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OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h47min, o senhor secretário ad hoc, vereador Juvenil Silvério, 

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

vereadores: LINO BISPO (PL), WAGNER BALIEIRO (PT), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS), AMÉLIA NAOMI (PT), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: ZÉ LUÍS 

(PSD) – 17h51min, DR. ELTON (MDB) – 17h54min, WALTER HAYASHI (PSC) – 

17h55min, DULCE RITA (PSDB) – 17h56min, FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS) 

– 17h56min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 17h56min, MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB) – 18h02min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h11min, 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h14min, VALDIR ALVARENGA (SD) 

– 18h36min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h41min. 

 

 

Às 17h47min, 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. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

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

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Gostaria de solicitar 

primeiramente a supressão da leitura de todos os processos constantes da pauta de 

hoje por ser de conhecimento de todos vereadores. Solicito ainda o adiamento, por 

uma sessão, do processo, de autoria do vereador Marcão da Academia, o Processo 

3326/2017 cujo PL é o 105/2017. Ainda em tempo, senhor presidente, solicito a 

inclusão para leitura: de autoria do vereador Juvenil Silvério, o Processo 1280/2020 – 

PL 30/2020; de autoria do vereador Walter Hayashi, o Processo 1282/2020 – Projeto 

de Lei 32/2020; de autoria do vereador Juvenil Silvério, o Processo 1283/2020 – 

Projeto de Lei 33 de 2020; de autoria do Poder Executivo, o Processo 1284/2020 – 

Projeto de Lei Complementar 1/2020; Processo, ainda de autoria do Poder Executivo, 

1285 – Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 1 de 2020. Solicito também a inclusão 

para votação, de autoria do vereador Walter Hayashi, o Processo 997/2020 – Projeto 

de Decreto Legislativo 3 de 2020. Gostaria também, senhor presidente, de agradecer a 

presença da Edna Gomes, que é a presidente do CMDCA, está junto conosco; e 

também do senhor Sávio Carvalho, coordenador do plano e também... do plano que 

institui as políticas públicas para crianças e adolescentes; e dr. Jonas, que é o diretor 

administrativo da Secretaria de Apoio ao Cidadão, junto conosco hoje que iremos votar 

e aprovar um projeto muito importante para nossa cidade. Obrigado!” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das 

matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 105/2017 constante do Processo n° 3326/2017, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a instalação de câmeras 

de monitoramento nos estabelecimentos comerciais que prestam serviço de banho e 

tosa em animais domésticos no Município de São José dos Campos e dá outras 
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providencias; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de Lei nº 

30/2020 constante do Processo n° 1280/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, 

que denomina a Avenida 1, localizada no Loteamento Floresta, de Avenida José 

Marcondes de Almeida; do Projeto de Lei nº 32/2020 constante do Processo n° 

1282/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a EMEI localizada 

na Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no bairro Jardim São José II, de EMEI Professora 

Ana Maria de Arruda Pereira; do Projeto de Lei nº 33/2020 constante do Processo n° 

1283/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Avenida 3 (três), 

localizada no Loteamento Floresta, de Avenida Vicente Carlos Corrá; do Projeto de Lei 

Complementar nº 1/2020 constante do Processo n° 1284/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre as normas gerais do sistema de transporte público 

coletivo no município de São José dos Campos, autoriza sua delegação por concessão 

ou permissão e dá outras providências; e da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 

1/2020 constante do Processo n° 1285/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera 

a Lei Orgânica do Município; e o pedido de inclusão na pauta para votação, em 

tramitação ordinária para apreciação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 3/2020 constante do Processo n° 997/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, 

que concede o Título de Cidadão Joseense à senhora Nobuko Yoshimura. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência dos 

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 n° 1280/2020 – 

Projeto de Lei nº 30/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a Avenida 

1, localizada no Loteamento Floresta, de Avenida José Marcondes de Almeida – 

Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 03/03/2020; 

Processo n° 1282/2020 – Projeto de Lei nº 32/2020, de autoria do vereador Walter 

Hayashi, denomina a EMEI localizada na Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no bairro 

Jardim São José II, de EMEI Professora Ana Maria de Arruda Pereira – Comissão: 

Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 03/03/2020; Processo n° 

1283/2020 – Projeto de Lei nº 33/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, 

denomina a Avenida 3 (três), localizada no Loteamento Floresta, de Avenida Vicente 
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Carlos Corrá – Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 

03/03/2020; Processo n° 1284/2020 – Projeto de Lei Complementar nº 1/2020, de 

autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as normas gerais do sistema de transporte 

público coletivo no município de São José dos Campos, autoriza sua delegação por 

concessão ou permissão e dá outras providências – Comissões: Justiça, Economia e 

Transporte – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 20/02/2020; Processo n° 

1285/2020 – Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2020, de autoria do Poder 

Executivo, altera a Lei Orgânica do Município – Comissões: Justiça, Economia e 

Transporte – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 03/03/2020.” 

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:- “Com a palavra o 

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, solicito ainda a inclusão para leitura, 

de autoria do vereador Juvenil Silvério, o Processo 1286/2020 cujo o Projeto de 

Decreto Legislativo é o 5 de 2020. Obrigado!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, foi lido aqui para entrar no 

processo a lei que os servidores estão presentes, que é a lei da reforma da 

Previdência. Os vereadores da bancada do prefeito fizeram uma emenda... Posso 

trocar de microfone? Tá ruim, né? Alô, alô. Tá melhor! Então, a emenda que eles 

fizeram ainda é paliativa. Parabéns pela mobilização porque, com a mobilização, eles 

já fizeram uma proposta! Os servidores querem a retirada do projeto, mas quero aqui 

colocar que o mais importante, que é a questão do 14%, isso não foi alterado na lei, 

então é necessário que a bancada do prefeito faça a emenda colocando... retirando os 

14% ou colocando o teto não em 1.045 e sim como é hoje, como é na Assembleia 

Legislativa, como é em todas as cidades que estão sendo aprovado as reformas, que o 

teto é o salário... o teto do INSS. Então essa questão que é o que mexe, é o que tira o 

dinheiro dos aposentados, isso não consta na emenda. Então quero aqui parabenizar 

todos que tiveram essa vitória importante na Justiça, continue lutando porque tem que 

fazer os vereadores apresentarem esta emenda: a emenda que não retire direitos. 

Aliás, porque muitos... hoje encontrei mais um do antigo DSO, que está ali, aí ele falou 

assim: ‘mas, Amélia, eu achei que eu tinha direito adquirido’. Toda vez que a gente 
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encontra as pessoas a gente fala: ‘infelizmente não, pode descontar do seu salário 

14%’. Então, eles estão incluindo essa emenda, mas ainda é uma emenda paliativa e 

eu concordo com os servidores: retire o projeto que é melhor. E eu queria 

cumprimentar aqui o Zé Carlos da Central Única dos Trabalhadores presentes e 

cumprimentar a todos vocês pela mobilização. O Sindicato dos Servidores está aqui 

embaixo com uma delegação acompanhando a inclusão dessa emenda.” 

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

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 inclusão na pauta para leitura do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 5/2020 constante do Processo nº 1286/2020, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, que concede o Título de Cidadão Joseense ao senhor José 

Marcelo Guedes. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura desse processo, por favor!” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo 1286/2020 – 

Projeto de Decreto Legislativo 5/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, concede 

o Título de Cidadão Joseense ao senhor José Marcelo Guedes.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

EM DISCUSSÃO O VETO PARCIAL APOSTO PELO PODER EXECUTIVO AO 

PROJETO DE LEI Nº 339/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11284/2019, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar 

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 veto parcial ao Processo 11284/2019. Não havendo vereador inscrito, em 

votação o veto parcial. Vereadores favoráveis ao veto permaneçam como estão e os 
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contrários que se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, veto parcial 

está mantido por unanimidade.” 

Às 18h36min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Veto Parcial. Mantido por unanimidade 

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

vereador Marcão da Academia.” 

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

registrando, no Processo 1286/2020 a Comissão é Justiça, o rito é ordinário e o 

término do prazo para emendas é 03/03/2020.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 12/2020 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

442/2020, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal para Infância e 

Adolescência. 

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

discussão do Processo 442/2020. Não havendo vereador inscrito, em votação o 

processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão e 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 

Votação da tramitação do substitutivo e da emenda protocolados fora do prazo e 

leitura – Rito Ordinário. 

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

tramitação do Substitutivo n° 1, de autoria do vereador Cyborg, ao Processo 

4973/2018 – Projeto de Lei 197/2018. Vereadores favoráveis à tramitação 

permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 
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Substitutivo n° 1, de autoria do vereador Cyborg, ao Projeto de Lei nº 197/2018 

constante do Processo n° 4973/2018, de autoria do vereador Cyborg, que denomina a 

ponte estaiada, localizada na rotatória do Jardim Colinas, de Ponte Juana Blanco 

Gomez. 

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

tramitação da Emenda n° 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Processo 

108/2020 – Projeto de Lei n° 1/2020. Vereadores favoráveis à tramitação permaneçam 

como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação da emenda 

aprovada por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda n° 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei nº 

1/2020 constante do Processo n° 108/2020, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que denomina a Área Verde localizada na R. Vanderlúcia Martins Oliveira 

Maciel – Res. Gazzo nesta Cidade de São José dos Campos, de Área Verde Manoel 

Rodrigues Pereira. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura do substitutivo.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Substitutivo n° 1, de autoria 

do vereador Cyborg, ao Processo n° 4973/2018 – Projeto de Lei nº 197/2018, de 

autoria do vereador Cyborg, denomina a ponte estaiada, localizada na rotatória do 

Jardim Colinas, de Ponte Juana Blanco Gomez – Comissão: Justiça – Rito Ordinário – 

Término do prazo para emendas: 03/03/2020; Emenda n° 1, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, ao Processo n° 108/2020 – Projeto de Lei nº 1/2020, de autoria 

do vereador Marcão da Academia, denomina a Área Verde localizada na R. 

Vanderlúcia Martins Oliveira Maciel, no Residencial Gazzo, nesta Cidade de São José 

dos Campos, de Área Verde Manoel Rodrigues Pereira – Comissão: Justiça – Rito 

Ordinário.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 3/2020 CONSTANTE 

DO PROCESSO N° 997/2020, incluso na pauta, de autoria do vereador Walter 

Hayashi, que concede o Título de Cidadão Joseense à senhora Nobuko Yoshimura. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o Processo 

n° 997/2020 – Projeto de Decreto Legislativo n° 3/2020, autoria vereador Walter 

Hayashi. Informo aos senhores vereadores que este 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 manifestação.” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador Cyborg:- “Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público 

presente! Gostaria de solicitar um minuto de silêncio, que faleceu hoje o diácono Ildeu 

de Oliveira e Silva. E o diácono Ildeu de Oliveira e Silva ele era cooperador paroquial 

da Paróquia Santo Agostinho, no Urbanova, em São José dos Campos. Eu acabei de 

receber agora a mensagem aqui do padre Geraldinho que o velório do diácono Ildeu 

ele vai acontecer hoje, a partir das 19 horas a chegada do corpo dele lá na Igreja de 

Santo Agostinho; às 19:30 a missa com o padre Geraldinho; amanhã, sexta-feira, a 

missa de corpo presente, às 7 horas da manhã, com o Dom Cesar; e às 9 horas a 

saída para o cemitério na Colônia do Paraíso. O diácono Ildeu nasceu em 9 de 

setembro de 34, em Belo Horizonte. Ele foi ordenado diácono permanente em 11 de 

junho de 87 por Dom Eusébio Scheid. Trabalhou na Paróquia Nossa Senhora de 

Lourdes, no Parque Industrial; na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no 

Campo dos Alemães; na Paróquia Sagrada Família, na Vila Ema; e na Paróquia Santo 

Agostinho, no Urbanova. Dediquemos nossas orações pela alma do diácono Ildeu e 

por todos seus familiares neste momento. Muito Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só, então, retificando: o 

Processo 997/2020 possui uma emenda, a Emenda n° 2. Então, em votação a 

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

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 2. Aprovada por unanimidade  

Às 18h42min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

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

Boa noite vocês que nos acompanham aqui nas galerias! Eu queria aqui também 

solicitar um minuto de silêncio em memória aqui da senhora Valéria Márcia Toledo. Ela 

faleceu nesta madrugada, mãe do professor Marcelo Cortelassi, Toledo, um aluno 

nosso de muitos anos, faixa preta de jiu-jitsu. E a Valéria ela passou por um período 

muito extenso aí de Alzheimer, uma progressão grande e o Marcelo Toledo aí, o 

Cortelassi, o Colat, como ele é conhecido, foi um herói cuidando da mãe, né? E hoje 

ela descansou. Então, queria pedir esse minuto de silêncio.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Fica registrado, 

vereador. Passaremos agora... inscrito para falar no Grande Expediente do dia de 

hoje, primeiro orador inscrito, vereador Wagner Balieiro.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente.  

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do 

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

regimental de vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

e senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes 

sociais, de maneira especial cumprimentar a todos servidores e servidoras presentes, 

aposentados, da ativa, sindicalistas. Dizer que é uma honra tê-los presentes aqui 

nesse projeto que é de muita importância a participação de vocês apesar de que até 

agora a Prefeitura em nenhum momento reuniu com vocês para falar sobre esse 

projeto, a Prefeitura sequer conversou com vocês para falar sobre esse projeto, o que 

já mostra uma falta de respeito muito grande com quem trabalhou e dedicou a sua vida 

ao serviço público. O mínimo que você espera quando você tem uma discussão como 

essa é que o servidor público participe de projetos que vão interferir diretamente na 

vida dele. Infelizmente o atual prefeito não fez isso e deixou o servidor sem nenhuma 

informação, tendo que pegar de surpresa as várias maldades que estão sendo 

colocadas num projeto como este. Eu venho a este microfone hoje para falar primeiro 

que nessa baixaria de Fake News, zap, Facebook, e que aparece mentira para todo 

lado, confusão para todo lado, boato para todo lado, isso aí só empobrece o debate e 

não ajuda em nada o debate, inclusive tem situações que a gente tem que tomar muito 

cuidado porque foge do debate político e começa a entrar em questões pessoais, entra 

num nível que só atrapalha. A gente está vendo hoje um debate na política nacional 

muito ruim, a exemplo do que aconteceu lá na CPMI das Fake News e não podemos 

deixar que um projeto tão importante como esse entre na baixaria. Isso vale para 

qualquer situação, vale para a situação mesmo quando você está fazendo um debate 

com o vereador que apoia o projeto, com o vereador que é contra o projeto, a gente 

precisa manter o nível na discussão. Então é um pedido na verdade para todo mundo 

para que a gente não entre em baixaria e entre num jogo que é ruim para todos porque 

não ajuda em nada no debate. Estava conversando isso até com os vereadores que 

apoiam o prefeito aqui porque a gente tem que ter limites e condições de fazer o 

debate. E, para fazer o debate, precisa ser feito com dados, informações e não ficar 

nessa questão da baixaria. Falo isso porque essa semana inclusive um post feito pelo 

próprio PSDB... Aliás, o PSDB, que apoiou e ajudou a reforma do presidente 

Bolsonaro, que prejudicou os trabalhadores do INSS e que criou, através de um 

secretário do PSDB, aquela Portaria 1348, de dezembro de 2019, que está trazendo 

esse projeto aqui. O PSDB gosta de fazer ataques, de colocar mentiras em zapzinhos 

e colocou uma enorme mentira quando ele fala da Portaria Federal, que a Portaria 

Federal diz que tem que votar até o mês de julho todas essas mudanças que estão no 
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projeto aqui na Câmara. É mentira! É mentira! Não tem que votar dessa maneira que 

está aqui! E vou falar sobre isso aqui, por quê? A Portaria Federal ela coloca duas 

situações, duas situações que precisam ser resolvidas até julho: a primeira delas é 

discutir a questão da alíquota, discutir a questão da alíquota; e a segunda é fazer com 

que a parte dos benefícios, afastamentos, que hoje são por conta do Instituto, sejam 

transferidos para Prefeitura. Estes são os dois itens que precisa ser discutido de 

acordo com a Portaria. Não tem que discutir pensão, não tinha que discutir gatilho, não 

tinha que discutir 13º, não tinha que discutir nada dessas coisas. E quando você 

discute portaria ela não coloca na portaria a obrigação da alíquota de 14% (quatorze 

por cento). Na alíquota não está isso. Aqui está a Portaria, Portaria Federal que está 

pública, está na internet, Portaria 1348, de dezembro de 2019. Ela coloca a 

necessidade dos municípios se adequarem até 31 de julho de 2020 colocando a 

necessidade de apresentação de uma lei que evidencie a adequação de alíquotas. 

Evidenciar ou colocar uma lei com alíquotas não quer dizer que a alíquota tem que ser 

14% (quatorze por cento). Não precisa ser de 14% (quatorze por cento). Então é 

fundamental que a gente, se for fazer o debate, faça o debate com base na verdade. A 

verdade ela é clara, a Portaria fala de dois itens apenas. E a Emenda Constitucional 

103, que também está na internet, é fácil para todo mundo acompanhar, ela tem um 

item muito importante, que é: ‘que quando houver deficit atuarial, a contribuição dos 

aposentados e pensionistas poderá – poderá, não é deverá, poderá – incidir sobre os 

proventos de aposentadoria e pensões a partir de salário-mínimo. Quando você tem 

isso na lei federal, na Emenda Constitucional, indica que você não tem a 

obrigatoriedade de cobrar 14% (quatorze por cento) a partir de um salário-mínimo. Ele 

pode desde que tenha uma situação que necessite disso. Obviamente que em São 

José não precisa disso, não precisa. E a gente fala isso inclusive colocando um pouco 

o exemplo de outras cidades no estado de São Paulo, no estado de São Paulo. 

Verificando várias legislações do estado de São Paulo, São Bernardo do Campo não 

tem alíquota para aposentados e pensionistas até o teto do INSS, Ribeirão Preto não 

tem alíquota de 14% (quatorze por cento) para aposentado e pensionista até o teto do 

INSS, cidade de São Paulo não tem alíquota de 14% (quatorze por cento) até o teto do 

INSS, cidade de Santos também não tem, Santo André também está fazendo a 

proposta lá e não tem alíquota de 14% (quatorze por cento) para aposentado e 

pensionista a partir de salário-mínimo, é somente acima do teto do INSS. Nenhuma 

cidade do estado de São Paulo colocou uma proposta tão cruel e tão perversa para o 
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aposentado e pensionista que nem São José dos Campos. É a pior e a mais danosa 

proposta para o aposentado no estado de São Paulo, é a daqui de São José dos 

Campos. Nós temos, até comparando com esses outros exemplos, o exemplo do 

estado de São Paulo. O estado de São Paulo está lá com a proposta, que a gente 

precisa acompanhar, onde a alíquota de 14% (quatorze por cento) será somente acima 

do teto e não a partir do salário-mínimo. Está lá em debate na Assembleia Legislativa. 

E lá tem uma outra situação: a alíquota patronal, já que vai aumentar do Estado para 

14% (quatorze por cento), a alíquota patronal vai aumentar para 28% (vinte e oito por 

cento) dos ativos. A alíquota patronal de São José não vai mudar, vai continuar em 

26% (vinte e seis por cento). Historicamente São José quando aumentou a alíquota do 

trabalhador, do servidor, aumenta a patronal. Nesse projeto enviado pelo Felício ele 

quer aumentar a alíquota do servidor, quer aumentar a alíquota do aposentado e 

pensionista, mas não aumenta a contribuição patronal, mantendo em 26% (vinte e seis 

por cento), tirando a relação dois para um, que para cada contribuição do servidor 

tinha que ter dois da Prefeitura, e aqui eles estão tirando essa situação. Então o 

projeto, comparado com outros lugares, ele é de longe o pior. O pior comparado com 

qualquer outra cidade do estado de São Paulo. Nós não achamos ainda nenhuma 

cidade do estado de São Paulo que está cobrando a alíquota a partir de salário-

mínimo, nenhuma, nenhuma. Aqui é a pior cidade no estado nesse tipo de cobrança. 

Por isso, é importante vocês ficarem acompanhando, mobilizando, lutando porque 

estão querendo diminuir salário de aposentado, é isso que representa esse projeto. Eu 

queria também dizer, porque aparecem dentro desses boatos, Fake News e essas 

confusões de informação, um pouco da questão da situação do Instituto. Eu fiz um 

levantamento hoje, antes de vir para sessão, e aqui quero deixar um recado para 

vocês. Eu acho muito bacana, estão de parabéns, ver a presença de todos vocês. 

Independente ter liminar ou não... Parabenizar o sindicato pela liminar que foi feita. 

...vocês estão presentes aqui hoje, vão estar presentes a semana que vem, têm que 

conversar com os outros servidores, com outros aposentados, e precisam participar 

tanto desse tema como de outros temas, porque tudo nessa vida é baseado em 

decisões políticas. Nós tivemos algumas decisões políticas tomadas em relação ao 

Instituto no passado que afetam a vida de todos nós hoje. Em 1999 – olha quanto 

tempo! – nós tivemos uma alíquota patronal... São José dos Campos até 1999 tinha 

uma contribuição da Prefeitura de 24% (vinte e quatro por cento). 24% (vinte e quatro 

por cento) até outubro de 1998. Até outubro de 1998, 24% (vinte e quatro por cento). 
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Veio uma legislação que pegou essa alíquota de 24% (vinte e quatro por cento), que 

era a contribuição da Prefeitura que sempre ocorria 24% (vinte e quatro por cento), 

com uma lei votada em 98, e diminuiu de 24% (vinte e quatro por cento) para 20% 

(vinte por cento). Diminuiu o repasse da Prefeitura para o Instituto. Essa diminuição da 

alíquota de 1998, de 24% (vinte e quatro por cento) para 20% (vinte por cento), ela 

ficou de 1998 até 2005 (sete anos). Sete anos. Em 2005, veio um outro projeto para 

esta Casa e diminuiu de novo, de 20% (vinte por cento) para 18.6% (dezoito ponto seis 

por cento) a alíquota patronal, tirou mais uma responsabilidade da Prefeitura, com 

votações aqui na Câmara, com decisões, política. Política não é coisa para gente ficar 

com ela de longe, não. Tem que acompanhar, porque eles mexem. Política se a gente 

não acompanha, outras pessoas entram no lugar e ocupam o espaço e faz medida 

contra. Então nós tivemos uma mudança em 98, diminuiu 4% (quatro por cento); 

depois veio outra mudança em 2005, diminuiu mais 1.4% (um ponto quatro por cento). 

E isso... essa mudança, diminuindo para 18.6% (dezoito ponto seis por cento), ela foi 

até dezembro de 2009. Olha quanto tempo se você pegar a redução de 98, 2005, 

2009, redução de contribuição da Prefeitura todo esse tempo. Essa redução... essa 

redução toda eu tive a curiosidade de fazer um comparativo bem conservador, bem 

conservador, do que representaria em reais hoje o que a Prefeitura deixou de colocar 

no Instituto. Se a gente pegar uma situação de dezembro do ano passado, 2019, 

dezembro de 2019, onde nós já tivemos muito menos servidores, porque tinha menos 

servidores, mas comparando a contribuição de dezembro de 2009... Desculpa, de 

dezembro de 2019, onde nós tivemos uma contribuição patronal de nove milhões... 

Estou confundindo aqui. Contribuição patronal de 36 milhões e referente a uma base 

de salário de 36 milhões, o que que acontece? Se a gente não tivesse tido essas 

reduções (24 para 20, de 20 para 18) nesse período todo e fazendo as contas 

comparando com a massa salarial de dezembro do ano passado, no mínimo o Instituto 

deixou de receber da Prefeitura, desde 1998, R$ 232 milhões de reais. Duzentos e 

trinta... cálculo conservador, extremamente conservador. R$ 232 milhões de reais de 

medidas que fizeram o quê? A diminuição da parte da contribuição patronal. Essa 

diminuição ela impacta hoje na discussão do Instituto. E foi uma decisão de projetos de 

inciativas de prefeito e de votações aqui na Câmara. Da mesma maneira que quando 

você discute o aporte... E eu vejo as pessoas falando muito dessa questão do aporte, 

é importante lembrar, gente, que o aporte... o principal pagador do aporte hoje... o 

principal pagador do aporte hoje é o próprio servidor público, é o servidor aposentado 
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que paga com o recurso do Instituto. Nós tivemos uma situação de débito do aporte 

em 2016 e 2017. Esse aporte ele não foi quitado pela Prefeitura. Esse aporte ele está 

fazendo o que agora? Está tendo um refinanciamento, que foi aprovado nesta Casa de 

Leis, e está sendo pago todo mês um valor de mais de um milhão por mês durante 

duzentos meses desse valor de aporte, duzentos meses. Então vai pagar esse 

mandato, o mandato que vem, o próximo mandato, vai pagar aquilo que não foi feito 

de aporte. E a partir de março de 2017 é a Prefeitura que está pagando o aporte? Não. 

Teve a lei que votou aqui na Câmara que retira ou o excedente financeiro ou 2/3 (dois 

terços) do rendimento do Instituto e é isso que paga o aporte. E agora estão querendo 

colocar mais uma legislação, que não vai ser a última, viu? O projeto é tão mal feito, e 

aqui fica o alerta e vale também para os servidores da ativa: eu acho que até o final do 

ano ou até o começo do ano que vem vai vir mais dois projetos discutindo reforma da 

Previdência, mais dois: um porque eles não atenderam à Emenda Constitucional 103 

na história da reforma da previdência complementar para os servidores da ativa; e, 

segundo, a discussão de como que vai se comportar o município na questão da PEC 

paralela quando for votado lá no Congresso Nacional, porque se votar lá no Congresso 

Nacional, ou o município faz alguma coisa, ou a maldade do Dória vai vir 

automaticamente para o servidor da ativa. Então vai ter mais discussões aqui ao longo 

desse ano e do ano que vem, né, e é necessário que se tenha a participação de todos 

vocês porque tudo o que acontece até agora aqui foram por medidas políticas, 

decisões, opções. E a gente sabe a opção que eles estão tendo, porque diferente de 

qualquer outra cidade, a opção aqui está sendo tributar o mais pobre. Alíquota igual e 

começando a partir de salário-mínimo pega principalmente o que ganha menos, pega 

principalmente as pessoas que estão menos que o teto do INSS, que são mais de 60% 

(sessenta por cento) do total de aposentados e pensionistas da Prefeitura, não tem 

marajá, não. Você quer pegar marajá de 40, 30 mil pode pôr a alíquota que quiser, eu 

voto favorável. Se quiser pôr 20, 30% para marajá pode pôr, não tem problema, 

porque tenho certeza que o cara que ganha 40 mil de aposentadoria no Instituto, que é 

um ou dois, ele não contribuiu com esse valor, ele não contribuiu com esse valor, 

então tem que tributar mesmo, isso vale para vida, é questão de princípio. Eu sempre 

trabalhei com a ideia de que quem tem menos, tem que pagar menos; quem tem mais, 

tem que pagar mais. Isso é princípio, inclusive, que a gente defende dentro do Partido 

dos Trabalhadores, não é... e princípio cristão também, então... Para quem quiser, 

partidário, cristão, enfim, o fato é: não dá para continuar com um projeto tão injusto 
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que toda vez que a gente vai discutir números, toda vez que a gente vai discutir 

legislação, estão tentando enganar a cidade com informações mendazes dizendo 

coisas absurdas em relação à necessidade de fazer essa legislação. A legislação não 

pede isso. A legislação ela é muito clara. Nós temos que debater a alíquota, mas não a 

alíquota de 14% (quatorze por cento). Isso não está escrito em lugar nenhum. E tem 

prazo. O prazo até... Vieram com... Eu ouvi na rádio, que apareceu a história, o 

prefeito falando na rádio, que se ele não aplicar a alíquota de 14% (quatorze por cento) 

ele vai ter a situação dele complicada com... vai reter dinheiro da Saúde, da Educação, 

o Governo Federal vai deixar de passar repasse. Olha a mentira. Você tem a 

discussão da legislação. A alíquota não precisa ser 14% (quatorze por cento). Você 

tem que discutir a legislação. A alíquota de 14% (quatorze por cento) não é a 

obrigatória. Nós temos que ter a legislação específica assim como a maioria das 

cidades estão fazendo. A maioria das cidades estão fazendo essa discussão e 

nenhuma aplicou 14% (quatorze por cento) a partir do salário-mínimo como a gente 

tem acompanhado em todos os municípios que até agora fizeram ou estão debatendo 

essa situação. Santo André entrou o projeto colocando 14% (quatorze por cento) a 

partir do teto do INSS, levou tanto protesto lá que o prefeito tirou até isso, até o projeto 

do 14% (quatorze por cento) a partir do teto. Então é uma situação que tem que ter 

mais debate, tem que ter transparência nas informações, tem que ter todos os dados 

colocados à mesa, mas principalmente – eu acho que o que tinha que estar acima de 

tudo, mas não aconteceu até hoje – tinha que ter como prioridade o nosso servidor. O 

nosso servidor está sendo deixado de lado, é ele que está ficando para pagar a conta, 

é ele que está tendo que pagar as medidas do passado que oneraram o Instituto em 

milhões e milhões de reais sendo colocados na conta de trabalhadores e trabalhadoras 

que aposentaram, e muitos deles aposentando com muito menos que o teto do INSS. 

Então por isso, deixando aqui, não acreditem em alguns boatos, mentiras, que muitas 

vezes estão sendo colocados aí por aí nas redes. Nós precisamos fazer o debate 

sério, com dados, com informações e, principalmente, preservar e garantir que o direito 

que vocês tanto lutaram para conquistar, que é o direito à aposentadoria digna, seja 

mantida e não seja retirada por pessoas que ficam lá pouco tempo, bagunçam todo o 

sistema, depois vão embora e deixam a conta para o servidor pagar, isso a gente não 

pode admitir. Obrigado! Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga, aí para um aparte.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, em aparte:- “Obrigado, vereador! Eu, na verdade, eu 

não posso deixar de parabenizar o sindicato pela ação e os servidores pela 
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mobilização. Nós realmente perdemos muito, perdemos o Famme, perdemos com o 

Probesem e agora com esse projeto que mexe com a nossa Previdência. Então 

parabéns pela mobilização! Pode contar conosco e vamos continuar a luta porque tem 

muito ainda para fazer. Parabéns!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Vereadora Amélia um aparte.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Bom, primeiro eu quero cumprimentar a 

toda mobilização dos trabalhadores da ativa e aposentados, ressaltar que tem muitos 

professores da ativa que estão aqui hoje. Cumprimentar o sindicato pela iniciativa, foi 

bastante importante essa vitória judicial, uma liminar. Cumprimentar você, Wagner, 

porque toda quinta-feira você tem esclarecido para todos aqui esta lei, esta proposta 

do Executivo. E, ressaltar, que, fruto da mobilização, tem aqui hoje uma emenda da 

bancada do senhor prefeito, mas uma emenda, como eu disse, paliativa porque o 

fundamental, como você disse, é o desconto que eles querem, quer dizer, é o ônus 

que eles querem tirar daqueles, que é 60% (sessenta por cento), que hoje ganham 

menos que o teto do INSS, fazer essa cobrança. Então aqui na emenda que a 

bancada do prefeito fez tem uma questão que é do 50% (cinquenta por cento)... na 

proposta original era 50% (cinquenta por cento) para quem perde um ente querido, 

agora foi pra 70% (setenta por cento). Eu queria até dizer o seguinte: deve ser 100% 

(cem por cento). Sabe por quê? Perdemos poucas pessoas e faz a diferença o salário 

integral porque as pessoas não estão ganhando bem. A conta que o Wagner 

apresentou, que são 60% (sessenta por cento) dos aposentados ganham menos que 

seis mil reais, ganham no entorno de três, de quatro, de dois. Então, portanto, a 

pensão também deve ser 100% (cem por cento). Então acho que ainda pode ser 

melhorado. E quero aqui dizer à categoria: precisa continuar mobilizada porque, fruto 

dessa vitória, nós temos esse resultado, mas precisa a retirada do projeto e mudar 

esses 14% (quatorze por cento). Como disse o Wagner, é a pior reforma do Brasil.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Queria aqui já para encerrar... quando nós temos 

aqui, por exemplo... esse aqui é um documento que também está no site do Instituto 

que coloca esses dois débitos, o débito da época lá de 1998, que a Prefeitura pegou 

um dinheiro emprestado com o Instituto na época para depois ser pago novamente 

para o Instituto em trezentas e sessenta vezes. Vai terminar de pagar isso... ainda 

faltam para... faltam ainda setenta prestações, então mais seis anos quase pagando 

esse débito, esse acordo que foi feito em 1999. E depois tem esse outro da questão 

das duzentas prestações que tem que ser pago referente ao aporte que vai vários 
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meses ainda pela frente. Esses dois débitos não têm nada a ver, por exemplo, com 

todas aquelas reduções de alíquotas que a gente falou. Aquelas reduções de alíquotas 

que aconteceram no passado elas são legislações que ficaram valendo, então aquele 

dinheiro perdeu mesmo, esses duzentos e poucos milhões eles foram perdidos ao 

longo desse período todo com essas medidas que foram colocadas. Um aparte, 

vereadora Juliana.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, em aparte:- “Ô, vereadora... eu estava conversando 

com a vereadora Amélia, o caso dos pensionistas é mais grave ainda, né? Porque se... 

Aumentaram para 70% (setenta por cento), né? Só que depois desconta 14% 

(quatorze por cento), fica 56% (cinquenta e seis por cento) para os pensionistas. Olha 

só, olha a manobra! Ou seja, de 50 para 56% ficou quase a mesma coisa, 6% (seis por 

cento). Então diz que aumentou para setenta, que melhorou para 70% (setenta por 

cento), mas ainda desconta os 14% (quatorze por cento) da alíquota. Veja bem, 

continua sendo realmente para matar, né? Obrigado!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Encerrando já aqui, senhor presidente, dizer que a 

alíquota de 70% (setenta por cento)... alíquota não, o desconto de 70% (setenta por 

cento) na pensão ele mantém a alíquota de desconto de 14% (quatorze por cento) 

para o pensionista que vier receber a 70% (setenta por cento). O fato é, não há hoje 

uma situação de condições de votar um projeto como esse. Esse projeto ele precisa 

ser retirado porque ele é o pior do estado de São Paulo comparado com qualquer 

outra cidade e o servidor não merece essa situação. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, só queria fazer dois 

comentários. O primeiro é que graças ao Programa São José Unida nós tivemos aí a 

redução de alguns índices que afligiam a nossa cidade: nos homicídios, por exemplo, 

menos 53% (cinquenta e três por cento); nos roubos, menos 48; roubos e furtos 31; 

roubos de veículos 47. Isso em números redondos. Então, parabéns aí às forças 

policiais do nosso município! Parabéns principalmente a todos aqui que trabalham em 

favor da segurança dos nossos cidadãos! Parabéns, prefeito Felício pelo Programa 

São José Unida! E ainda, presidente, eu queria só registrar uma informação que 

chegou agora para mim, que é em relação às marginais da Dutra. O prefeito Felício ele 

conseguiu, juntamente ao ministro dos Transportes, que essa nova concessão da 

marginal da Dutra contemplasse as marginais. Então parabéns aí ao prefeito Felício! 
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Parabéns ao nosso deputado Eduardo Cury, que fez gestão junto aos órgãos que 

cuida dessa questão da concessão da Dutra e inseriu então na nova concessão da Via 

Dutra as marginais da nossa cidade São José dos Campos! Parabéns, prefeito Felício! 

Parabéns, deputado Eduardo Cury por essa brilhante atuação junto ao Governo 

Federal em favor de São José dos Campos!”  

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores... Senhor presidente, 

senhoras e senhores vereadores, público aqui presente na galeria. Até quero 

cumprimentar vocês porque estão de frente comigo, então muito obrigado aí por essa 

gentileza! Obrigado, viu? Dizer, senhor presidente, que, em 2017, pegando aqui a fala 

do vereador Juvenil Silvério, no primeiro ano de mandato nesta Casa, eu fiz um 

requerimento, que foi aprovado por unanimidade nesta Casa, cobrando do Ministério 

dos Transportes justamente essas marginais, de Jacareí pelo menos até ali o Parque 

Tecnológico. Então é uma antiga reivindicação que a gente teve essa percepção de 

que essa concessão chegaria um dia, não é? E chegou agora. Portanto, eu quero dizer 

que nós temos aí uma participação importante, esta Casa tem uma participação 

importante, que votou esse requerimento em outubro de 2017 cobrando do Ministério 

da Saúde... dos Transportes essas marginais em São José e Jacareí. Então está de 

parabéns a nossa Câmara Municipal que realmente lá há três anos atrás viu essa 

necessidade de pedir ao Ministério da Saúde que não deixasse de fazer essas 

marginais. Então eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores que votaram meu 

requerimento e todos nós estamos de parabéns. Obrigado, presidente!” 

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

com a palavra o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, só para colocar, com relação a 

essa questão da Rodovia Presidente Dutra... com relação à Rodovia Presidente Dutra, 

o principal debate, além dos investimentos que são necessário, é fundamental que a 

gente não tenha aquela situação absurda do preço do pedágio da Dutra bancar obra 

de outra rodovia. Nós vamos ter um contrato que será assinado com a Dutra de trinta 

anos e esses trinta anos nós vamos ter que pagar um pedágio mais caro porque o 

Governo Federal decidiu que o dinheiro para resolver o problema da BR-101 tem que 

ser cobrado dos usuários da Dutra. Nós estamos falando de quase 30% do valor do 

pedágio. Se passar um negócio desse, nós vamos ficar trinta anos pagando pedágio 
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mais caro para fazer investimento numa rodovia que não é utilizada muitas vezes 

pelos usuários da Dutra. Usuário paga tarifa, ou qualquer contribuinte quando paga 

tarifa e taxa, seja ela qual for, é por uma contraprestação de serviço. Como é que você 

vai ficar pagando tarifa por usar a Dutra e esse dinheiro ser usado em outro local? Isso 

é ilegal. E a gente tem, e eu estou estudando outros caminhos ali também porque 

precisa ser judicializado, precisa ser questionado e não deixar esse absurdo 

acontecer. Agora mesmo nós debatendo essa questão do Instituto, falando de 

legislações de 1999 dando impacto agora, esse exemplo da Rodovia Dutra é a mesma 

coisa, está falando uma discussão agora que vai depois trinta ano. É preciso 

acompanhar justamente para não deixar consequências ruins aconteçam para nossa 

população, e nessa questão do Instituto foi a mesma situação, você... as legislações 

elas têm que ser bem-feitas, discutidas e não ficar prejudicando o servidor, porque a 

conta chega lá na frente em função dessas legislações feitas lá nos anos 90, lá atrás, 

que diminuiu a alíquota.” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos servidores! Boa 

noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet! Senhor presidente, 

mais a título também de a gente saber como é que anda tudo, pelo que eu entendi 

nessa liminar do juiz ele vai pedir informações a vossa excelência, inclusive, de um 

documento que não existe aqui na Câmara Municipal, então eu queria saber como 

vossa excelência vai responder a essa questão do juiz, porque esse documento 

inclusive este vereador solicitou o ano passado. Então se caso esse documento não 

tem na Casa, como vossa excelência vai responder ao Meritíssimo Senhor Juiz? E 

outra coisa: como não foi retirado o rito de urgência do processo, nós... talvez na 

próxima semana, me corrija aí essa colenda equipe técnica, a pauta estará trancada. 

Então, o se senhor pudesse nos esclarecer também, não agora, mas posterior, como é 

que fica esse processo, principalmente porque esse estudo que o juiz pede vossa 

excelência não o tem no momento. Obrigado!” 

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

Pode ficar tranquilo que essa Casa irá tomar as providências com relação a esse 

documento, apesar que já se encontra no site, mas eu entendi perfeitamente o que 

você quis dizer. Passaremos agora a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores 

Cyborg e Professor Calasans Camargo, pelo passamento do diácono Ildeu de Oliveira 
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Silva e da senhora Valéria Márcia Toledo.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória do diácono Ildeu de Oliveira e Silva e da senhora Valéria Márcia 

Toledo. 

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 

19h17min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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