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Às 18h15min do décimo terceiro dia de junho do ano de dois mil e vinte e dois, nas 

dependências da Câmara Municipal de São José dos Campos, à rua Desembargador 

Francisco Murilo Pinto, nº 33, Vila Santa Luzia, teve início a Audiência Pública. 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Senhoras e senhores, boa noite! Vamos dar 

início aos trabalhos da Audiência Pública em relação ao Processo 3881/2022 – Projeto 

de Lei 107/2022, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 

e dá outras providências. De acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 17, publicado na 

última sexta-feira, e o Ato da Secretaria da Diretoria Geral nº 9, publicado nesta 

segunda, o uso de máscara de proteção facial cobrindo nariz e boca voltou a ser 

obrigatório em todos os recintos da Câmara Municipal. Encontram-se na Mesa 

Diretora: vereador Marcão da Academia – presidente da Comissão Permanente de 

Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal; vereador Roberto do Eleven – 

relator da referida Comissão; senhor Odilson Gomes Braz Júnior – secretário de 

Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Lembramos a todos que 

esta audiência está sendo transmitida nos canais 7 da NET e 9 da Vivo, assim como 

no site e nas redes sociais da Câmara Municipal de São José dos Campos. 

Advertimos que durante a realização desta Audiência Pública, conforme o Ato da Mesa 

nº 14/2022, não será permitida a afixação de cartazes, faixas e similares na 

dependência do Plenário, assim como o uso de apitos ou outros instrumentos sonoros, 

bem como quaisquer manifestações verbais que conturbem as discussões. 

Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever a partir de 

agora na mesa que se encontra ao lado do auditório, ao lado da porta de entrada, 

tendo para isso 30 (trinta) minutos. Cada inscrito terá direito à uma manifestação de, 

no máximo, 3 (três) minutos. O desenvolvimento da Audiência Pública terá a seguinte 

organização: 1ª Parte – Abertura e comentário pelo presidente da Comissão de 

Economia, expondo os motivos e objetivos da Audiência Pública; 2ª Parte – 

Apresentação, pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura 

Municipal; 3ª Parte – Manifestação dos cidadãos presentes e representantes de 

interesses de segmentos da sociedade e dos partidos políticos, com duração máxima 

de 3 (três) minutos para cada um; 4ª Parte – Comentário por parte do senhor Odilson, 

representante do Poder Público; 5ª Parte – Encerramento pelo presidente da 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Para a manifestação dos 

cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma 

única manifestação. O tempo total do conjunto dessas manifestações não poderá 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320033003900300031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

     Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (ATA)                                                   2 

CMSJC-001 – AUDIÊNCIA PÚBLICA – PROJETO DE LEI Nº 107/2022 – PROCESSO Nº 3881/2022 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PROJETO DE LEI Nº 107/2022 

PROCESSO Nº 3881/2022 

DATA 

13.6.2021 

exceder a 120 (cento e vinte) minutos. Todas as manifestações ocorridas na Audiência 

Pública serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara Municipal 

para divulgação e controle público. Durante a Audiência Pública será mantido no 

recinto, para consulta dos interessados, o material relativo ao tema. Eventuais casos 

omissos em relação ao procedimento da Audiência Pública serão resolvidos pelo 

presidente dos trabalhos. Com a palavra o presidente da Mesa, vereador Marcão da 

Academia – presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta 

Edilidade.” 

O senhor presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara 

Municipal de São José dos Campos, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite a 

todos! Mais uma vez é um prazer receber a população de São José, aqueles que se 

preocupam muito com a nossa cidade, num momento importante. Hoje, Casa cheia, 

né? Isso é importante para todos nós porque nós temos que levar as reivindicações, as 

solicitações, aonde ser investido o orçamento municipal. E é nesses momentos que 

vocês fazem a voz que nós precisamos. A Câmara Municipal ela solicitou essa 

Audiência para que, realmente, possamos escutar a população, depois esse projeto 

vem aqui para a Casa e a gente consiga votar. Eu quero abrir os cumprimentos 

também ao nosso secretário, o Júnior. Muito obrigado, secretário, pela tua presença, 

mais uma vez com a gente, a nossa solicitação aqui junto com a população. A 

secretária adjunta, Patrícia Loboda, que também está aqui presente com a gente. 

Obrigado, viu, Patrícia? A toda sua equipe que sempre tem tido atenção com a 

solicitação da cidade. Quero cumprimentar o meu parceiro, vereador Roberto do 

Eleven, que é relator dessa Comissão de Economia, no qual nós fazemos parte junto 

ao vereador Júnior da Farmácia, que é o revisor. Nós três vereadores que a gente faz 

a análise inicial da Comissão para que o processo ele venha, então, à votação na 

sessão de Câmara. Lembrando, a LDO está prevista na lei: Constituição Federal, no 

artigo 165; e na Constituição Estadual, artigo 19; e na Lei Orgânica do Município; e vai 

tratar de forma a priorizar e traçar as metas de gasto do município. A mim, como 

presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, cabe tratar de forma 

responsável, junto aos demais vereadores que compõem essa Comissão, analisar 

todo assunto de caráter tributário, financeiro, orçamentário, subsídios, que acarretem 

responsabilidade ao erário; acompanhar e fiscalizar as contas públicas. Ouvir a 

população e suas ideias e sugestões é de suma importância para engrandecermos a 

nossa cidade tornando-a cada dia mais forte. Só relembrando, mais uma vez, a gente 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320033003900300031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

     Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (ATA)                                                   3 

CMSJC-001 – AUDIÊNCIA PÚBLICA – PROJETO DE LEI Nº 107/2022 – PROCESSO Nº 3881/2022 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PROJETO DE LEI Nº 107/2022 

PROCESSO Nº 3881/2022 

DATA 

13.6.2021 

sempre vai pedir – tá, gente? – nesse momento importante, o uso de máscara de todo 

mundo, até no momento da fala, a não ser que tenha algum problema respiratório, 

alguma coisa a mais que não consiga falar, tá, gente? Quiser fazer escrito também – tá 

bom? –, a gente pode receber aqui. Lembrando: as inscrições estão ali, na mesa 

lateral, já aberta para quem quiser se manifestar nos microfones, tá? A todos que 

assistem através da TV Câmara, a gente também deixa disponibilizado no site da 

Câmara a abertura da janela para solicitações, tá, gente? Vocês que nos acompanham 

aqui através da TV Câmara pode entrar no site da Câmara, na página, e você 

consegue também fazer suas solicitações ali, até quarta-feira. Lembrando: até quarta-

feira, está ok? Três minutos da fala, tá bom, pessoal? Vou pedir um tempo que estou 

vendo que a Casa está cheia. É um tempo... a gente vai deixar um tempo que você 

pode até três minutos e a gente vai.... vamos ver se a gente consegue respeitar a fala 

de cada um e também o tempo para que possa dar tempo para todos falarem. E na 

nossa fala sempre a gente pede que a gente consiga atentar à nossa pauta, o que nós 

estamos tratando aqui, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? De repente a gente 

vem para uma pauta que sai um pouco de encontro, pode ir por vários lados, vários 

caminhos e a gente quer sempre atentar isso para a gente realmente discutir o que 

nós todos viemos aqui para discutir. Vamos dar andamento? Vereador Eleven, quer 

fazer algum comentário? Pode continuar? Tá joia!” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Neste momento, teremos a apresentação 

técnica pelo senhor Odilson Gomes Braz Júnior, secretário de Gestão Administrativa e 

Finanças da Prefeitura Municipal.” 

O senhor ODILSON GOMES BRAZ JÚNIOR – secretário de Gestão Administrativa e 

Finanças da Prefeitura Municipal: “Um boa noite a todos! Muito obrigado pela 

oportunidade de estar aqui na Câmara. O vereador Marcão da Academia, presidente 

da Comissão de Economia e Finanças e Orçamento dessa Casa, obrigado pela... 

pelo... disponibilizar o espaço para que seja feito isso. É um evento que a Comissão 

promove, mas para nós da Prefeitura estar aqui, fazer essa prestação de contas, é 

muito importante. Vereador Roberto do Eleven, o relator dessa Comissão, também 

sempre atuando bastante em prol de que a gente tenha um processo bastante 

democrático e de criação do nosso orçamento. Eu quero cumprimentar a nossa 

secretária adjunta, Patrícia Loboda, em nome de quem cumprimento toda nossa 

equipe da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, que é quem de fato 

prepara, faz o trabalho duro de preparar as nossas diretrizes orçamentárias. Vou fazer 
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uma apresentação rápida, é um resumo dessas diretrizes, do como que isso funciona 

e deixando claro que é uma.... nós fazemos a diretriz agora, no primeiro semestre, e o 

orçamento propriamente dito, é no segundo semestre. Então, aqui as nossas 

discussões muitas vezes elas acabam sendo mais genéricas e as coisas mais pontuais 

acabam acontecendo no segundo semestre, o que não impede que a gente discuta 

todos os tópicos. Então, vamos lá, falar do projeto de lei das Diretrizes Orçamentárias, 

que já foi enviado aqui para a Câmara, dentro do prazo legal. Nós fizemos, então, sete 

audiências públicas na cidade, sendo a primeira foi em março, lá no dia 22 de março, 

no Bosque dos Eucaliptos. A segunda foi aqui mesmo na Câmara, no dia 23; e no dia 

24 nós fomos até a Vista Verde fazer a audiência. Na semana seguinte, no dia 29 de 

março, nós fomos em Eugênio de Melo, no Jardim Santa Fé e em Santana. E aí 

encerramos lá em São Francisco Xavier. Ao longo dessas reuniões nós coletamos 

pedidos, sugestões dos munícipes que estavam participando e além de ter, a exemplo 

do que a Câmara faz, disponibilizado também o formulário on-line, vereador, para que 

as pessoas pudessem participar. E nós tivemos ali 547 sugestões e pedidos. Então, 

assim, alguns exemplos de como é que nós encaixamos esses pedidos, essas 

sugestões dentro das diretrizes orçamentárias. Então, foi feito um pedido de 

construção de galerias de águas pluviais. Aí existe um código – aquele lá: Ação 1003 – 

onde foram destinados 28 milhões, um pouco mais de 28 milhões, de recursos na 

Secretaria de Habitação e Obras, que, dentre outras coisas, também irá fazer galeria. 

E por aí a gente segue. Aqui, por exemplo, na construção de creches e escolas, são 

Ações a 1014 e a 1015, com 67 milhões de recursos na Secretaria. Esse não é o 

orçamento da Secretaria. Esse é o orçamento para essas ações de construção de 

escolas. Na construção de quadras, pista de skate – olha lá –, 47 milhões e meio que 

ficam na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. As ações sociais, como por 

exemplo, a construção do Centro Comunitário e aumento do Creas e do Cras. São as 

Ações 2030 e a 2031, com 91 milhões de reais em recursos que são para a Secretaria 

de Apoio Social ao Cidadão. Alguns pedidos de melhoria urbaníticas... perdão!... 

urbanísticas, como revitalização de calçada e iluminação, estão previstas nas Ações 

2043, 2044, 135 milhões em recursos que são alocados na Secretaria de Manutenção 

da Cidade. E aí, também agora na área da Saúde, ampliação e melhoria de UBSs e 

atendimento de médicos especializados, todas as ações da secretaria, que nós 

estamos destinando 955 milhões, mais de 955 milhões para a questão da saúde. 

Então, esse Ação número, isso é bastante técnico e faz parte da montagem do 
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orçamento. Mas demonstra que os pedidos que foram feitos ao longo da audiência têm 

recursos alocados para que possam ser feitos. Não é necessariamente que eles serão 

feitos, mas que existe a possibilidade de ser feito. E aí a equipe técnica que cuida de 

cada uma das pastas vai fazer a avaliação mais detalhada. De maneira geral então 

nós temos aqui, um resumo, né? Em 22, que para esse ano nós tivemos um 

orçamento de 3 bi 498. Praticamente 3,5 bilhões de reais. E a nossa estimativa agora 

que vamos para 2023, 3.776, um aumento de quase 8%. E nos recursos próprios são 

7,67% e nos vinculados, 8,81. Nós usamos como base para fazer essas estimativas o 

IPCA e o PIB, mas esses que foram em março. Então, como a gente está vendo aí 

acontecer no dia a dia, a inflação continua subindo, as estimativas de PIB estão às 

vezes um pouco para baixo, às vezes um pouco para cima. Então, nós vamos 

mudando conforme as coisas vão acontecendo. O projeto de lei quando foi enviado 

para cá, foi feito com base nessas estimativas. Um outro ponto importante que às 

vezes causa alguma confusão é quando a gente fala em recursos próprios e recursos 

vinculados. Os recursos vinculados não é que eles não são da cidade, não é que eles 

não são próprios, são muito do nosso sim, mas eles são vinculados porque eles têm 

destino final já definido. Como são Fundo Municipal de Saúde, o Fundeb e dentre 

tantos outros fundos que têm o seu destino já vinculado àquela despesa. E o que é 

chamado de recursos próprios ele não está amarrado a nenhuma despesa, né? Ele 

pode ser alocado em qualquer uma delas. Então aqui um resumo das nossas receitas, 

de onde que vem o nosso dinheiro. A grossa parte vem do ICMS (46%). Ali, 1 bi e 94. 

Aí nós temos outros que são grandes também como o ISS e o IPTU. Depois algumas 

contribuições, o IPVA, que metade do IPVA, metade fica com o Estado e metade fica 

com o município. Isso aqui nos recursos próprios, as receitas próprias. Aí nos 

vinculados, a maior parte é do Fundeb e os demais fundos compõem o restante das 

nossas receitas vinculadas. Aí as nossas despesas aqui.  No lado esquerdo nós temos 

a administração direta e indireta. Então, à Prefeitura cabe a maior parte das despesas 

(78%) e ali nós temos o Instituto, a Fundhas, a Câmara, a Fundação Cultural, 

compondo os demais. Já na despesa na administração direta, que é somente a 

Prefeitura, aí tem a divisão aqui. Veja aqui: Saúde, Educação são nosso carro forte, 

62% do orçamento vai – do orçamento considerando somente o ente Prefeitura, não é 

o orçamento total – ele vai dedicado à Saúde e a Educação. Aí nós temos encargos do 

município e as demais secretarias com o restante dos recursos lá, com 910 milhões. 

Então, veja aqui: Saúde e Educação, cada uma delas sozinha, equivale a todo restante 
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dos gastos da Prefeitura, das despesas da Prefeitura. Aqui um resumo de como que 

está na proposta, na LDO que foi encaminhada aqui à Câmara. Então, nós temos ali a 

LDO de 2022, na coluna do meio a LDO de 2023 e a variação. Então, tem lá. Começa 

no gabinete do prefeito, a Secretaria de Governança, Apoio Jurídico, a nossa de 

Administração e Finanças... Gestão Administrativa e Finanças – perdão! –; aí a 

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Então, de maneira geral, as secretarias 

que são secretarias meio, aquelas que prestam serviço, o orçamento muda pouco ao 

longo do tempo. Ao passo que as secretarias que efetivamente prestam serviço, como 

Educação, Saúde, Manutenção da Cidade, Mobilidade, o orçamento cresce mais 

porque a nossa cidade precisa de mais serviços sendo prestados e isso nos traz essa 

demanda. Vou deixar um pouquinho aqui. E aí aqui nós temos um resumo da parte 

das despesas e repasses. Notem que ali nós temos a Câmara Municipal, que está 

previsto para receber aí em 2023, 87 milhões; o Instituto de Previdência do Servidor, 

previsto para receber 100 milhões. Esses 100 milhões são os repasses, é o aporte, 

não é a contribuição patronal. A contribuição patronal está distribuída em cada uma 

das secretarias que eu mostrei antes, na parte dos funcionários. Então, esse aqui é do 

aporte. A Fundação Cassiano Ricardo. Aí tem o Fundo Municipal de Cultura e a 

Fundhas. Total de repasses de 255 milhões. Então, de maneira geral, esse é um 

resumo da nossa peça de LDO, das Diretrizes Orçamentárias. Eu reitero: não é o 

orçamento ainda, são as diretrizes, onde a gente estima as receitas e fixa as 

despesas. Então, com base nessa peça, nesse projeto de lei que será discutido aqui, 

que está sendo discutido aqui pela Câmara, com os vereadores, é que depois será 

montado no segundo semestre, então, o nosso orçamento. Eu fico aqui à disposição 

para continuar a nossa sessão, é claro. Agradeço mais uma vez vereador Marcão, 

vereador Roberto do Eleven pela sempre prontidão em estar fazendo a discussão que 

precisa ser feito e desejo a todos uma ótima noite!” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Teremos agora a manifestação dos cidadãos 

inscritos. Esclarecemos que, conforme o Ato da Mesa no 14/2022, cada manifestante 

terá 3 (três) minutos para se pronunciar. Convidamos para se pronunciar o senhor 

Gilson Machado.” 

O senhor GILSON MACHADO:- “Boa noite ao presidente! Boa noite à Mesa! Boa noite 

à população, servidores aí! Como de praxe, a gente sempre participa das audiências e 

todos pedidos nosso são negados. E hoje a gente está com um grupo bom de pessoas 

e vamos deixar com o presidente aí algumas solicitações pontuais, né? E a gente 
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espera que a Casa de Leis ela inclua isso nas emendas porque se a gente pedir para o 

Executivo nas audiências, não entra. Não entra por uma série de fatores. Agora, os 

vereadores e a Casa aqui têm poder para tal função. E a gente vem aqui 

encarecidamente pedir que as nossas solicitações entrem como emenda dos 

vereadores da cidade. Muito obrigado.” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Convidamos agora o senhor Maurício Santos.” 

O senhor MAURÍCIO SANTOS:- “Boa noite a todos! Boa noite, presidente Marcão, 

secretário, Roberto do Eleven! Boa noite mais uma vez a comunidade! Primeiramente, 

gostaria de dizer que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de extrema 

importância para o município. É de extrema importância que todos participem no qual o 

secretário colocou que de vários bairros que eles foram eles colocaram muitas 

questões para incluir com o secretário. Gostaria de dizer que faz parte da Constituição, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no § 1º da Constituição, único: ‘todo poder emana 

do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos 

dessa Constituição’. Repetindo: todo poder emana do povo. Então, através dos nobres 

vereadores é que chega até a Prefeitura, chega até o secretário, ele vai fazer esse 

orçamento. E dentre desse orçamento, eu queria pedir que – o secretário colocou que 

possivelmente em 2022, de 3 bilhões 948 mil – destinasse, secretário, 3% desse 

orçamento para a regularização fundiária, para que as pessoas de bem, se faz 

presente também, consiga a regularização junto as suas casas e principalmente uma 

coisa tem que ser dita: a moradia, a posse da casa. Então, mais uma vez, secretário, 

se for possível, a gente – presidente –, 3% do orçamento dentre a Lei das Diretrizes 

Orçamentárias, para regularização fundiária. Obrigado!” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Convidamos para fazer uso da fala o senhor 

César Elias.” 

O senhor CÉSAR ELIAS:- “Cumprimento os vereadores e fico aqui ao meu falar de 

que não está... isso é... esse problema que nós estamos tendo agora, não é um 

problema recente. É um problema já bem que praticamente em São José dos Campos 

bem antigo, que é a regularização dos bairros. Eu falo pelo Vila Leila, no Alto da Ponte 

ao qual foi.... fomos ali deslocados ali do Alto da Ponte, ali da Via Norte, para sermos 

colocado lá no Vila Leila. Só não mandaram nós mais para longe porque a Dona 

Ângela... na época da Dona Ângela deu para nós o IPTU. Então, pagamos o IPTU ali. 

Então, fomos mandado ali para o lugar ali. Mas, segundo a gestão antiga, que era – 

pode falar nome, né? – da Rita Singulano, do Cury, essas pessoas, falaram para nós 
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que o tirar de nós ali, o remover de nós ali para o Vila Leila seria durante três mês, 

daria o direito para nós a escritura do imóvel. Mas o que que aconteceu? Não 

aconteceu. Estamos agora, em julho faz 15 anos lá, e estamos aguardando esse tal 

documento. Corri atrás desse documento aqui na Câmara – não vou citar nomes – 

mas corri aqui atrás na Câmara e foi falado para mim a seguinte forma: que o 

documento estava no cartório da rua Vilaça e que era para mim procurar na Vilaça 

para ver se o documento batia lá, que chamaria o documento de posse. Documento de 

posse, mas que valeria como uma escritura, né? Tá bom. Fica aqui minhas palavras.” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Convidamos agora o senhor Valmir Cândido.” 

O senhor VALMIR CÂNDIDO:- “Boa noite a todos! Boa noite à Mesa! Eu estou aqui em 

prol da Canindu, Havaí, Zona Norte de São José dos Campos, que está esquecida. 

Estamos esquecidos no bairro, não temos totalmente água fluvial, não temos esgoto 

corretamente, não temos iluminação pública, segurança. Tá tudo abandonado, 

estamos precisando que gastem um pouco dessa porcentagem do LDO com as 

pessoas da Zona Norte. Eu moro no Havaí. Canindu, Canindu I e o II, e estamos 

precisando de ser reconhecido aqui em São José dos Campos e ter no mapa porque 

nós não temos nem CEP no bairro. Não temos nada a não ser as nossas casa e que 

estão querendo tirar da gente. Estamos querendo que reconheça, faça a manutenção 

no bairro, que não está sendo feita; precisamos de água, luz, esgoto, que está mal-

acabado, não está corretamente feito. Todos estão precisando de saúde? Tamos. E a 

saúde vem da água, vem do esgoto que está totalmente a ver navios, não tem nada 

pronto. Estamos querendo que regularize o nosso bairro porque somos moradores de 

São José dos Campos. Eu moro aqui a vida toda, já tenho 47 anos aqui em São José 

dos Campos. E agora... até agora, aonde eu moro já faz 20 anos e não está andando, 

está parado. Estamos querendo saber se vai sair alguma coisa para a gente porque 

está difícil. Eu agradeço desde já.” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Convidamos o senhor Aécio Ferreira.” 

O senhor AÉCIO FERREIRA:- “Boa noite a todos vocês, aos presentes aqui, os 

loteamentos irregulares, na presença aí do Republicanos, o meu partido, quero saudar 

toda Mesa aí. Roberto esteve comigo no Republicanos também. Marcão, o Júnior aí 

também, o secretário da nossa pasta. Aos outros demais servidores aqui presente! Eu 

só quero analisar aqui umas coisas que foram pontuada ali. No orçamento que 

apresentou ali, o secretário apresentou ali, você viu que nenhuma parte ali contemplou 

funcionário. Não tem funcionário ali, naquele rol que ele mostrou ali. E os servidores da 
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Prefeitura está há 28 anos sem aumento real de salário, né? E chegou agora uma 

outra reforma do Instituto que aonde vai penalizar mais ainda as viúvas, os 

aposentados e os doentes crônico. Pessoas que trabalham 30, 35, 40 anos na 

Prefeitura, de 35, foram penalizados, por ter trabalho cedo, começaram a sua vida 

cedo. Então, esses funcionários que têm 30, 35, 37 anos, 38 anos, foi penalizado com 

essa reforma, né? Isso é uma injustiça. Eu falei que a gente precisaria corrigir essa 

injustiça social que estava sendo colocada para esses servidores. O ticket da gente.... 

o ticket da gente vocês sabem, se tirar o desconto lá, 80% dos servidores recebe 5 

real de ticket para almoçar. Nós precisamos melhorar essa questão dos servidores. 

Nós temos [ininteligível] da cidade. Há quanto tempo nós estamos falando aqui? 

Desde as LDO do dia 23, já falei; chegou as respostas para mim, as devolutivas, que 

não tem nada para o servidor, não tem nada no orçamento e uma situação difícil. E aí 

vai acharcando mais o salário do aposentado, pensionista, do servidor em geral 

porque há 28 anos sem aumento de salário, né? Ah, dá a inflação, o gatilho. O gatilho 

é a reposição das perdas salariais, inclusive, ficou 17% para trás, porque eles ficaram 

com a pandemia amarrado com o governo federal, não pode pagar esse gatilho. 

Então, nós perdemos 1/5 do salário nosso. Nós perdemos. E trabalhando na 

pandemia, gente, e bastante. O que eu quero dizer aqui com relação ao Instituto? O 

Instituto tem fala aqui dos vereadores da base do governo que diz que o rombo do 

Instituto, as perdas do Instituto isso é estimado em mais de 800 milhões de reais. 

Perderam com as aplicações financeiras do Instituto. E aí, gente, perde esse dinheiro, 

coloca na costa da aposentada, da pensionista para pagar. Uma injustiça tremenda. 

Os aportes não estão pagando em dia, tem que pagar os aportes, porque o meu sai 

em dia, já desconta na fonte. Então tem que pagar também para todo servidores essa 

injustiça. Agora, quem me garante aqui que vai passar a lei para fazer o parcelamento, 

que vai ser.... ficar certo, ficar certo esse parcelamento aí? Que não vai ficar devendo 

mais nada? Quem garante isso? Agora...” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Dez segundos para a conclusão.” 

O senhor AÉCIO FERREIRA:- “...quem é que vai pagar, quem é que vai pagar esse 

parcelamento? É a cidade que vai pagar o parcelamento. E aqui eu quero agradecer 

também ao doutor Diogo...” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Senhor Mário Rodrigues Carvalho.” 

O senhor MÁRIO RODRIGUES CARVALHO:- “Boa noite a todos! Boa noite à Mesa! 

Meus companheiros, estou aqui para pedir à nossa Câmara, que enviar um projeto 
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para regularização dos nossos bairros. Não somos clandestinos, nós somos 

irregulares. E nós somos irregulares por causa dessas prefeituras, desses prefeitos 

anteriores que andaram passando aí, não olham para a gente, não tem interesse para 

nós, só na hora da eleição, na hora do voto, infelizmente, nós somos lembrados. 

Temos que lembrar que nós somos uma população que dá para eleger até um prefeito 

se for possível. Vocês têm que olhar para a gente todo dia, não é só nas eleições não. 

Nós não estamos aqui só nas eleições. Esse é um dos pedidos meu: incluir uma 

porcentagem do orçamento para regularização de todos os bairros clandestinos no 

município de São José. Isso é uma pouca vergonha já há 30, 40, 50 anos. Não vou 

falar nenhum partido político para não ofender ninguém, não tenho nenhum interesse 

nisso. Em particular, eu estou pedindo pelo meu bairro a finalização da minha rede de 

esgoto, que já está lá há mais de 10 anos. Já começaram, ficou um blábláblá e não 

terminaram. Isso é preciso que nós precisamos de saneamento básico para todos nós. 

O CEP nas nossas ruas, de identificação certinho, tá legal? Muito obrigado a todos! 

Águas de Canindu.” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Senhora Cláudia Vanessa de Oliveira Santos 

Lopes.” 

A senhora CLÁUDIA VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES:- “Boa noite! Boa 

noite à Mesa! Pode abaixar? Aqui, né? Obrigada! Boa noite a todos! Eu vim aqui a 

convite do Gilson. Estamos aqui auxiliando os delegados. Sou advogada que advogou 

juntamente com o Recanto dos Tamoios. O meu pai (João dos Santos) foi presidente 

do Recanto dos Tamoios por muitos anos. Nós conseguimos reverter o processo do 

Ministério Público contra o bairro, para desfazer o bairro, mas ainda estamos 

pleiteando água para o Recanto. Fomos até a presidente da Sabesp, em São Paulo, 

pleiteando água potável porque a água lá já tem laudo de contaminação. Então, as 

pessoas que têm água, tomam água contaminada desde anos atrás. E a gente tem 

pedido para a ligação de água lá. Estamos auxiliando os delegados e os moradores 

dos bairros irregulares que têm direito à moradia, têm direito à água potável, tem 

direito a saneamento básico, porque se está na Saúde o direito à saúde, vem em 

primeiro pela água que você toma, né? Saneamento básico para você também não 

ficar doente pelo esgoto e também não contaminar a sua área que muitas vezes você 

come e planta, né? Então, tudo isso é saúde. Nós estamos aqui também pleiteando 

para que a Casa, como Poder Legislativo e fiscalizador do Poder Executivo, verifique 

como é que vão ficar as famílias que estão para ser despejadas para suas casas 
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serem demolidas. Porque eu estou cansada de receber no escritório, ligação de 

famílias: ‘Pelo amor de Deus, doutora, eu não sei para onde que eu vou’. Isso porque 

eu nem trabalho na Defensoria Pública, meu escritório é particular, mas eu não canso 

de ouvir ‘eu não sei para onde vou’, ‘vou para a rua com meus filhos’. E eu falo: 

‘Gente, não sou eu, vocês têm que se unir’. Porque são 60 mil residências. Dá para 

poder eleger um prefeito, a metade da Casa Legislativa, deputados e até presidente se 

vocês se unirem. Parem de se dividir porque enquanto vocês estiverem divididos, 

vocês serão manipulados. Na hora que vocês aprenderem a se unir como acontece no 

formigueiro, eu já dei exemplo, você pode pisar numa formiga sozinha, mas você não 

pisa no formigueiro sem sair arranhado, não é verdade? Então, é isso que eu vim falar 

aqui. Pleitear água potável para os bairros irregulares porque direito à saúde é 

constitucional. Parar de selecionar: esse bairro é irregular pode, esse não pode. São 

164 bairros irregulares, 144 têm água. Só alguns não tem. Por quê? Essa pergunta eu 

fiz para a presidente da Sabesp e ela nem sabia me responder isso. Todos são 

irregulares. Por que que alguns têm água e outros não?” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Dez segundos para conclusão.” 

A senhora CLÁUDIA VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES:- “Por que que alguns 

têm esgoto e outros não? Não merecem? Não são iguais perante a lei, de acordo com 

o artigo 5º? É isso que eu estou pleiteando.” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Não havendo mais inscritos, ouviremos agora 

as considerações finais pelo senhor Odilson Gomes Braz Júnior – secretário de 

Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal.” 

O senhor ODILSON GOMES BRAZ JÚNIOR:- “Muito obrigado! Muito obrigado a todos 

que saíram das suas casas, vieram aqui fazer a participação, registrar o seu pedido, a 

sua sugestão. Algum... diversas sugestões basicamente pontuais, de problemas de 

bairros que existem e precisam ser direcionados, como nós mostramos em algumas 

das.... dos nossos slides aqui. Na montagem da LDO a gente faz alocação de recursos 

para que essa discussão continue acontecendo e que a equipe técnica possa ter 

condições de avançar nessa direção. Deixar bem claro uma coisa: todo esse recurso 

que está aqui, que foi destinado, estão incluídas todas as despesas do município, 

inclusive salário. Então, o salário dos servidores fazem parte desse número. Então, 

está ali sim. Cerca de 40% de todo esse valor da Prefeitura ele é gasto com salário. 

Um outro ponto muito importante a se destacar, com relação ao Instituto de 

Previdência. Tem dois jeitos que a Prefeitura faz pagamento. Um deles é a 
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contribuição patronal, que é igual do INSS. Quem é registrado lá no INSS sabe. Tem 

uma parte que é o funcionário que paga e a outra parte que é a empresa que paga. No 

Instituto funciona de forma bastante semelhante. Tem uma parte que o... os 14% que o 

funcionário paga e 26 que a Prefeitura paga. Essa é a contribuição patronal. Essa não 

tem a ver com o aporte. O aporte é uma questão financeira, que é uma discussão mais 

ampla com relação à aplicação financeira e tudo mais. Então, é importante que a gente 

separe essas duas coisas porque tudo, tudo que é descontado do servidor é 

repassado para o seu devido destino, seja Instituto, seja imposto de rendas, o que for. 

Então, eu gostaria de deixar isso muito bem claro. Gostaria de agradecer mais uma 

vez ao vereador Marcão, ao vereador Roberto do Eleven pela oportunidade de estar 

aqui na Câmara fazendo essa reunião. Só engrandece a discussão democrática. A 

gente acredita muito nisso – não é? –, que a Câmara de vereadores colabora e muito 

para a construção cada vez de uma cidade melhor. E aí nós, obviamente, esperamos a 

aprovação do nosso projeto que foi enviado para que a gente tenha condições de dar 

continuidade, no próximo semestre fazer, então, o nosso orçamento. Então, uma ótima 

noite a todos. Vereadores, muito obrigado, mais uma vez!” 

A cerimonialista JANAÍNA MIRANDA:- “Para encerrar esta audiência, com a palavra o 

presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento dessa Edilidade, 

vereador Marcão da Academia.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Bom, quero primeiro falar 

que, mais uma vez, parabéns a todos a participação. Pessoal através da TV Câmara 

também está participando, tá? A gente deixa aberto aí até a quarta-feira as solicitações 

dentro desse projeto de lei. Nós temos os prazos da emenda dos vereadores. São 21 

vereadores, né? Lembrando: essa Comissão faz análise inicial, mas o projeto vem 

para o debate aqui na sessão com os 21 vereadores trabalhando também, fazendo 

avaliação do projeto. Agradeço mais uma vez ao secretário. Obrigado a você, a toda 

sua equipe, aqui de perto, presenciando, entendendo, vendo a fala de cada um aqui 

nessa Audiência Pública. A Câmara Municipal agradece a todos vocês. Eu estava aqui 

agora com o vereador Roberto do Eleven comentando bastante sobre algumas 

reivindicações que eu achei muito importante. A gente está sempre avaliando, né? Isso 

é importante. E a gente vai também acompanhando, levando essas solicitações na 

Prefeitura, entendendo todo o processo para a gente aqui poder ter uma discussão 

ampla nesse projeto aqui na Câmara. Bom, até quarta-feira, então, inscrição pelo site – 

certo? – ainda continua para depois, prazo das nossas comissões, e depois a da 
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votação. Encerrando, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Deus 

abençoe a todos. E saiba que esta Câmara aqui ela é uma Câmara democrática, 

aberta, que ela escuta a população e trabalha do jeito que a cidade merece para 

crescer cada vez mais. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa 

Audiência Pública e boa noite a todos.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador MARCÃO DA 

ACADEMIA, declarou encerrada a presente Audiência Pública, o que se deu às 

18h55min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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