos os vereadores e para a população: 

verifiquem se vocês têm possibilidade de isenção no carnê de IPTU porque 

infelizmente a Prefeitura, por má-fé, está mandando o carnê para quem não precisava 

estar pagando IPTU.” 

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 

19h42min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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