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Aberta a sessão, às 16h26min, o senhor secretário, vereador Zé Luís, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores: 

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), FERNANDO PETITI (MDB), LINO BISPO (PL), DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB), ROBERTO CHAGAS (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), DULCE RITA (PSDB), ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), ZÉ LUÍS (PSD), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSD) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

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

FRAGA (PT) – 16h27min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h28min; RAFAEL 

PASCUCCI (PTB) – 16h28min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h28min; 

MARCELO GARCIA (PTB) – 16h33min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 

16h37min; e FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h37min. 

 

 

Às 16h26min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTO DO 

ELEVEN, 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 

indicações, moções, requerimentos, documentos diversos e atas passa a fazer parte 

integrante dos anais desta sessão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Informamos a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

simbólica. Conforme acordo de liderança passaremos agora ao Pinga-Fogo, horário do 

Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga-Fogo, vereador Thomaz 

Henrique. Vossa Excelência tem o tempo de dez minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 
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do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Thomaz Henrique, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Obrigado, presidente! Presidente, 

vereadores, servidores da Casa, público que nos acompanha através da TV Câmara, de 

volta às sessões legislativas após aí período de Carnaval. Alguns temas que eu quero 

tratar com vocês. Primeiro tema, acerca de um projeto meu, projeto que nós 

protocolamos, de muita importância para o município, acerca da transparência de dados 

de informações nas obras públicas municipais. Esse projeto já foi aprovado em outros 

municípios, como Belo Horizonte, Caçapava, Taubaté, Piracicaba, Campinas, enfim. 

Alguns municípios já estão aplicando isso, afinal, cada vez mais a transparência tem sido 

uma coisa importante. Só que, infelizmente, esse meu projeto foi rejeitado nas comissões, 

entre elas a Comissão de Justiça, que faz parte o ex-presidente da Câmara e agora 

presidente da Comissão, vereador Robertinho, faz parte também como relator o vereador 

Zé Luís, que compõe a Mesa comigo, e em terceiro o vereador Walter. E eu fiz uma 

publicação nas minhas redes sociais me queixando da rejeição desse projeto. E por quê? 

Porque eu entendo e eu tenho insistido desde o início do mandato, tanto tentando por 

vezes o diálogo, mas quando o diálogo não funciona buscando outros meios, mas 

insistindo que os bons projetos de vereadores, independente de estar na base ou não 

estar na base, eles precisam seguir. Mas, se ainda assim, se essa alegação de ser bons 

projetos de interesse público não basta para que esses projetos possam seguir, eu faço 

outro apelo aos colegas. Quando eu cheguei aqui, eu escutei muito falar sobre a gente 

trabalhar em conjunto, vereador se respeitar, respeitar vereador. Eu lembro muito do 

termo ‘não vamos virar o canhão para a Casa’. Respeitar o trabalho de cada um, a 

prerrogativa de cada um para a gente não ficar se matando aqui. E quando eu faço uma 

postagem dessa me queixando não é fácil para mim também, não é o que eu gostaria de 

estar fazendo, mas é a saída que a gente encontra para tentar pressionar por mudanças. 

O que eu acredito que eu acho que deveria acontecer nesses casos é que os projetos de 

vereadores, sejam da base ou não, eles precisam ser respeitados nas comissões para 

que eles venham no Plenário, serem discutidos no Plenário. Por quê? É muito fácil um 

projeto meu, por eu não ser da base, ser rejeitado, prejudica o meu mandato, e eu não 

posso nem reclamar, porque ‘ah, estou fazendo a pedido da prefeitura’. Não concordo. 

Então o que eu defendo é que, se a gente fala tanto em parceria, em trabalhar junto 

enquanto Legislativo, enquanto vereadores, que um vereador não sacaneie o projeto do 

outro, não derrube o projeto do outro. E se o Executivo é contra o projeto, o Executivo tem 

a prerrogativa de vetar o projeto. Ou quando chegar o projeto a Plenário, se o vereador é 

contra o projeto, ele tem a prerrogativa de votar contra o mérito do projeto. Agora, fazer 
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isso como estratégia política, eu não concordo. E a forma de eu protestar, já que o meu 

projeto foi derrubado, é trazendo um custo político também para os vereadores que optam 

em, para defender o governo, atacar projeto de outros colegas. Então, infelizmente, é 

essa postura que eu avisei anteriormente que eu ia tomar, é essa postura que a gente vai 

ter se a gente não conseguir corrigir esse problema, essa forma de fazer as coisas, no 

diálogo. Outro ponto que eu quero pedir atenção, mudando de assunto agora, é sobre um 

requerimento meu, Requerimento 192021/2023, que fala sobre a contrapartida, a tal da 

outorga onerosa do direito de construir. Esse requerimento pede mais informações à 

prefeitura sobre o projeto dela. Afinal, se esse projeto for aprovado pela Câmara 

Municipal, nós vamos ter aberto mão de um recurso para o município muito relevante, de 

uma monta muito relevante. No orçamento municipal, a gente tem aqui Receitas de 

Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção. Sabe quanto esse valor 

está previsto no orçamento para 2023, o Cepac? Trezentos e trinta e quatro milhões, tá? 

Está escrito no orçamento. Eu mostro para todo mundo. Esse é o valor previsto da 

outorga para 2023. Se nós abrirmos mão de 30%, como o projeto prevê, são 100 milhões 

a menos para a prefeitura investir em contrapartida. É disso que a gente está falando. 

Agora está chovendo para caramba aí na cidade. Muitos bairros têm problemas ainda de 

escoamento, de drenagem, desassoreamento, galerias pluviais. E muitos bairros têm 

passado por esses problemas justamente porque, quando esses empreendimentos foram 

construídos, a contrapartida cobrada pelo poder público à época para cuidar da 

infraestrutura, para drenar o volume de água para essa comunidade, para esse 

assentamento, para esse empreendimento que se estabeleceu, não foi uma contrapartida 

suficiente ou foi aplicado em outro setor. Eu falei na sessão passada acerca do caso do 

Urbanova, que é um caso emblemático aqui na nossa cidade. Um bairro que cresceu 

muito através dos seus empreendimentos, mas que essa contrapartida dos 

empreendimentos para garantir que esse crescimento não gerasse problemas para o 

bairro, não foi cobrado adequadamente. E a ferramenta da outorga onerosa, que foi 

aplicada a partir de 2018, seria uma ferramenta para corrigir esse problema, para 

conseguir, dentro da Lei do Estatuto das Cidades, conseguir arrecadar os valores 

necessários para que esses bairros não fossem impactados. Então, vereadores, eu sei 

que alguns já falaram que já fizeram o requerimento para a prefeitura, outros vereadores 

da base já estão em conversa com a prefeitura para ter essa informação, mas eu falo da 

importância, mais uma vez, da gente aprovar um requerimento de informação, porque é 

através do requerimento que a gente estabelece um prazo para que a prefeitura 
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responda, um prazo de 15 dias, porque muitas vezes ofício passa um mês, dois, e nunca 

chega a resposta. Então a gente precisa colocar um prazo nisso, exigir um prazo nisso 

para a gente seguir a nossa atribuição de fiscalizar. E por fim, o outro assunto que 

ocorreu aí na última semana, a semana de Carnaval, foi acerca dos blocos de Carnaval. 

Eu fui curtir o bloco da Galinha D'Angola no Vicentina Aranha, excelente bloco, mais um 

ano de sucesso, outros blocos a gente promove, a gente fala da importância. Teve na Via 

Oeste um bloco que todo mundo estava com medo que desse alguma coisa e, ao 

contrário, foi o mais bem-sucedido, em parceria com a iniciativa privada. Mas infelizmente 

teve uma minoria de blocos que consequentemente gerou fluxo após a realização desses 

blocos. E um desses blocos é alvo do meu requerimento, Requerimento 2182, o bloco 

Capivara Neon, que é inclusive formado por membros de um partido político da cidade, o 

PSOL, ligado ao PSOL, parte dos membros desse bloco. E esse bloco, por conta ali da 

organização que, óbvio, foi em conjunto com a prefeitura, que permitiu, acabou 

descambando ao final da noite num fluxo ali na Vila Ema, muito maior do que já, 

infelizmente, ocorre de vez em quando. Muito maior, trazendo uma série de problemas 

para a vizinhança em questão de segurança, questão do urbanismo do bairro, enfim. E 

por isso eu apresento um requerimento cobrando informações da prefeitura sobre quais 

procedimentos estão sendo tomados para que sejam identificados os responsáveis, 

punidos os responsáveis, o bloco, se ele tem responsabilidade ou não, que seja também 

notificado e seja investigado isso, para que a gente possa nos próximos anos fazer sim 

um bom Carnaval de rua, com blocos, mas com responsabilidade e organização. Ainda 

mais quando são blocos ligados a partidos políticos. Então a gente, enquanto vereador, 

tem ainda mais responsabilidade de fazer essa fiscalização, tá bom? Então, esse alerta, a 

questão das comissões. Esse pedido para que a gente seja mais solidário, que a gente se 

respeite aqui, respeite o projeto de cada um dos nossos colegas, sobretudo quando são 

bons projetos. Mais nove segundos, presidente. E pedir o voto dos senhores para os 

meus dois requerimentos: outorga onerosa, 1921; e 2182, do bloco de Carnaval. 

Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo o vereador Fernando Petiti. Vossa Excelência tem o tempo de dez 

minutos. Com a palavra o vereador Fernando Petiti.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo 
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regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Roberto do Eleven! 

Boa tarde a todos os vereadores, também aos funcionários da Câmara Municipal, aos 

telespectadores da TV Câmara! Quando eu cheguei hoje na sessão, só estava aqui o 

vereador Thomaz, e até fui conversar com o vereador, mas o assunto não é esse que eu 

vou falar aqui não. Mas bateu uma coincidência que eu também vim falar sobre as 

comissões da Casa, da Câmara Municipal, e sem combinar com o vereador Thomaz. Mas 

o assunto acabou sendo o mesmo. Aqui vou fazer um resumo, falar um pouquinho sobre 

a Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. Esse regulamento aplica-se a todos os geradores de resíduos de 

serviços de saúde (RSS). E define-se como geradores de RSS todos os serviços 

relacionados com atendimento à saúde humana ou animal, inclusive o serviço de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo, laboratórios analíticos de produtos para 

saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde realizam atividades de embalsamento, 

serviços de medicina legal, drogarias, odontologias e farmácias, inclusive as de 

manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de 

controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnósticos in vitro, unidades 

móveis de atendimento à saúde, serviço de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre 

outros similares. Segundo a Anvisa, os resíduos de saúde estão classificados em cinco 

grupos: Resíduos do Grupo A, resíduos potencialmente infectantes; Grupo B, resíduos 

químicos; Grupo C, resíduos radioativos; Grupo D, resíduos comuns; Grupo E, resíduos 

perfurantes. E ali que eu entro nesse quesito. Apresentamos a pedido da Associação 

Paulista de Cirurgiões Dentistas, o Projeto 380/2022, para alterar a Lei de nº 7815, de 15 

de março de 2009, que estabelece normas específicas, referentes aos serviços 

municipais de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Já são realizadas as coletas 

dos resíduos do Grupo A e B, mas acrescentamos na coleta do Grupo B, que são os 

resíduos químicos. Grande parte dos resíduos do Grupo B são produzidos por 

consultórios odontológicos, e hoje a Urbam não faz essa coleta específica, e eles não são 

coletados certamente, pois a Urbam não faz essa coleta. Você sabia que, por exemplo, o 

revelador e fixador de raio X são descartados diretamente nos ralos? Então a gente pediu 

essa simples modificação na coleta do Grupo B referente a esses produtos, e a gente 

teve aqui dois pareceres contrários de comissões que estão relacionadas a esse projeto, 

vereador Rogério da Acasem, e sem explicação. E ali eu tinha pensado um pouco do que 
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o vereador do Novo, o Thomaz, falou. Parece que simplesmente alguns vereadores 

tentam barrar o trabalho dos demais vereadores. Assim, em uma simples ação assim, que 

parece ‘vamos barrar, vamos jogar para baixo do tapete e vamos caminhar’.  Não deixa 

uma autonomia que o vereador tem de apresentar projeto. Esse projeto aqui, se você 

pegar, um assunto até simples, mas que é fundamental para o meio ambiente, para a 

saúde pública, e simplesmente tem um parecer assim contrário, sem muita explicação. Eu 

vou reapresentar esse projeto, apresentar novamente. Eu acho que a autonomia da Casa, 

da Câmara Municipal, ela não pode ser, assim, jogada de lado pela função de vereadores 

quererem parar o projeto dos demais vereadores. Função de vereador: fiscalização do 

Executivo, fiscalização da Prefeitura, e elaboração de projetos de leis. Esses são os dois 

papéis que temos aqui em São José dos Campos. É lógico que o dia a dia, durante todo 

esse tempo, o tempo vai passando, as funções de vereadores vão aumentando, né 

vereador Thomaz, vereador Rogério? Nós somos chamados para todos os cantos da 

cidade, tanto uma porta aberta para que chegue assuntos, demandas ao Executivo, é o 

vereador dentro do seu gabinete, nas ruas, nas feiras livres. Enfim, os vereadores eles 

são procurados para resolver diversos problemas. Então essas duas funções principais, 

que é a fiscalização e a elaboração de leis, a gente está sendo podado na elaboração de 

leis, infelizmente, de diversos assuntos. Eu falei desse assunto sobre resíduos, que eu 

volto a dizer, é fundamental, é importante para o meio ambiente, para a saúde pública. E 

anteriormente tivemos aqui uma colocação do vereador Thomaz. Espero que esse dia a 

dia mude. É importantíssimo que vereadores tenham essa prerrogativa, essa autonomia. 

É fundamental que venha ideias boas para que São José cada vez cresça melhor, a 

cidade reconhecida como cidade inteligente, cidade da tecnologia. O slogan é: ‘Viver bem 

é viver em São José’, ‘Bom mesmo é viver em São José’. Mas a gente precisa sempre 

fazer com que a cidade seja dinâmica. E a porta de entrada para esse dinamismo é a 

Câmara Municipal de São José dos Campos. Como eu falei, vou reapresentar o projeto. 

Espero que o caminhar dos projetos sejam mais tranquilos, e que a gente possa ter 

aprovações. Somos procurados por munícipes, entidades de classe. Enfim, temos as 

portas abertas para que a gente possa apresentar projetos e a cidade possa sair na frente 

de diversos assuntos, como esse dos resíduos. Fiquei sabendo que só Campinas, aqui no 

Estado de São Paulo, faz essa coleta. São José, que é vanguarda em diversos assuntos, 

poderia também estar à frente desse assunto que eu coloquei em pauta aqui. Outro 

assunto que me trouxe à tribuna. Todo mundo acompanhou durante o Carnaval aquela 

triste realidade das fortes chuvas no Litoral Norte, né? Até domingo, dia... hoje, dia 28, dia 
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26, constataram 65 mortes, fora toda aquela tragédia, o emocional das pessoas, a 

reconstrução de várias áreas de São Sebastião. E a gente pôde ver aqui, acompanhando 

de longe e ficando triste com essa realidade. Presenciamos já essa realidade, alguns 

acidentes que aconteceram no passado em outras cidades do mesmo modo. E aqui eu 

uso a tribuna para que a gente possa... a gente torça para que as administrações 

públicas, tanto municipais, estaduais e nível federais, possam fazer, ter ações para que a 

gente não veja isso acontecer novamente. Ações como a que a gente viu em São José 

dos Campos, na época do prefeito Eduardo Cury, a secretária de Defesa do Cidadão, 

Marina de Fátima. Marina fez uma força-tarefa para derrubar algumas casas que estavam 

em área de risco, também confiscar materiais. A gente acompanhou isso de perto. Ainda 

foi um momento que eu era líder de governo, um momento muito triste, porque é difícil 

você ir até a casa das pessoas, mexer com o sonho das pessoas depois da construção ou 

no meio da construção, mexer com os materiais, mas eram áreas de risco. Então a gente 

viu que depois dessa ação triste, a gente pôde ver que não houve mortes em São José 

dos Campos. A gente não tem essa realidade por muito tempo. É um assunto... é um 

assunto muito, muito complicado. Mas a gente vê numa parte futura que a gente entende 

uma cidade, uma cidade equilibrada. Foi criada na época do prefeito Felício, também ele 

criou o aluguel social, que é uma forma de tirar as pessoas dessa área e dar uma vida 

nova. E a gente entende que o governo do Estado ele possa ter ações. A gente pôde 

acompanhar que foram avisados 30 mil pessoas através de SMS. Nem todo mundo pôde 

ter esse aviso. Muitas pessoas estavam sem internet. Então o governador do Estado, 

Tarcísio de Freitas, já anunciou medidas para que possa ser avisado as pessoas de uma 

maneira diferente. Também queria aqui parabenizar o governador do Estado, que teve 

uma ação de desde a chuva até ontem estava lá no Litoral Norte, vivenciando tudo o que 

os cidadãos ali passavam e passaram por isso. Ele ficou in loco ali, tendo ações, fez 

reunião com todo o secretariado ali. E a gente, em nome do governador, queria 

parabenizar todos, todas as pessoas. A gente teve um movimento muito grande em São 

José dos Campos, muitas pessoas fazendo uma frente para arrecadar alimentos, 

remédios. Ali na Farmácia Comunitária a gente está em conversa com os médicos da 

Plani para enviar alguns remédios para o Litoral Norte, aqui perto da gente. E a gente 

espera que possa resgatar aquela área, fazer um trabalho fortíssimo. De novo, 

parabenizar o governador que teve uma ação que eu acho que poucos teriam, de 

presenciar, estar lá todo o tempo, vindo embora ontem, já anunciando que o que 

depender dele, o que precisar, o tempo que precisar voltar lá para resolver e criar políticas 
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públicas para a gente poder não ver mais essa realidade, a gente fica muito feliz com 

essa ação. Que a gente possa ter resultados positivos. Obrigado! E que Deus abençoe 

familiares e amigos de todas as vítimas dessa tragédia. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo o vereador Lino Bispo. Vereador Lino Bispo acho que foi fazer um 

atendimento em seu gabinete. Então vamos passar a vez para o vereador Dr. José 

Cláudio. Vossa Excelência tem direito de falar por dez minutos, cinco do vereador e cinco 

por tempo de liderança. Com a palavra o vereador José Cláudio.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, senhor presidente! Boa tarde 

aos vereadores, servidores da Câmara, telespectadores! Eu queria fazer um pedido aqui, 

se eu pudesse eu queria pegar a campainha do nosso presidente e dar um ‘téin’. Acorda, 

governo! Acorda! O nosso governo, em vez de estar preocupado com a cidade... Pegar 

aquela sirene ali que é para avisar o nosso tempo, dar um ‘téin’ para ver se o prefeito 

acorda, se o governo acorda. A cidade está largada. O que eu vou mostrar aqui é uma 

coisa que eu fiz uma pesquisa no meu gabinete junto com o Marquinhos, que é uma coisa 

simples, que em vez de estar se preocupando com a eleição de 2024, nós deveríamos 

estar preocupados com São José dos Campos, que nunca virou mar, e São José dos 

Campos está virando o mar. Basta chover que isso daqui alaga. E pior. Eu tive agora uma 

conversa com uma pessoa. Nós tínhamos aqui em São José dos Campos o Plano 

Municipal de Redução de Riscos, que é o PMRR, feito pela Ipplan, em 2017. E eu 

gostaria que o governo mostrasse para nós o que foi feito com esse plano. Por que não 

tem alarme e detectores de chuva por região? Então essa campainha aqui nós devia 

bater lá no sétimo andar, ‘téin’, para ver se acorda. Vamos lá, gente! Próximo!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Bom, a Defesa Civil... isso, quem puder parar de 

conversar um pouquinho e prestar atenção... A Defesa Civil de São José dos Campos, a 

Defesa Civil não alertou. Eu vou mostrar para vocês. Defesa Civil alerta: chuvas fortes no 

Estado de São Paulo, 90 milímetros, risco de alargamento... risco de alagamentos. Isso 

pela Defesa Civil de São José dos Campos. Diante desse cenário, recomenda-se atenção 

especial a áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamento, 

desabamento, alagamento, enchente. Próximo! Página da Defesa Civil de São José dos 

Campos: Dicas sobre a chuva. Está aí o cidadão. Não tem um alerta de chuva na Defesa 

Civil de São José dos Campos. Vergonhoso isso. Próximo! Página da Prefeitura. Nada de 

alertas, e a cidade está alagada. Eu estava conversando agora com alguns vereadores e 

vou mostrar alguns vídeos. A cidade está alagada. Próximo! População marcou o prefeito 

na publicação, o governo. ‘Parabéns, vereador, pela publicação’. Porque o meu gabinete, 

o meu site, a minha página publicou o alerta da Defesa Civil. Depois não adianta fazer 

sensacionalismo e gravar vídeo, e chorar, porque tem é que não deixar acontecer. Então: 

‘Parabéns, vereador, pela publicação! Cadê a prefeitura dando publicidade para informar 

a população?’ E essa moradora marcou o governo. ‘A página da nossa Defesa Civil de 

São José dos Campos está desatualizada. Será que não aprendemos a lição? Vamos 

esperar acontecer aqui também?’ Será que a história de São Sebastião não ensina? Para 
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que que tem Defesa Civil aqui? Para ficar lá fazendo piada ou brincando no computador? 

Por que que não alerta a população? Próximo! Olha o resultado da chuva nesse momento 

em São José dos Campos. Até a vereadora Dulce queria interromper aqui a sessão hoje 

para a gente poder ajudar a população, que ela está certa. Próximo, o vídeo.” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Olha aí, Águas de Canindú, aqui em São José dos 

Campos. Olha a situação da Águas de Canindú. Região Norte. Pode passar o próximo! 

CTA. Olha só o trevo do CTA, onde era o... se tivesse o acampamento aí do pessoal da 

direita ia tá tudo afogado. Olha a situação, dá uma olhada naquilo ali. Essa é a São José 

dos Campos, a cidade inteligente, que não serve para avisar o que a Defesa Civil do 

Estado de São Paulo colocou, que iríamos ter 90 mm de chuva. Esse é o CTA. Próximo! 

Pode passar. Bom, já vamos para o próximo. Casa do Idoso do Centro. Olha os carros 

boiando. Olha aí, gente, os carros boiando ali no Centro São José dos Campos. Sabe 

para que que serve a comunicação do governo? Para comissionado ficar brigando com o 

vereador Thomaz quando o vereador Thomaz faz crítica ao governo, para ir ofender o 

governador. Comissionado, que em vez de estar ganhando dinheiro e trabalhando pela 

população para prevenir isso daí, vai brigar com o vereador. O chefe da Comunicação do 

governo foi me ofender porque eu coloquei que o trânsito no Urbanova estava parado e 

que estava alagado. Aí fui ofendido por um comissionado. Então, gente, sabe qual é o 

problema da nossa cidade? É abrir os olhos e ‘téin’, tocar a sirene para ver se vocês 

acordam, para ver se vocês, joseense, saiam desse teatro que virou essa cidade, desse 

teatro que só se faz campanha para 2024, passa pó de arroz na cara e vai fazer 

campanha, vai abraçar criança, beijar criança e olha a situação que está a nossa cidade: 

alagada. E a Defesa Civil não avisou nada. Não tem nada na página da prefeitura. Eu 

quero que alguém venha aqui dizer que eu estou mentindo e defender o governo. E aqui 

eu não estou atacando pessoa, estou dizendo a gestão do governo, porque depois vão 

dizer que eu ataco o governo e vai comissionado me ofender lá na rede social, conforme 

ofenderam o vereador Thomaz. Tem mais alguma coisa aí para passar? Vai esperar a 

tragédia acontecer em São José dos Campos? A prefeitura tem mapeado áreas de risco? 

A população está sendo alertada? O PMRR, feito pelo Ipplan, em 2017, está sendo 

cumprido? Então, gente, a solução para isso é 2025, é 2025, nós mudarmos a história 

dessa cidade, porque infelizmente o governo está preocupado com a eleição de 2024 e 

está deixando São José dos Campos morrer afogada, morrer alagada que nem... uma 

coisa que o meu assessor Marcos pegou, compartilhou, nós estudamos e nós 
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compartilhamos, alertando que ia ter chuva de 90 mm, a prefeitura não fez, e fez esse 

estrago todo na cidade. Eu não estou aqui dizendo que a chuva é culpa do governo, não. 

Não. Mas a ação preventiva sim. A ação de prevenção, de não acontecer de uma pessoa 

morrer num carro, de tomar uma descarga num carro, de estar numa rua alagada e 

morrer dentro do carro. Essa prevenção é que deveria ter, e que nós somos responsáveis 

por isso, porque nós batemos palmas para essa situação de São José dos Campos, que 

se governa para um grupo e se faz tudo por esse grupo. E para quem não é do grupo, 

não pode falar, não pode se manifestar porque é perseguidor, porque é briguento, porque 

é do mal e não é. A gente só quer o bem para a nossa cidade. Eu gostaria muito de estar 

mostrando aqui que a prefeitura alertou sobre a chuva, que a prefeitura fez as devidas 

providências, que o pessoal da Urbam não está trabalhando em obras e abandonou a 

coleta de lixo da cidade, porque muito disso está acontecendo – e o vereador Rogério da 

Acasem já mostrou no bairro dele também alagamento aqui – é por falta de limpeza dos 

bueiros, falta de coleta adequada de lixo. Eu amanhã vou dar uma andada pela Zona Sul 

e vou mostrar, que eu passei no domingo, a situação do antigo Pinheirinho, da calçada, 

de lixo acumulado, de lixo mal recolhido. Por quê? Porque essa empresa também que 

trabalha em São José dos Campos não está fazendo a sua tarefa adequada. Aí acontece 

isso daí. Aí o mau sou eu, eu sou o negativo da história e eles são certo que não alerta 

uma chuva dessa monta. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “É, realmente as chuvas esse 

ano provou que veio forte. E não foi só em São José dos Campos essas catástrofes. Foi 

acontecido em Taubaté, São Luiz do Paraitinga, Guará, Litoral Norte. Quero parabenizar 

São José dos Campos por ter ajudado o Litoral Norte aonde eles estavam precisando. 

Ubatuba, Caraguá. O prefeito Anderson Faria está de parabéns! Próximo vereador inscrito 

para falar no Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, o vereador Lino Bispo. Vossa 

Excelência tem o tempo de dez minutos. Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

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

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

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

que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários dessa Casa, viemos a essa 

tribuna mais uma vez, na tarde de hoje, para falar um pouco sobre os nossos trabalho. Eu 

quero iniciar falando, senhor presidente, que nós encerramos ontem a nossa Comissão 

Especial de Inquérito com relação a apurar as irregularidades aí de descumprimento do 

contrato firmado entre a Prefeitura e a Sabesp. Foram três meses a princípio. Depois 

precisamos de um pouco mais de tempo. Então foi aí pedido nesta Casa que pudesse se 

estender e prorrogar o tempo. Foram então 90 dias de trabalho. E um trabalho que eu 

quero aqui, inclusive, agradecer os membros da Comissão: vereador Milton Vieira, 

vereadora Juliana Fraga, vereador Marcão da Academia e o Dr. José Cláudio, que foram 

cinco companheiros aí nessa comissão que somaram conosco, que debruçou em cima 

dos problemas. E a gente tem então aí que dizer para os senhores que ontem nós 

concluímos, concluímos um relatório final, tá certo? Não foi o relatório proposto pelo 

relator, mas foi o apartado proposto por mim. De comum acordo, foi passado para os 

nossos colegas o relatório antecipado que eles então somaram conosco na proposta que 

nós colocamos neste relatório. Então, senhor presidente, quero dizer que esse relatório foi 

uma cópia para cada um dos senhores, tá certo? E eu quero aqui fazer apenas a leitura 

da conclusão desse relatório, tá certo? Já recebeu, né, vereador José Luís? Esse 

relatório... nesse relatório nós procuramos aí verificar e dentro dele colocar, apontar os 

caminhos que nós precisamos aí que sejam percorridos, as medidas necessárias para 

que a gente tenha uma mudança na prestação de serviços que a Sabesp faz em nosso 

município. Então, eu quero ler aqui para os senhores, inclusive isso aqui... esse relatório é 

fruto das inúmeras situações que nós presenciamos do morador reclamando, do morador 

que chega em casa e não tinha água para fazer o seu alimento, não tinha água para 

tomar seu banho. Enfim, nós coletamos diversas situações que os moradores reclamaram 

durante esse tempo que nós estávamos em investigação. Sobre a Sabesp, eu quero 

destacar, senhores, que além de deixar de encaminhar a essa Comissão Especial de 

Inquérito os documentos solicitados durante a oitiva, eles infringiram o que dispõe no 

artigo... no § 3º, do art. 57, da Lei Orgânica do nosso Município: flagrante descumprimento 

do item 3.1, do item 3.3, 3.4, 3.8, alínea a do item 5.1. ‘Ademais, depois de todo 

analisado, é certo afirmar que os usuários não estão recebendo um serviço de qualidade 

em condições adequadas. Pagam caro por isso e não recebem o serviço por parte da 

Sabesp’. E a conclusão então. ‘Ante os apontamentos constantes no item acima, 

sobretudo o descumprimento de várias cláusulas contratuais e das metas estabelecidas 
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quando de sua celebração, dentre elas o escandaloso volume de perdas que a Sabesp 

tem em nossa cidade, as falhas de responsabilidade também da fiscalização por parte da 

prefeitura’. Houve falha e nós temos que admitir. Da Arsesp houve falha e nós apontamos 

que houve falha na fiscalização da Sabesp. Então... da Arsesp.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador LINO BISPO:- “‘No que tange à fiscalização da execução do contrato, a 

primeira providência que deve ser tomada é o imediato acompanhamento desse relatório 

e de todos os documentos juntados e encaminhados ao Ministério Público’, para que o 

Ministério Público possa realmente encaminhar daqui para frente. No caso, avaliar uma 

proposta de ação civil pública contra a Sabesp por falta de compromisso dela com a 

nossa população. Além disso, nós apontamos na conclusão do nosso relatório: ‘Primeiro, 

a prefeitura deverá adotar uma postura diversa no que se refere à fiscalização do 

contrato, deixando de lado um aspecto reativo, ou seja, de dependência da Arsesp para 

passar a atuar de maneira proativa, e isso deve acontecer com o aumento da equipe de 

fiscalização’. Nós, então, estamos apontando à prefeitura que tenha de fato uma equipe 

que fiscalize, que esteja olhando o contrato e fiscalize a Sabesp. ‘Dois: Conforme já 

mencionamos, a prefeitura deve, em conjunto com a Sabesp, rever de forma imediata o 

percentual limitador do valor das multas’. Pasmem os senhores, a Sabesp levou mais de 

10 milhões de multas. A Sabesp por consequência de uma cláusula contratual, a Sabesp 

recorreu dessas multas e foram deduzidos de 10 milhões para R$ 100 mil. E depois, 

desses R$ 100 mil, a Sabesp pagou 58. Só que, também uma gravidade, nós pedimos 

esse documento e a Sabesp não nos encaminhou. Vamos lá de repente admitir que ela 

tenha pago. Veja só, R$ 10 milhões, mais de R$ 10 milhões em multas, e ela pagou R$ 

58 mil. Então, é uma aberração, é uma brincadeira – tá certo? –, que a Sabesp está 

fazendo com o nosso município. ‘Três: A prefeitura deve apresentar a essa Casa, 

pedimos à prefeitura, num prazo de 30 dias, os comprovantes de pagamento dessas 

multas aplicadas com a Sabesp’. Porque a Sabesp não nos mandou. Então, nós estamos 

pedindo, no nosso relatório, ‘que a prefeitura mande para nós os comprovantes de 

pagamentos. Além dos comprovantes de pagamentos, tais documentos devem estar 

acompanhados de outros que demonstre os motivos que levaram a Sabesp a tomar 

multa. Quatro: A prefeitura deve, em um prazo máximo de 30 dias, atualizar os dados 

constantes na página do Simisa – Sistema Municipal de Informações de Saneamento 

Básico, além de concluir, com a maior brevidade possível, o Plano Municipal de 

Saneamento Básico’. Porque isso é importante para fazer com que a Sabesp tenha de 
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fato um limite – tá? – para fazer as suas ações no município. ‘Cinco: a Arsesp deve 

colocar em prática o plano de inauguração de escritórios regionais’, falado aqui na nossa 

comissão, que eles vê a necessidade de implantar escritórios regionais, em São José 

cabe dois, três escritórios para a região. Portanto, nós estamos pedindo à Arsesp que 

tirem isso do papel e de fato, coloquem, implante os escritórios regionais. ‘Seis: A Arsesp 

deve acelerar a entrega de seus relatórios de fiscalização. Não é razoável que até o mês 

de agosto não se tenha o relatório de uma fiscalização realizada cinco meses atrás’. Não 

dá para você admitir isso. Que fiscalização é essa? Que postura é essa? Então, nós 

estamos cobrando da Arsesp aqui que ela possa agilizar esses relatórios, entregando 

para a prefeitura. Seis. ‘Sete: A Sabesp deve encaminhar a esta Casa, em um prazo 

máximo de 20 dias, toda a documentação solicitada durante a oitiva que ocorreu lá no dia 

21 de novembro de 2022’. Nós estamos dando esse prazo porque essa Casa precisa 

saber, essa Casa precisa dos documentos, porque nós estamos tratando aqui de pessoas 

que estão lá na ponta, nos bairro periférico da nossa cidade, clamando para que essa 

casa aperte a Sabesp e faça a Sabesp cumprir o contrato com o nosso município. ‘Oito: a 

Sabesp deve apresentar a essa Casa também, em um prazo máximo de 45 dias, um 

plano emergencial que contenha medidas concretas e efetivas para fazer cessar as 

intermitentes... a intermitência no abastecimento de água nos bairros em que a sua falta é 

corriqueira. E, além disso, no mesmo plano deve constar proposta também efetiva, a fim 

de que os altíssimos volumes de perda que nós temos em nossa cidade, eles sejam 

corrigidos’, eles sejam sanados. Então, essa é o relatório que nós fizemos para ser 

aprovado no dia de ontem. E quero aqui cumprimentar novamente os vereadores José 

Cláudio, Juliana Fraga e o Milton Vieira e esse vereador que vos fala, que votou por 

quatro votos no relatório apartado. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo... Nós estamos no Pinga-Fogo, vereador. Um minutinho o vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Tá bom. Obrigado, presidente! Fazer um comentário 

rápido. Parabenizar o vereador Lino e toda comissão da CEI da Sabesp, que fez um 

relatório votado à parte, mostrando o problema, revelando o problema para a população 

de São José dos Campos e mostrando também a responsabilidade da Prefeitura como 

fiscalizadora do contrato com a Sabesp. A gente espera... além de parabenizar os 

colegas, a gente espera que avancem soluções para esse tipo de problema porque é 

generalizado. Não é só na periferia, não é só em bairros ainda irregulares, mas em toda a 
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cidade, que está passando por situações semelhantes. Então, parabéns aos vereadores 

pela aprovação do relatório!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo, vereador Roberto Chagas com o tempo de cinco minutos, vereador. 

Com a palavra o vereador Roberto Chagas.” 

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 Roberto Chagas, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTO CHAGAS:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde 

todos os colegas vereadores, pessoal que nos assistem pela TV Câmara, Facebook! Hoje 

é um dia, um dia triste. Mais uma vez, na verdade, hoje é um dia triste. Nós que moramos 

na região Norte, não é de agora, não, mas toda forte chuva sofremos demais na região. 

Quem mora mais no fundo da Norte sofre mais ainda. Eu tenho um vídeo para colocar 

aqui, que é o vídeo da última chuva, a da semana passada, que acabou com a região. Eu 

vou colocar esse vídeo, mas depois eu preciso ponderar algumas coisas, porque nem 

tudo o que o doutor vereador falou aqui está errado, não. Tem coisa aqui que precisa 

melhorar sim. E uma dessas coisas que precisam melhorar são esses trabalhos com as 

galerias, mesmo sendo em áreas irregulares, que precisam sim da atenção. Uma coisa 

que eu não concordo na fala do doutor, meu amigo Dr. José Cláudio, é em relação aos 

trabalhos que estão sendo realizados. Eu acompanho diariamente, e quando digo 

diariamente é diariamente mesmo. Até os finais de semana, os plantões que acontecem 

na nossa região, porque, sim, a nossa região necessita e muito dos plantões, 

principalmente nesse período de chuva. E eu não posso em momento nenhum dizer que 

esses funcionários, dizer que a prefeitura, o prefeito não está trabalhando na minha 

região. Está trabalhando bastante. Por favor, Betão coloca para a gente o vídeo que eu 

passei para você!” 

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

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Esse vídeo ele foi gravado na semana passada, do 

feriado. E eu estou triste. Eu estou triste porque voltou a chover hoje, chover muito, mais 

muito forte. E dessa vez não foi só a região Norte que foi atingida. A cidade toda está 

debaixo d'água. Então, pessoal, a gente precisa ponderar, mas também não pode ficar 

quietinho mesmo, não. Ponderar no sentido que essa chuva ela veio acima do esperado. 

Exatamente, atípica, então é difícil de se trabalhar nessa questão. Vai fazer o que agora 

da forma que ela veio? Fica difícil. Ao mesmo tempo, esses lugares que precisam receber 

esse trabalho de obra, de manutenção precisa sim se criar uma força-tarefa. A gente tem 

a dificuldade da questão de contratação, enfim. Mas algo precisa ser feito para resolver. 

Senhor presidente, só para finalizar, sei que acabou aqui meu tempo. Quero falar aqui da 

creche do Telespark, que mais uma vez foi atingida por essas fortes chuvas. Eu quero 

levar aqui ao conhecimento. Vou levar ao conhecimento do governo para que algo seja 

feito, para que essas crianças não fiquem lá correndo risco, porque dessa vez veio muito 

mais forte essa chuva, entrou muito mais água. Está colocando em pânico os pais. Então, 

precisa sim, algo seja feito durante essa semana, esse período de chuva, relocar essas 
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crianças ali para os Cecois mais próximo de cada morador e tirar essas crianças dessa 

creche nesse momento, que é um momento em que os pais estão indo trabalhar 

preocupados. Os pais estão preocupados. ‘Será que vai chover de novo forte do jeito que 

choveu?’” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Conclua, vereador, por favor!”  

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “‘Será que essa chuva ela vai ocorrer alguma 

gravidade aqui em relação a minhas crianças?’ Então, a gente vai levar isso aí ao 

conhecimento do governo para que algo seja feito para tirar essas crianças de lá nesse 

momento. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Questão de ordem, por um 

minuto, vereador José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “É que eu fui citado, presidente, nominalmente, né? 

Bom, é só o nobre vereador, que em momento algum eu falei que não está tendo 

trabalho, vereador. Eu falei que está faltando informação para a população de São José 

dos Campos. Eu mostrei a página da Defesa Civil de São José dos Campos e da 

Prefeitura. Não teve nenhum aviso e é público e notório que a Urbam está sendo usada 

para fazer obras na cidade e não para fazer o que a ela é esperado. E o Plano Municipal 

de Saneamento poderia resolver esse problema dos alagamentos. E cadê? O PMRR, que 

era para prevenção de riscos, cadê? Cadê tudo que foi feito em 2017 pela Ipplan? E 

engraçado. Tudo é atípico para esse governo. Gente, eu moro em São José há 50 anos. 

Sempre choveu aqui em São José dos Campos e nunca alagou desse jeito. Está uma 

vergonha! E não estou botando a culpa da chuva no governo, não. Mas sempre choveu 

aqui assim e nunca aconteceu o que aconteceu. Então, é falta de planejamento. Vai me 

desculpar. Atípico é quem passa pó de arroz na cara e vai andar no bairro, com a roupa 

limpinha. O Roberto todo sujo, todo sujo de barro, porque ele sim vai lá visitar. O outro vai 

com a calça limpinha, tênis limpinho, camisa limpinha lá. Ah, dá licença! Ele que é 

atípico.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “É, vereadores, mas é o que eu 

falei antes aqui. A chuva está em todo lugar, não é só São José dos Campos. Então, nós 

temos sim que fazer alguma coisa, mas temos que ter paciência, que com chuva não dá 

para fazer galeria. Tem vários vereadores que já estão aqui há mais tempo que eu. Walter 

Hayashi, Dulce Rita. Sabe que na chuva não dá para fazer águas pluviais. Próxima 

vereadora inscrita para falar, por tempo de cinco minutos, a vereadora Dulce Rita. 

Vereadora, a senhora tem cinco minutos porque o vereador do seu partido já usou os 
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seus dez minutos. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Mas como eu fui citada, eu quero responder aqui 

na tribuna sobre o problema de dizer que todas as cidades sofreram de enchentes.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Se Vossa Excelência foi citada 

a senhora deveria ter respondido lá embaixo no microfone de aparte.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Então vou descer, depois eu subo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Isso, Dulce Rita! Vou zerar o 

relógio para a senhora não... Dulce Rita foi citada. Agora, com a palavra por um minuto, a 

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Me causa espanto, me causa espanto essas regras cretinas. 

Mas vamos lá, eu acho que todas as cidades têm... está correndo com esse risco mesmo. 

Mas São José dos Campos deveria ser um ponto fora da curva, porque ela é excelência 

em tudo o que se vê falar, de primeiro mundo, tudo o que se vê falar, do Brasil. Então, nós 

deveríamos ter tomado cuidado, nós deveríamos ter feito a lição de casa, devíamos ter 

cuidado, sabendo, mapeado todas as zonas de enchente, que não fizemos. Nós temos o 

Cemaden aqui. Tudo que aconteceu nas outras cidades eu não posso me responsabilizar 

se as outras cidades não conseguiram fazer. Mas São José tinha condições de fazer tudo. 

Por exemplo, na Vila São Geraldo, na Travessa Caetés, teve hoje uma mulher que me 

ligou desesperada, que ela estava em cima do guarda-roupa, porque a casa dela 

inteirinha foi inundada. Estava em cima do guarda-roupa. E essa travessa já é uma 

tragédia anunciada, porque toda vez que tem chuva, toda vez... vou continuar lá em cima 

agora, viu?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Ai, vereadora. Vereadora, a 

senhora tem razão no que a senhora fala, que a gente tem que cuidar da cidade. E a 

senhora conhece bem a cidade, que a senhora está no quinto mandato, então a senhora 

já viu muitos problemas aí que o vereador tem sim que ficar de olho na cidade. E vamos 

contar daqui para a frente para a gente ficar de olho na cidade e arrumar, e esquecer os 

cinco mandatos da senhora para trás. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Então vou continuando aqui. Eu queria falar para o senhor 

que nós recebemos umas foto também da Chácara Araújo, que é sua região lá, que está 

inundada, que está na hora também de tomar cuidado. Mas hoje eu queria falar também 

sobre o Provisão. O Provisão continua sendo roubado à luz do dia, saqueado, dinheiro 

público conveniado com prefeitura. Está lá, largado.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Temos que falar isso de novo, infelizmente, porque faz três 
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semanas que já falei e nenhuma providência foi tomada. Olha lá, muita sujeira, 

computadores, aparelhos caríssimos de primeira geração para a época, tudo jogado fora. 

Não tem se feito nada. É um absurdo o jeito que é cuidado o patrimônio público dessa 

cidade. É dinheiro público, é investimento, é dinheiro da prefeitura, é dinheiro do 

Ministério da Saúde, que por motivos diversos, que até hoje não sei quem está lá no 

Ministério Público, que teve várias acusações, tiraram a diretoria, puseram outra diretoria, 

a outra diretoria que era amigo de não sei quem, que era amigo de não sei quem, não 

continuou, largou tudo lá com a porta aberta. Estamos vendo aqui a irresponsabilidade no 

cuidar do patrimônio público. Então, senhor prefeito, nós estamos lá no Ministério Público 

porque isso é prevaricação. Essa falta de zelo com o dinheiro público, de investimento, de 

patrimônio, isso é prevaricação, viu, seu prefeito? Por favor, manda esse pessoal seu 

trabalhar um pouco. Outra coisa que eu queria falar, nós estamos fazendo uma moção 

hoje, a Moção 387. Eu espero que vocês vote a favor dessa moção sobre o Provisão. 

Queria também falar um pouquinho sobre os ônibus. Olha aí, Provisão. Isto aqui é... um 

pouquinho atrás aí, por favor! Ônibus... continua os ônibus lotado e a Linha Verde que a 

prefeitura largou, fez não sei quantos milhões de investimentos, não sei quantos 

aditamentos, que gastou dinheiro a rodo com a Linha Verde. A Linha Verde anda 

passando vazia na metade que foi construída com muito aditamento, com muita correção 

monetária, com muito... deu branco. Com muito refinanciamento. Tudo está lá, Linha 

Verde andando vazia, e os ônibus, os ônibus superlotados. Olha aqui. Então, nós também 

temos que tomar conta com isso, que isso é uma outra vergonha. Faz o investimento, que 

sai, que tira do chapéu, ‘não vou fazer a Linha Verde embaixo da torre’. Está aí a Linha 

Verde carregando nada, carregando só pirilampos, que a linha é verde, né? Só está 

levando gafanhoto lá nessa linha. Porque infelizmente, passageiro não tem. Agora vamos 

cuidar, né, gente? Se teve dinheiro para investir na Linha Verde para não dar em nada 

que não tem passageiro, por que que não vai cuidar das linhas que estão superlotadas, 

superlotadas? Não é só em Eugênio de Melo, não. É Santa Inês, é Jardim São José I e II. 

Tudo superlotado e o governo com cara de paisagem. Olha aqui falando assim: ‘A Dulce 

Rita fazendo discurso põe a mão na cintura e fica rindo’. Fica rindo porque ele não pega a 

busão de manhã, às 6 horas da manhã. Fica rindo porque ele não precisa do ônibus para 

trabalhar, não corre o risco de perder emprego para chegar atrasado. É por isso que tem 

gente aí com cara de paisagem rindo para a desgraça do pobre, com a falta de respeito 

que o pobre está tendo, que tem que pegar esse ônibus, que não faz essa licitação, que 

inventa a roda e não consegue. A maestria é inventar a roda. Só inventa a roda, inventa a 
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roda e não sai disso. E o povo sofrendo. E pensa que o povo não está vendo, não. O 

povo está vendo muito bem o que está se fazendo com dinheiro público nessa cidade 

atualmente. Ainda tenho 11 minutos para falar, olha. Gente, vamos acordar para cuspir.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Questão de ordem o vereador 

Marcão da Academia. Tempo de um minuto, vereador.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Obrigado! Senhor presidente, só para mim 

contribuir aqui, de informação para a vereadora Dulce, uma guerreira aí, uma 

fiscalizadora. Quando ela colocou a questão do Próvisão, a gente está acompanhando 

isso desde há muito tempo, né? Todo mundo sabe que teve uma ação trabalhista, 

tentamos negociar junto com o Ministério Público. Deu tudo certo, prefeito já negociou. 

Aquelas fotos que a senhora mostrou infelizmente são fotos antigas. Acho que não é a 

senhora que foi lá, deve ter sido algum morador, há muito tempo atrás mandou para a 

senhora, a senhora colocou agora. Já está toda equipe, aquilo a prefeitura está 

recuperando tudo, já está entrando no espaço, já fez a limpeza, a Guarda Municipal o 

tempo todo lá. Não teve mais incidente de assalto, de roubo, de furto. Material tudo 

colocado dentro do ginásio porque aquilo já teve um acordo com o Ministério Público, com 

ação trabalhista, está tudo guardado lá, vereadora. E a gente está acompanhando, já 

estamos trabalhando com a Secretaria de Saúde para que retome aquele espaço e eu já 

falei isso aqui antes, acho que a senhora não prestou atenção. Que retome aquele 

espaço para que volte principalmente para dar saúde. Então, a gente vai brigar por isso e 

vai... se Deus quiser vai dar tudo certo. Parabéns, prefeito Anderson!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próximo vereador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo o vereador Robertinho da Padaria. Vossa Excelência tem o tempo de 

dez minutos. Com a palavra o vereador Robertinho da Padaria.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Robertinho da Padaria, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Senhor presidente, boa tarde a 

todos! Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais! 

Na verdade, eu não ia nem vim falar, mas acabei mudando de ideia na última hora, 

senhor presidente. É que a gente escuta certas falas às vezes que a gente começa a ficar 

pensando: ‘Puxa vida! Será que vale a pena? Para que isso?’ Da maneira às vezes que 

as coisas são colocadas aqui nessa tribuna. Eu estou no meu quinto mandato de 

vereador e graças a Deus eu nunca… eu nunca critiquei sequer um vereador aqui dentro 

dessa Casa. Nenhum. E nem prefeito, falar a verdade. E sempre fui eleito bem votado, 

graças a Deus, trabalhando do meu jeito, da minha maneira e sou muito grato à 

população joseense. Todas as eleições, muito bem votado. E cada um tem o seu jeito de 

trabalhar e eu sempre respeitei e vou respeitar. Se está errado ou certo ou não, a gente 

tem que ter o respeito, pelo menos, com as pessoas, com as pessoas físicas, com as 

pessoas públicas, enfim, no contexto geral. E às vezes chateia algumas falas, né? Eu fui 

cinco vezes vereador, duas vezes presidente dessa Casa, que me honrou muito e agora 

sou presidente de uma das comissões mais importantes da cidade, Comissão de Justiça, 

com muito orgulho. Eu acho que até merecido, pelo que eu fiz até agora, pela minha 

cidade. E eu tenho o direito, esse é um direito que eu tenho como vereador e como 

presidente da Comissão de Justiça de ter a minha opinião. Isso é um direito meu ou será 

que eu estou errado, né? Nós não vivemos uma ditadura, nós vivemos num país 

democrático. Eu tenho o meu direito, como outros colegas também tem o teu direito de 

dar o parecer favorável ou contrário a um determinado projeto. Isso é a opinião de cada 

um. E nem por isso eu vou vim aqui e falar de uma maneira de deboche do colega 

vereador, eu querer postar fotinho nas redes sociais para querer se promover em cima do 

colega vereador. Isso eu acho muito feio fazer isso, isso é deselegante fazer isso. Eu 

acho que não tem necessidade de fazer isso. Eu não trabalho dessa forma, não sei 

trabalhar desse jeito. Vou encerrar meu mandato desse jeito que eu iniciei, sempre 

respeitando a opinião das pessoas. A questão do projeto da transparência de obras, para 

ficar bem claro… inclusive até, já que é para fazer deboche, então vamos fazer deboche, 

então. Primeiro aprenda a fazer o projeto, né? Você não pode protocolar um projeto de lei 

– tá? –, sendo que o próprio parecer jurídico da Casa, que esse parecer desse projeto 

que foi protocolado… esse projeto, o jurídico da Casa, inclusive, deu um parecer que o 

projeto, para ser aprovado, tem que atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, indicando 

valor da despesa, dotação orçamentária, impacto orçamentário e financeiro. Nem isso tem 

no projeto. O projeto não poderia nem ter sido protocolado. Então, primeiramente aprenda 
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a fazer o projeto. Já que é para fazer demagogia. Faça o projeto direito e vai e protocola. 

Então, esse tipo de política eu não gosto, eu não sei fazer ter sido protocolado. Então, 

primeiramente aprenda a fazer o projeto. Já que é para fazer demagogia. Faça o projeto 

direito e vai protocola. Então esse tipo de política eu não gosto, eu não sei fazer política 

assim. Agora eu estou vendo também a questão da chuva. Gente, faz 30 anos, 30 anos 

que não acontece o que aconteceu em São Sebastião. Trinta anos atrás aconteceu essa 

tragédia, 30 anos atrás. Isso é uma tragédia. Não se brinca com a mãe natureza, não se 

brinca. Olha a quantidade de chuva que está acontecendo esse ano. O ano passado foi 

igual? Não foi igual. Cada ano, cada época é diferente. Como é que você vai prever uma 

tragédia? Você pode até tentar prever, mas você não vai conseguir ter uma certeza 100% 

nunca. Então é preocupante, porque estamos chegando agora 2024, eleições para 

prefeito, então, realmente, acho que a tendência dos debates, infelizmente, é piorar cada 

vez mais. É triste dizer isso, mas esse tipo de nível, esse tipo de debate, esse tipo de 

argumentações, eu acho triste. Eu acho muito triste. Isso não é bom. Se é uma das coisas 

que me deixou eu desanimado, inclusive de não me candidatar a deputado na eleição 

passada, por isso, polarização. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula e acabou e não tem 

conversa. Quer dizer, hoje em dia não pode mais ter opinião dentro da família? Eu não 

posso ter a minha opinião, porque eu sou… eu tenho a minha opinião aí vai perder 

amizade agora? Quer dizer, ficou, ficou um troço, sabe? Anderson Farias, puxa vida, o 

cara… não entendo. O cara ficou ruim da noite para o dia? O cara tem a vida pública dele 

inteira na prefeitura, inteira. Eu acho que é difícil entender, saber um cara que mais tem 

conhecimento do que o prefeito Anderson Faria. Um cara tão preparado que ele é para 

ser prefeito dessa cidade. Olha as redes sociais, acompanha o dia a dia do prefeito 

Anderson Farias, pergunta para a população o que que está achando problema. Há 

problemas? Lógico que tem problema. Qual a cidade que não tem problema? Fala para 

mim qual a cidade que não tem problema? Me aponte com dedo: ‘Essa não tem 

problema’. Imagina. A capacidade que o Anderson tem de ser prefeito dessa cidade. A 

cidade está em boas mãos de quem levanta cedo, de quem trabalha e de quem tem 

conhecimento. Falha todo ser humano tem. Não tem um ser humano que não tenha falha. 

Agora, demagogia não dá. Não dá. Choveu, o culpado é o prefeito. Morreu alguém, o 

culpado é o prefeito. Espera aí! E o que o prefeito faz no dia a dia? Não vale nada? Não 

conta nada? Tudo o que ele faz? Então eu acho que tinha que acompanhar. E a 

população está esperta, a população não é boba mais não, ela acompanha e ela sabe 

quem trabalha. Ela sabe dos resultados como é que estão. Então não adianta vir aqui e 
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falar bobagem. A população não... isso não vai colar. Não adianta, não vai colar. Isso não 

cola. Não vai colar. Então eu fico triste porque às vezes o debate ele chega num nível que 

ele fica totalmente deselegante. Ele fica mais que pessoal, vira mais que pessoal do que 

de fato falar de política, falar dos problemas da cidade, o que a cidade precisa, como que 

está a nossa cidade. Faz uma pesquisa. Como que está São José? Está bem avaliada ou 

não? ‘Ah, mas a chuva’. Espera aí, mas chuva é só em São José? Está chovendo no 

Brasil inteiro. Liga a televisão, é só desgraça que está acontecendo. Não é em São José, 

gente. Agora, querer culpar o prefeito por causa da chuva, querer culpar o presidente da 

comissão porque ele votou contra um projeto da transparência. Espera aí, eu não tenho 

direito? Eu não sou vereador? Qual a minha prerrogativa? Eu tenho que ter a minha 

opinião. Outra coisa, quando se faz uma obra, tem lá a placa de quando começa, quando 

termina e o valor da obra, tem o Portal da Transparência, tem o site da Prefeitura, tem o 

Ministério Público, tem o Tribunal de Contas que tudo fiscaliza, tudo, qualquer obra da 

Prefeitura, como fiscaliza a Câmara, quando eu fui presidente aqui. Então, essas coisas, 

precisa parar com isso. E o povo não é bobo não. O povo não é mais bobo não. Então 

toda vez que vir falar aqui de parecer que eu dei contrário ou a favor, que eu dar contrário 

ou a favor… eu vou dar parecer com a minha consciência. Não adianta vir aqui falar. Vem 

me falar, eu vou rebater, vou rebater. Mas não fale bobagem. Agora ficar postando fotinha 

nas redes sociais, ‘ah, porque o vereador votou contra, eu votei a favor, eu sou o bonzão, 

eu sou bom, e ele não, ele não é bom porque ele votou contra’. Espera aí, eu não tenho o 

direito? Isso para mim se chama uma coisa, falta de respeito, falta de respeito com a 

opinião do colega vereador. Isso é lamentável. Para mim, isso é lamentável. Então, eu 

não poderia, presidente, deixar de vir aqui deixar essa minha fala. Não ia falar. Eu pouco 

falo aqui. Sou um dos que menos fala, eu acho. Só que quando começar a vir com esse 

papinho, eu vou falar. Eu vou falar. Agora o quero deixar bem claro para encerrar minha 

fala. Prefeito Anderson Faria, Anderson Faria é um cara, olha, muito capacitado, conhece 

a cidade na palma da mão, tem conhecimento, levanta cedo, trabalha. É só acompanhar o 

dia a dia dele. Faz uma pesquisa pela cidade como é que está a avaliação do Anderson 

Faria para ver como é que está, se está ruim ou se está boa. Então, prefeito, continua 

com esse trabalho que você fez. Você é uma pessoa que a gente sabe o quanto você 

lutou para chegar onde chegou. E pode contar sempre com esse vereador, tenho certeza, 

também com a maioria da população.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próxima vereadora inscrita, 

com tempo de liderança aí do PT, a Juliana Fraga. Vossa Excelência tem o tempo de dez 
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minutos, vereadora.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Não, realmente a gente não pode brincar, 

né? Essa questão da chuva, da mãe natureza, a gente não tem como controlar, não tem 

como questionar, é natureza. Apesar que a gente pode questionar sim em relação a toda 

queimada, a toda a poluição, tudo isso a gente pode controlar. Mas a chuva a gente não 

controla, mas a gente controla o dinheiro que a gente gasta. A cidade, o prefeito controla 

para onde vai o dinheiro. E aí eu queria passar um vídeo porque ontem... boa tarde a 

todos! Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da Casa, todos 

que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet! Ontem eu estive na Via Jaguari. 

E já vou avisar que tem ironia – tá? – no que eu vou falar. Eu fiquei impressionada. Passa 

o vídeo, por favor!” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Como esta via é necessária. Via Jaguari. Olha, vocês 

podem ver como ela é necessária, como ela atende as pessoas, como ela atende os 

moradores, os trabalhadores, os estudantes. É uma via extremamente necessária para a 

cidade. Não sei para quem, mas se você ver bem, olha só, tem muitas casas, tem muitas 

pessoas que passam, carro. É, então. Carro, estudante, pessoas que vão e voltam para 

trabalhar. Eu encontrei duas pessoas só, duas pessoas, além dos trabalhadores que 

estão fazendo a via trabalhando ali na via. Duas pessoas. Para para mim, por favor! Eu 

não vou passar todo o vídeo, porque todo o vídeo é isso.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “É uma via extremamente necessária, que custa 52 

milhões, para atender quem? Para atender qual morador? Para atender qual trabalhador? 

Desculpa, a chuva a gente não pode controlar, mas a gente está vendo todos os dias por 

causa dessa chuva pessoas perdendo coisas, pessoas passando por situações que 

poderiam ser evitadas sim se esse dinheiro fosse para outra coisa. Aqui eu estou com o 

jornal OVale, trouxe até: ‘Pacotão de obras em São José pode custar até 57 milhões’. 

Além de 52 milhões nessa via que não tem ‘para nada e para ninguém’, entre aspas, 

porque a gente sabe muito bem quem vai se beneficiar com essa via, mais 57 milhões 

será gasto para recapear ruas do Centro da cidade e outras vias. Talvez uma ou outra 

seja necessária, mas para recapear ruas que já estão lá com asfalto. Ao invés de gastar 

todo esse dinheiro que vai dar mais de 100 milhões para gastar… ao invés de gastar 

aonde realmente tem pessoas que sofrem por causa da chuva. E aí eu passei… por favor, 

a próxima foto! Ao invés de gastar esse dinheiro, e dá e sobra... Por exemplo, isso daí é lá 

perto da onde está fazendo a Via Jaguari, lá no bairro Jaguari, onde as pessoas não têm 
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nem o asfalto direito, onde aquela água tá empossada há dias e nada se faz. Isso é coisa 

simples, tá? Nós tivemos lá e acabei tirando foto porque o morador falou que já solicitou 

várias vezes à prefeitura. Mas é coisa simples, ele passa, estudante passa por ali, molha 

o pé, porque não tem nem como passar, a não ser que seque no dia. Próximo, por favor! 

Ao invés de gastar o dinheiro aonde tem moradores, aonde vai atender moradores. 

Próxima foto, por favor! Por favor, a próxima foto! Aí no Bairrinho, olha a rua, olha o 

estado da rua do Bairrinho. Isso é uma rua, rua Um do Bairrinho. Tem todas as outras 

ruas do Bairrinho que estão na mesma situação, sem recapeamento, sem o antipoeira, 

que criticaram tanto o antipoeira. Mas olha o estado da rua. O carro fica parado, os 

moradores ficam sem andar direito. Fora que está faltando a iluminação, fora que está 

faltando ônibus, fora que está faltando transporte escolar. Ou seja, esse dinheiro de mais 

de 100 milhões, os 52 milhões que está indo lá para a Via Jaguari, que não vai atender 

‘nada e ninguém’ entre aspas, poderia ser para outros lugares. Eu estou colocando só 

algumas situações, mas a gente está vendo aí no caso da chuva quantos bairros estão 

sendo afetados, quantas pessoas estão sendo atingidas, quantas coisas estão sendo 

perdidas por causa da chuva e que pode sim ser evitada se a gente investisse o dinheiro 

e não ficasse culpando a chuva. ‘Porque na cidade tal está chovendo, porque na cidade 

tal também está chovendo’. A chuva é geral, mas o dinheiro que a gente gasta, para onde 

a gente quer investir é a gente que decide, é o prefeito que decide. E esse dinheiro da Via 

Jaguari, por exemplo, está beneficiando quem, senhor prefeito? Está atendendo quem, 

senhor prefeito? Eu gostaria de saber porque a gente faz requerimento, é rejeitado, nem 

isso a gente sabe. A gente sabe pelo zum-zum-zum, pela fofoca, pelo que a gente 

conhece. Mas eu gostaria de saber oficialmente quem vai ser atendido e beneficiado com 

a Via Jaguari. Então me desculpa, me desculpa, a população joseense que não é. Porque 

a população está pedindo para regularizar os bairros, a população está pedindo para 

exame. Próxima foto, por favor! Olha aí! Olha a vergonha! São pessoas que estão 

precisando. Dois anos esperando uma cirurgia ginecológica, uma hemorragia. Dois anos 

precisando de uma cirurgia. Olha outra, cinco anos de espera, senhor prefeito. Cinco anos 

de espera de uma hérnia! E 100 milhões gastando o dinheiro da nossa cidade ao invés de 

atender a população. Próximo, por favor! Olha lá, avaliação de urodinâmica, dois anos e 

seis meses. Isso aqui é para a pessoa saber, para o senhor saber se eles têm câncer na 

próstata. Mas já está esperando dois anos e seis meses. Olha o próximo. Urgente, exame 

de biópsia! Está lá o pedido, urgente, e ainda assim faz mais de dois meses que esse 

pedido está lá como urgente e não foi feito. Além de todos os outros de cinco anos, três 
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anos, dois anos e seis meses. Essa biópsia ali, urgente no pedido e faz dois meses que 

não chamam, que ela está esperando. Próximo, por favor! A próxima! Cirurgia de 

próstata. Apagou. Se puder colocar de novo a cirurgia de próstata. Está lá, aguardando, já 

está encaminhado. Falou que ia ser chamado 15 dias. Já passou mais de um mês e nada 

da cirurgia sair. E a outra lá, olha, cirurgia dos olhos, a paciente está com 30% da visão. 

Cirurgia dos olhos, há dois anos de espera. Ou seja, a natureza a gente pode não 

controlar de fato, a chuva a gente não controla, mas o dinheiro que a gente tem, o 

dinheiro como a gente gasta, a gente pode sim. E se o prefeito quiser, como foi falado 

aqui, engrandecer o prefeito, a história dele na política, e a gente conhece realmente a 

história dele na política, mas se ele quiser fazer para população de fato, ele pode fazer. 

Só que ele prefere fazer lá na Via Jaguari, que por enquanto não tem nada, não tem 

ninguém que more naquele lugar. É para futura instalação, é para futuros 

empreendimentos. É para campanha, né? A gente sabe que é. Então, me desculpa, me 

desculpa, passar pano não. A gente não dá para ficar colocando culpa na natureza, no 

vento, na chuva. Não dá, não dá porque é dinheiro, é muito dinheiro sendo gasto para 

onde não devia. E as pessoas, a população de São José dos Campos em vários bairros, 

em várias regiões, porque na Norte, na Leste, na Sul, no Centro. Passa as próximas fotos, 

por favor! Os próximos vídeos e as fotos. É muita gente sofrendo. Não. A próxima. As 

últimas que mandaram para você agora, da chuva de hoje. Acabou? Hoje eu recebi as 

fotos, os vídeos da chuva de hoje. É gente no Centro da cidade com carro imerso, com o 

carro embaixo da água. É gente no Centro, é gente na Vila Ema, é gente na Zona Norte, é 

gente na Zona Sul sofrendo por causa da chuva, porque não tem uma manutenção 

adequada. É gente lá no Jardim do Lago. Inclusive o vereador José Cláudio falou e 

realmente nós estamos aqui com um requerimento, que provavelmente vai ser rejeitado, 

porque nós estamos questionando aqui o que que foi feito desde 2016 do plano para 

enchente e a avaliação das áreas de risco do Município de São José dos Campos. Quais 

são os planos a serem efetivamente plantados no bairro Jardim do Lago e em outros 

bairros de São José, classificados como área de risco? Qual o orçamento direcionado à 

prevenção e relocação de pessoas em situação de risco? Há avaliações mais recentes 

em relação ao ano de 2016, os locais do risco da enchente? Ou seja, nós temos um plano 

que não está sendo colocado em prática. E as pessoas estão sofrendo por isso, porque 

não tem, não tem prioridade as pessoas. Tem prioridade a Via Jaguari, que não atende 

ninguém, que tem vaca e um monte de terra sem casa. Lá tem prioridade. Lá está indo 52 

milhões. Tem prioridade recapear o Centro da cidade, que já tem asfalto. Mais de 50 
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milhões para recapear... De citar? Desculpa! Mas obrigada, eu falei, dei o meu recado, os 

vereadores falaram, mas é isso. Vamos parar de passar pano e elogiar, porque o dinheiro 

nós temos e está sendo gasto onde não devia.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Saudade quando eu fazia meu 

discurso inflamado também em 2013 por falta de escolas, merendas, falta de pagamento. 

É gostoso o político que faz um discurso inflamado. Com a palavra o vereador Dr. José 

Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente,...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Tempo de um minuto, doutor.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “... dentro do que a Juliana falou naquela questão do 

câncer, da biópsia, existe uma lei federal que em 60 dias tem que se ter o diagnóstico e 

enviar para cirurgia. Isso é uma vergonha. E é muito triste o vereador vir defender o 

prefeito tão enfaticamente, que em momento algum eu ofendi o prefeito e quis colocar a 

culpa de chuva no prefeito. Nós só falamos que ele tem que dar a informação. Existe 

paga na Defesa Civil para levar informação que vai ter uma chuva de 90 mm. Então, nós 

vivemos numa ditadura em que a gente não pode falar do erro. Ninguém está dizendo que 

o prefeito não tem capacidade. Tem sim. Ele é um cara que passou a vida toda dentro da 

prefeitura, trabalhando. Não estamos aqui discutindo a honestidade dele de forma 

alguma. O fato é que não teve nenhuma informação do tamanho da chuva que teríamos 

hoje em São José dos Campos. As galerias não estão sendo limpas. Essa equipe, essa 

empresa de lixo não está cumprindo o seu papel. Isso, doa a quem doer, nós temos que 

falar. Agora, se bate no rosto dos outros e machuca, meu amigo, quem não está errado 

não teme.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereadores, Vossa Excelência 

não foi citado. Eu, aquela hora, eu tirei o Thomaz Henrique, não dei um minuto para ele. 

Então, vamos ser justo com o Plenário. Depois vocês têm o direito de falar. Próximo 

vereador inscrito para falar sou eu, Roberto do Eleven, mas eu não vou falar os cinco 

minutos. O próximo agora é o Renato Santiago. E vou ceder o tempo integral para o 

Renato, meus cinco minutos. Com a palavra o vereador Renato Santiago.” 

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 Renato Santiago, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde, presidente, todos os colegas 

vereadores, aos funcionários da Câmara, àqueles que nos assistem também pela TV 

Câmara! Presidente, vou fazer um breve comentário antes de chegar no assunto que eu 

desejo. Se falou aqui da Via Cambuí. Porém, alguns anos atrás surgiu.... Perdão! Da Via 

Jaguari. Porém, alguns anos atrás surgiu a ideia da Via Cambuí. E não foi nessa gestão. 

E a Via Cambuí hoje ela se tornou uma das principais vias de acesso da Zona Leste à 

região Central ali, à Vila Industrial e posteriormente à região Central. Então, a Via Jaguari 

também é uma via pensando no futuro porque a região Norte ela vai crescer demais para 

aquela área. E nós temos que pensar numa cidade por cinco, dez, quinze, vinte, trinta 

anos. Não pensando se lá agora existe um fluxo considerado de trânsito, mas pensar no 

futuro que nós pretendemos para nossa cidade. Então, fica a minha resposta com relação 

a esse assunto da Via Jaguari. Nós vimos várias pessoas aqui hoje comentando sobre 

problemas, sobre questões que realmente afligem a nossa cidade, mas eu vi poucas 

sugestões e propostas para melhoria. A gente viu as pessoas reclamando muito, as 

pessoas se queixando muito, mas as pessoas se propondo pouco, se colocando pouco à 

disposição para fazer, se colocando à disposição para desenvolver ideias, para discutir 

projetos, para trazer inovações. Isso eu tenho visto pouco. Vejo as pessoas reclamando 

demais, mas fazendo de menos. Eu gostaria de comentar hoje sobre um projeto de minha 

autoria, que tem sido relevante na nossa cidade, que foi o projeto da pobreza menstrual, 

projeto esse que eu iniciei em 2021, que hoje ele está em prática em todos os CRAS, 

CREAS, e a gente vem batalhando para que isso seja inserido também nas escolas da 

rede municipal.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Esse projeto ele consiste na distribuição gratuita dos 

absorventes íntimos para as mulheres, para aquelas mulheres em vulnerabilidade social, 

mulheres na adolescência frequentando as escolas no ensino fundamental e ensino 

médio. Por quê? Uma em cada três mulheres na idade escolar já faltou à aula por conta 

de não ter o absorvente íntimo. E nós estamos falando de um investimento de R$ 6 mil 

em toda a vida fértil dessas mulheres. Então, é um investimento baixo pensando na 

prevenção das doenças que uma má higiene íntima da mulher pode trazer, né? O 

atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, como eu disse, 

moradoras de rua, adolescentes em fase escolar podem ter acesso a esse absorvente 

gratuito. E a ideia de considerar o absorvente como produto de higiene básico. É 

extremamente essencial nós considerarmos esse produto essencial também até mesmo 
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numa cesta básica quando esses produtos de higiene são ofertados às famílias de baixa 

renda. E essa distribuição gratuita ela compreende os estudantes do ensino médio, as 

pessoas que se encontram como moradores de rua, como eu já disse, as pessoas que 

estão abrigadas pela Gestão Municipal e em situação de pobreza e extrema pobreza. A 

divulgação. Esse programa tem sido divulgado e as ações feitas por parte dos órgãos 

públicos e iniciativa privada, principalmente nos CRAS e CREAS, e palestras e 

elaboração de cartilhas e folhetos explicativos também tem sido realizados pela prefeitura, 

pela Sasc (Secretaria de Apoio Social ao Cidadão), pelo nosso secretário Antero. Gostaria 

também de falar de mais um projeto que surgiu aqui na Câmara Legislativa. Na verdade, 

esse projeto eu iniciei esse projeto enquanto estive à frente da gestão da Secretaria de 

Educação, que é o Programa Escola Ativa. Esse programa que traz atividades no 

contraturno...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereador, agora você passa a 

usar os outros cinco minutos, tá bom.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Ao meu tempo. Obrigado, presidente! Esse programa, 

que é um programa esportivo educacional, que traz as atividades no contraturno. Aí as 

alunas deste ano já totalmente uniformizadas. Esse programa, que é gerido pelo Instituto 

Esportivo Vale do Paraíba com uma perfeição e um trato com essas crianças que me 

impressiona. Um trabalho extremamente prazeroso de se ver. Queria até falar com a 

vereadora Juliana Fraga. Ela tinha comentado que as atividades tinham problemas no 

acontecimento dessas atividades. E eu queria mostrar que uma das escolas que foi 

municipalizada elas já estão com atividade, que é a Escola José Frederico. Então lá, uma 

das escolas municipalizadas, que muita gente criticou a municipalização das escolas, 

agora elas têm atividade no contraturno que elas não tinham antes. Então, parabéns à 

Gestão nesse trabalho da municipalização dessas escolas estaduais, que hoje todas as 

escolas no nível escolar do Fundamental I têm acesso a essas atividades. Aí as boas-

vindas aos alunos por parte dos professores, o sorriso desses alunos é que faz a 

diferença, que faz valer a pena todo esse trabalho. E aí um vídeo dos alunos.” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Eles todos uniformizados no contraturno escolar. Isso 

é uma escola de educação integral que era do Estado e hoje, municipal. Os treinamentos, 

as meninas praticando futebol. Quem sabe daí também surja mais um novo talento para 

nossa cidade. E também as modalidades de luta que foram implementadas aí no projeto. 

Já são 12 modalidades entre modalidades de quadra e modalidades individuais. Eu queria 
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fazer aqui também uma homenagem a um grande amigo. Foi meu companheiro de 

profissão, palmeirense como o Walter. Meu grande amigo e querido Jailson, que teve uma 

carreira linda, anunciou a sua aposentadoria no último final de semana. Betão, se puder 

aumentar o som um pouquinho.” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “O Jailson, que é baiano, mas veio para São José por 

conta de futebol, iniciou no Clube Atlético Joseense, passou por diversos clubes: Ceará, 

Clube Atlético Joseense, como eu já disse, Guaratinguetá, Ituano, Campinense da 

Paraíba. Nós jogamos em América Mineiro. Quatro clubes nós jogamos em épocas 

diferentes. E foi um cara que acabou se destacando no futebol já praticamente no final da 

carreira. Ele foi para o Palmeiras já com 34 para 35 anos e aí realmente o Jailson ficou 

conhecido. Mas mostrou todo o seu talento e agora ele vai descansar, cuidar do seu 

filhinho, da sua filha, junto com a sua esposa, mas merece todo o nosso parabéns por ter 

feito uma carreira linda, uma carreira sólida, de um cara extremamente exemplar no dia a 

dia do futebol, extremamente honesto e que além de tudo foi um grande homem enquanto 

atleta.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “E aí algumas imagens junto com o Jailson, a gente 

ainda bem novinho, mas um grande amigo, um multicampeão. Aí todos os troféus que o 

Jailson recebeu. Betão, põe a outra, só para eu finalizar aí. Põe a outra projeção, por 

favor. Falando sobre as chuvas, nós tivemos um grande problema com as chuvas no 

Litoral Norte. Então, iniciamos uma campanha na última semana, lá no Jardim das 

Indústrias, com os amigos do Grêmio.” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Para ter uma arrecadação de alimentos e o resultado 

foi muito satisfatório. Aí no último vídeo... Ficou de cabeça para baixo aí, Betão. 

Arrecadamos muitos alimentos, muita coisa e aí a gente destinando para o Fundo de 

Solidariedade, que é da nossa querida primeira-dama, a Sheila Thomaz, que tem feito um 

trabalho brilhante aí junto com o prefeito Anderson, à frente do Fundo Social. Para 

encerrar, presidente, muito se disse aqui sobre as chuvas, algumas pessoas relataram 

que há 50 anos atrás não aconteciam problemas como esse. Mas há 50 anos atrás a 

nossa cidade não era tão impermeabilizada como é hoje, né, presidente? Cidade 

totalmente asfaltada. Nenhuma pessoa quer ter hoje a sua rua de terra. Então, 

logicamente, isso traz consequências. E falar que é culpa de um prefeito que assumiu...” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003300330039003A00540052004100, 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 
                          (ANAIS)                                            35 

CMSJC-001 – 6ª Sessão Ordinária – 28.2.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.2.2023 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Conclua vereador, por favor.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “... há pouco mais de um ano é, no mínimo, uma falta 

de bom senso. Então, a gente tem que dar os créditos a quem merece crédito, mas a 

culpa também a quem merece culpa. Então, você colocar 50 anos de impermeabilização 

do solo e o que vem acontecendo com essas enchentes num prefeito que assumiu há 

pouco mais de um ano, é extremamente exagerado. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Queria cumprimentar aqui o 

sempre vereador José Dimas. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo, José Dimas! Agora 

vamos ver para qual gabinete que ele levou o queijo. Próximo vereador inscrito para falar 

no Pinga-Fogo o vereador Juvenil Silvério com o tempo de cinco minutos, vereador. Com 

a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

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 Juvenil Silvério, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero inicialmente 

cumprimentar aqui meu amigo Leandro Forte, que está conosco, veio nos visitar. Grande 

produtor de café, de São José dos Campos, mas produz café em Minas Gerais. Parabéns 

a você, a sua família, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Ao Zé Dimas, esse nosso 

sempre vereador, amigo, colaborador aqui da Câmara, da Prefeitura, ou seja, um cara 

que realmente representa muito as comunidades por onde ele passa, por onde ele atua. 

Zé, obrigado pela sua presença aqui! Senhor presidente, eu queria só fazer aqui um 

registro muito importante. Ontem, nós estivemos lá no bairro Jardim do Lago, junto com o 

prefeito Anderson Farias, e na visita naquela região, não só Jardim do Lago, mas São 

Leopoldo, Capuava, regiões onde a água invadiu várias casas. E hoje inclusive também 

teve problema lá novamente. Então, nós estamos vendo na cidade como um todo, e não 

só aqui em São José dos Campos, ontem relatou Queluz. Esses dias São Luiz do 

Paraitinga. Outras cidades da nossa região, infelizmente não só daqui, mas de todo 

Estado de São Paulo, vêm sofrendo demais com a questão das chuvas. O volume d’água 

caído nesses tempos foi muito, muito grande. Imagine só o Litoral Norte, vocês viram as 

reportagens, é muita água caindo no mesmo tempo, no mesmo espaço. Isso traz um 

prejuízo muito grande para as famílias. Tivemos recentemente também no Galo Branco. 

Granizo onde acabou até prejudicando as galerias. Isso aumenta e potencializa a questão 

das enchentes. Mas eu quero beneficiar aqui... eu quero parabenizar aqui o prefeito 

Anderson Farias, toda a sua equipe de secretariado porque imediatamente ao fato já 

estão no local. Agora há pouco conversei com o secretário Antero. As equipes do Serviço 

Social está nos bairros, trabalhando, fazendo ali o trabalho de cuidado com as famílias. A 

Defesa Civil também em São José dos Campos está de parabéns, não só aqui de São 

José, mas todos os parceiros voluntários que fazem um bom trabalho aqui em São José 

dos Campos. Então, quando eu vejo que há um problema climático, não só aqui em São 

José, mas todo o Estado de São Paulo e imediatamente as equipes de apoio fazem o 

socorro e o cuidado com as famílias e depois há ainda um trabalho de abastecimento 

dessas famílias, de apoio dessas famílias. Nós temos, Renato Santiago, e você foi muito 

bacana em falar aqui, um trabalho desenvolvido pelo prefeito Anderson Farias com seus 

secretários por toda a cidade e em todos os níveis, seja na saúde, na educação, na 

mobilidade, em todas as áreas de atuação do nosso município o prefeito Anderson Farias 

tem atuado e muito forte. E como você falou, Renato, é verdade. É triste ver colega vir 

aqui e sapatear em cima da dor dessas pessoas. As pessoas que estão sofrendo com as 

enchentes estão sofrendo muito e precisam é de apoio e não de sensacionalismo, de 
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babaquice, de fazer graça aqui no microfone por conta das tragédias. É muito mais legal, 

Renato, fazer o que você fez: chamou um clube de futebol, reuniu os amigos e construiu 

ali um lugar de apoio a essas famílias. É isso que deveriam fazer e foi isso que ontem o 

prefeito Anderson esteve comigo na região, andamos lá pelos bairros. Vamos apresentar 

então um projeto de restauro daqueles lugares. Isso é muito importante. Tem muita coisa 

acontecendo, mas também por conta até... e o colega veio aqui no começo falar de 

eleição. Ele que está preocupado com a eleição. É ele, porque o prefeito Anderson 

trabalha como sempre trabalhou; o prefeito Anderson e seus secretários trabalham como 

sempre trabalharam, em benefício da cidade. Agora, se vocês estão preocupados com 

eleição, eu sugiro que aprendam, né? Aliás, estão aprendendo. Está tendo aí a escolinha 

lá na praça de tempos em tempos. Isso é importante, né? Estão tendo uma excelente aula 

com um cara honesto, bacana e trabalhador, que merece também o nosso aplauso. 

Então, aprendam, façam valer e não faz oposição rasteira, oposição baixa, oposição 

medíocre, oposição que não vale a pena ser feita. Faça oposição construtiva, faça 

oposição que vale a pena, faça uma oposição que realmente vai dar uma cidade melhor 

para nós, para nossos filhos. Sejam honestos nas suas falas. Honestos. Nós temos um 

problema hoje no Brasil, infelizmente, e o Estado de São Paulo sofrendo muito com isso, 

que é a questão das intempéries. Agora, tem que ser honesto. Os profissionais da 

Prefeitura, do Serviço Social e da Defesa Civil, sim, estão trabalhando muito e estão de 

parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra a vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu tinha só duas coisas a acrescentar 

aqui. Primeiro, que o Capuava está embaixo da enchente mesmo, que foi lá solicitado 

milhões de vezes para fazer um escoamento com umas canaletas nas marginais lá da 

estrada. Não foi feito, não foi atendido, está lá o resultado. Pessoal desesperado que está 

entrando água até lá em cima. E outra coisa também que eu queria falar para o pessoal aí 

do Próvisão. Acabei de entrar em contato com um vizinho lá. Diz que de vez em quando a 

Guarda passa lá e que o resto continua do mesmo tamanho, com o mesmo abandono.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Próxima vereadora inscrita 

para falar no Pinga-Fogo, já se encontra aí, vereadora Amélia Naomi, 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) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos! Eu vou iniciar com os 

vídeos que a vereadora líder do meu partido, Juliana Fraga, não conseguiu apresentar. 

Por favor! Mais um alagamento, de hoje, do dia de hoje. Pode passar!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “O Fundo do Vale. Próximo! Aqui, Prefeitura Municipal. Vila 

Guarani, está toda... Próximo! Esse é no Centro. Próximo! Center Vale. Próximo é o 

Jardim do Lago. E aqui... Espera só um minuto, eu queria responder ao vereador e a 

todos que falaram sobre a enchente. Ele usou a palavra sensacionalismo, falou de 

rasteira baixa e quer uma cidade melhor. Então, ao vereador que acabou de falar eu 

queria dizer para ele que o Jardim do Lago, quando nós votamos a planta genérica do 

IPTU, foi depois da enchente porque a enchente normalmente é nesse período. E no final 

do ano, quando votamos a planta genérica, eu fiz a proposta para ele, para ele mudar o 

valor venal e o IPTU do Jardim do Lago. Porque o valor venal do metro quadrado do 

Jardim do Lago é o mesmo do Putim. Então, quero dizer que não dá para todos os anos 

chegar ali, fazer o pontual, entrega cesta básica, faz as pessoas recorrerem ao IPTU... a 

isenção do IPTU e só podem exigir a isenção do IPTU se tiver com o carnê pago, né, 

Rogério? Se tiver dívida não pode. Então ao vereador que me disse isso, nós estamos 

aqui. Eu, a vereadora Juliana somos vereadoras de oposição, fizemos isso no mandato 

passado, estamos sempre colocando que precisa do ponto de vista do Jardim do Lago, 

sim, uma política diferenciada. Ele é da região, tem um assessor que mora lá, mas 

poderia ter feito algumas coisas, por exemplo, além da própria obra, essa questão do 

valor do IPTU, do valor venal do IPTU, que precisa ser mudado. Não dá para um bairro 

que tem enchente e que tem vereador, que tem assessor de vereador, não pensar no 

valor do IPTU, no valor venal que está... inclusive por conta das enchentes o valor é 

menor. Eu queria... Pode passar! Só vou encerrar.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esta é a escola do Telespark. E a estrada do Canindú. 

Foram os vídeos.... essa é a estrada do Canindú. E eu queria... a última frase: ‘É 

inaceitável que uma cidade com orçamento de 4 bilhões praticamente não deixa recurso 

para investimento em drenagem e evitar alagamentos como temos visto diariamente’. Eu 

acabei de protocolar uma emenda feita aqui pela minha assessoria, que está inclusive em 

Plenário, porque hoje é o ultimo dia para apresentar emendas ao projeto da Lei de 

Zoneamento, né? Então, hoje nós estamos focado, eu, vereadora Juliana Fraga, a 

apresentar...” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Conclua, vereadora, por favor.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... já estou concluindo. Eu estou fazendo aqui uma 

emenda que fala sobre o Plano Diretor de Macro Drenagem. Tem a justificativa, a emenda 

está entrando agora. Então, eu espero que os vereadores da bancada do senhor prefeito 

consiga pelo menos... essa é uma emenda propositiva, para que a gente tenha um mapa, 

a macro drenagem de fato trabalhando. Eu ia falar bastante aqui...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Conclua, vereadora, por favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “.... já concluindo, e vou deixar para a próxima semana...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “A senhora falou que ia concluir 

com a emenda e agora a senhora já está falando mais, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sim, verdade. Mas os outros vereadores também tiveram 

um rabichinho, estou tendo o meu aqui. Eu tinha tirado uma matéria para falar sobre o 

Lula, da vacinação. Então, vou deixar para a próxima semana visto que a vereadora 

Juliana Fraga não conseguiu apresentar os vídeos que a gente repassou aí. Muito 

obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado pela compreensão, 

vereadora! Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes 

pedidos: votação em bloco; e inclusão de diversos documentos: Indicações 819 a 822, 

Moções 46 a 54, Requerimentos 396 e 395. Peço também, senhor presidente, destaque 

dos seguintes documentos: Requerimentos 319, 320, 387, 390, 392 a 394. Somente, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o pedido...” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Espera só um pouquinho.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra a vereadora 

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu solicito ao vereador Thomaz que 

ele retire o requerimento que ele cobra do presidente Lula, que ele restringiu a compra... 

ele emendou aí, armas e blindagem de carro. A blindagem de carro é um equívoco, já tem 

matérias. O próprio jornal.... Revista Quatro Rodas, que isso não existe, está normalizado. 

Até porque o decreto... o Exército que dá autorização e confirma a autorização. Então, foi 

uma interpretação equivocada pelo setor, mas está resolvido. Está aqui no Quatro Rodas. 

Por favor, retire esse requerimento porque não tem problema com a blindagem de carro, 

porque o Exército já está soltando as certidões.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com nenhum voto contrário, 

está aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Marcão da Academia, 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 

nos 819/2023 constante do Processo nº 2215/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de fiscalização por vídeo monitoramento 

e faixa de pedestre no cruzamento das ruas Quinze de Novembro com Vinte e Um de 

Abril, no bairro de Eugênio de Melo; 820/2023 constante do Processo nº 2223/2023, de 

autoria da vereadora Juliana Fraga, que solicita  à  Prefeitura  Municipal a colocação da 

sinalização horizontal Pare no cruzamento entre a avenida Rikio Hayashi e a rua Mirtes 

Spadari, no bairro Santa Lucia; 821/2023 constante do Processo nº 2237/2023, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi,  que solicita à Prefeitura Municipal  o  aumento  dos  horários 

de  atendimento  de ônibus  das linhas 130A e 130B, sentido bairro ao distrito de São 

Francisco Xavier; e 822/2023 constante do Processo nº 2253/2023, de autoria do 

vereador Walter Hayashi, que solicita à Prefeitura Municipal, junto à Secretaria 

competente, a instalação de lombofaixa na rua George Williams, próximo ao n° 581, bairro 

Parque Industrial, ou a instalação de lombadas na extensão da rua; das Moções de nos 

46/2023 constante do Processo nº 2219/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 

encaminha Moção de Congratulações ao Hospital Pio XII, parabenizando a equipe de 

direção da Instituição e demais colaboradores pelo recebimento da certificação ONA II 

(nível Acreditado Pleno), concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA); 

47/2023 constante do Processo nº 2229/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

encaminha Moção de Congratulações ao Ministro dos Transportes, Excelentíssimo 

Senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, parabenizando-o pela posse ocorrida 

em 3 de janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 48/2023 

constante do Processo nº 2231/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

encaminha Moção de Congratulações à Excelentíssima Senhora Ministra do Meio 

Ambiente Marina Silva, parabenizando-a pela posse ocorrida em 4 de janeiro de 2023, 

desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 49/2023 constante do Processo nº 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003300330039003A00540052004100, 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 
                          (ANAIS)                                            42 

CMSJC-001 – 6ª Sessão Ordinária – 28.2.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.2.2023 

2232/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que encaminha Moção de 

Congratulações à Ministra do Planejamento, Excelentíssima Senhora Simone Tebet, 

parabenizando-a pela posse ocorrida em 5 de janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo 

e produtivo mandato; 50/2023 constante do Processo nº 2234/2023, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que encaminha Moção de Congratulações à Excelentíssima 

Senhora Ministra da Cultura Margareth Menezes, parabenizando-a pela posse ocorrida 

em 2 de janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 51/2023 

constante do Processo nº 2235/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

encaminha Moção de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Casa 

Civil Senhor Rui Costa, parabenizando-o pela posse ocorrida em 2 de janeiro de 2023, 

desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 52/2023 constante do Processo nº 

2236/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que encaminha Moção de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Portos e Aeroportos Senhor Marcio 

França, parabenizando-o pela posse ocorrida em 2 de janeiro de 2023, desejando-lhe um 

profícuo e produtivo mandato; 53/2023 constante do Processo nº 2240/2023, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, que encaminha Moção de Congratulações ao Excelentíssimo 

Senhor ministro-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da 

República (Secom), Senhor Paulo Pimenta, parabenizando-o pela posse ocorrida em 3 de 

janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; e 54/2023 constante do 

Processo nº 2254/2023, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que parabeniza a 

Paróquia Santuário São Judas Tadeu pelo seu aniversário de 59 anos; dos 

Requerimentos de nos 394/2023 constante do Processo nº 2220/2023, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga, que solicita à Prefeitura Municipal informações sobre as 

medidas tomadas para a regularização estrutural do bairro Jardim do Lago, na Zona 

Sudeste de São José dos Campos; e 395/2023 constante do Processo nº 2255/2023, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita autorização legislativa para representar 

esta Casa, com ônus, em reunião no Ministério da Cultura, no dia 14 de março de 2023, 

em Brasília; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 

319/2023 constante do Processo nº 1920/2023, de autoria da vereadora Juliana Fraga, 

que solicita à Prefeitura Municipal informações sobre o fornecimento de aporte financeiro 

no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) para evento promovido pelo Bloco 

Galinha da Angola no Parque Vicentina Aranha, dos dias 19 a 20 de fevereiro de 2023; 

320/2023 constante do Processo nº 1921/2023, de autoria do vereador Thomaz Henrique, 

que solicita à Prefeitura de São José dos Campos informações a respeito dos processos 
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protocolados sem despacho decisório que terão descontos na Contrapartida Financeira 

de Planejamento Urbano Sustentável, caso aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 

18 de 2022; 387/2023 constante do Processo nº 2178/2023, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que requer à Prefeitura Municipal informações sobre o patrimônio do Próvisão 

(Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão), no montante proporcional 

aos investimentos públicos municipais realizados no decorrer dos anos; 390/2023 

constante do Processo nº 2182/2023, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que 

solicita à Prefeitura de São José dos Campos informações a respeito das ações a serem 

tomadas quanto aos atos de vandalismo e a sujeira deixada em vias públicas após o 

bloco de Carnaval denominado Capivara Neon; 392/2023 constante do Processo nº 

2190/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, do vereador Dr. José Cláudio, da 

vereadora Dulce Rita, da vereadora Juliana Fraga e do vereador Ver. Walter Hayashi, que 

solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, quanto ao Edital nº 

030/2023, da Urbanizadora Municipal S.A, que tem como objeto a locação de veículos 

elétricos para transporte de passageiros sem motorista, no Município; 393/2023 constante 

do Processo nº 2192/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, do vereador Dr. José 

Cláudio, da vereadora Dulce Rita, da vereadora Juliana Fraga, do vereador Thomaz 

Henrique e do vereador Walter Hayashi, que requer informações à Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos, da Urbam – Urbanizadora Municipal S.A., sobre manuseio e 

movimentação de resíduos na estação de tratamento e resíduos sólidos; e 394/2023 

constante do Processo nº 2220/2023, de autoria da vereadora Juliana Fraga, já citado. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Passaremos agora ao processo 

de votação das atas e das proposituras constantes no Expediente.”  

Passou-se ao processo de votação.  

O senhor presidente, vereador ROBERTO DE ELEVEN:- “Em votação as atas das 

sessões realizadas nos dias: 9 de fevereiro de 2023 – 3ª Sessão Ordinária; 14 de 

fevereiro de 2023 – a 4ª Sessão Ordinária; dia 16 de fevereiro de 2023 – a 5ª Sessão 

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

manifestem.”  

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Sem nenhum voto contrário, 

está aprovado por unanimidade.” 

Às 18h17min iniciou-se o processo de votação.  

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 
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sessões ordinárias realizadas nos dias 9, 14 e 16 de fevereiro de 2023. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação o 

vereador Thomaz Henrique, com o tempo de um minuto, vereador.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, a vereadora do PT está reclamando da 

nossa moção. A nossa moção não trata apenas sobre blindagem de veículos. Ela fala 

também sobre o decreto do presidente Lula, que suspendeu os registros para aquisição e 

transferência de armas e de munições de uso restrito por pessoas que tenham o 

certificado CAC (caçadores, atiradores esportivos e colecionadores), que é um pleito do 

antigo governo, o governo Bolsonaro, e eu também como membro do Partido Novo, 

partido liberal, a gente defende o armamento, uma flexibilização – claro, com regras – 

mas para a população civil, até para exercer a legítima defesa, né? Parece que no 

governo Lula só bandido pode ter arma. A população de bem, honesta, não pode ter 

arma. Então, eu vou manter a moção por conta disso. Eu sei que o senhor, presidente, é 

caro a este tema. Então também peço voto do senhor e de todos à moção contra o PT.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Questão de ordem a vereadora 

Juliana Fraga, com o tempo de um minuto, vereadora.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, mas essa moção do vereador está 

errada porque uma coisa é mentira, a questão do carro blindado. A questão da arma eu 

acho que também a gente tem que repensar porque liberar para CAC, igual aconteceu lá 

no Mato Grosso... O cara tinha, inclusive o bonezão lá do Bolsonaro, tinha a licença do 

CAC e fez uma chacina lá, com pessoas de família, inclusive matou criança. Então, eu 

acho que assim: primeiro, está errado a questão do carro blindado; segundo, é repensar 

sim essa questão do armamento, né? Porque não é só porque tem uma licença que dá 

para a gente fazer do jeito que está. Então, essa questão da blindagem do carro é errada. 

Então a gente vai votar e se votar favorável é um voto errado.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Bom, vereadora, depois de 

votado, aprovado, Vossa Excelência tem todo direito de questionar, de reclamar. Essa 

Casa aqui estamos aqui para isso mesmo, seguir o Regimento à risca. Em votação os 

requerimentos que sofre destaque.... que sofreram destaque pelo vereador Marcão da 

Academia. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão e os contrários 

que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Sete votos favoráveis, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com 7 (sete) votos favoráveis, 

esse documento está rejeitado. Os documentos estão rejeitados.” 
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Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 319/2023, de autoria da vereadora 

Juliana Fraga; 320/2023, de autoria do vereador Thomaz Henrique; 387/2023, de autoria 

da vereadora Dulce Rita; 390/2023, de autoria do vereador Thomaz Henrique; 392/2023, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, do vereador Dr. José Cláudio, da vereadora Dulce 

Rita, da vereadora Juliana Fraga e do vereador Walter Hayashi; 393/2023, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, do vereador Dr. José Cláudio, da vereadora Dulce Rita, da 

vereadora Juliana Fraga, do vereador Thomaz Henrique e do vereador Walter Hayashi; e 

394/2023, de autoria da vereadora Juliana Fraga, incluso na pauta; todos já citados. 

Rejeitados com 7 (sete) votos favoráveis. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de voto a 

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, J.V.:- “Então, senhor presidente, um dos requerimentos 

que foram rejeitados, que eu apresentei, é a questão.... eu queria a informação sobre o 

fornecimento do aporte financeiro, no valor de R$ 115 mil, para o evento promovido pelo 

Bloco Galinha D’Angola, no Parque Vicentina Aranha, visto que a Afac, que é a 

associação que administra o Vicentina Aranha, ela já recebe o dinheiro para isso, 

inclusive no dinheiro que ela recebe mensalmente já estava previsto para o bloco. Então, 

quer dizer, teve um aporte ainda maior de 115 mil para o Bloco Galinha D’Angola. E aí eu 

quero só falar para o vereador que falou sobre os outros bloquinhos. Os outros 

bloquinhos, que o Capivara Neon estava incluso nos outros blocos da cidade, de vários 

lugares da cidade, eles não receberam nada, inclusive a Prefeitura estava querendo 

cobrar esses blocos. Então, a gente precisa sim questionar a Prefeitura, mas a gente é só 

requerimento rejeitado, para não ter essa diferença na questão dos blocos aqui da nossa 

cidade.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação o 

vereador Thomaz Henrique por tempo de um minuto.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE, J.V.:- “Não, presidente, é engraçado porque o PT ele 

se preocupa com o Bloco Galinha D’Angola, que foi um sucesso. Famílias, crianças, todo 

mundo se divertiu, hiper organizado e é isso que eles se preocupam. Agora, o bloco do 

Capivara Neon, que é o bloco do PSOL, de um partido político, que causou algazarra na 

Vila Ema, e eles não se interessam em questionar. Mas a gente retirou o nosso 

documento, presidente, porque nós conversamos com o líder do governo, vereador 

Marcão, encaminhamos um ofício para ele, para questionar sobre as informações do 

Capivara Neon. Eu tenho certeza, inclusive o prefeito falou na rádio que o bloco é ligado a 
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partido político, eu tenho certeza que o ofício vai ser respondido com as providências que 

estão sendo tomadas pela gestão, até para que no futuro não se repita essa 

ideologização do Carnaval, que é ótimo, tem que acontecer.  E por fim, presidente, para 

concluir, peço só um pouquinho de tolerância para o senhor, é lamentar, nem sempre a 

gente consegue as vitórias, o nosso requerimento sobre a outorga onerosa, que a 

prefeitura continua devendo informações para a Câmara Municipal. É um projeto, nós 

vamos colocar nas redes sociais, porque é essa a nossa missão da transparência, um 

projeto que vai abrir mão de R$ 100 milhões. O município está abrindo mão de R$ 100 

milhões se esse projeto for aprovado. É um absurdo e nós vamos continuar cobrando 

explicações a respeito.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação o 

vereador Lino Bispo, com tempo de um minuto.” 

O vereador LINO BISPO, J.V.:- “Senhor presidente, eu acho que a gente pode, para o ano 

que vem, resolver esse problema que até de discussão aqui hoje. Eu acho que está na 

hora do Poder Público parar de botar dinheiro para o Carnaval. Nós temos tantas outras 

necessidades, nós temos famílias precisando de cesta básica, nós temos pessoas 

passando fome, necessidade básica. Então chega. O Poder Público não é para bancar 

isso. Quem quer pular Carnaval, quem quer fazer bloco, faça por conta própria. Conta 

própria e aí vai acabar com esse problema. Já estou dizendo aqui: para o ano que vem 

sou terminantemente contra a prefeitura colocar um centavo em bloco de Carnaval.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação a 

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, J.V.:- “Também aqui quero deixar aqui minha indignação 

porque não é o problema do requerimento da vereadora Dulce Rita pedindo informação 

sobre o que que está acontecendo na Próvisão. É o modus operandi da Casa, que todo 

pedido de informação é rejeitado porque o dono da caixa preta não deixa passar nada. 

Infelizmente eu não estou entendendo é o que que está acontecendo. Caixa preta um dia 

vai para o desastre e nós vamos ter que saber. A hora que o avião cair nós vamos acabar 

sabendo o que tinha dentro dessa caixa preta porque a transparência e a democracia 

foram feitos para ser executada, para ser o modus aqui dentro dessa Casa. E infelizmente 

não conseguimos ter informação de nada, de nada. Queria também falar que o pessoal 

aqui do... da empresa Unipract continua sem pagamento, viu, líder do governo, secretário 

adjunto? A Unipract continua sem receber, que é o pessoal que trabalha lá no Protocolo. 

E que também o pessoal do Residencial Flamboyant reclamando da enchente lá, que é 
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coisa de 20 anos que estão sofrendo. Então não é por causa da chuva que caiu agora 

não. Chuva foi forte, mas eles estão com problema há 20 anos, sem providências.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação a 

vereadora Amélia Naomi, com tempo de um minuto, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI. J.V.:- “Senhor presidente, o Requerimento 392, assinado 

por Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Juliana Fraga, Walter Hayashi, que solicita informações 

à Prefeitura de São José quanto ao Edital 030/2023, da Urbam Urbanizadora, que... que 

tem como objeto a locação de veículos elétricos para transporte sem motorista no 

município. Nós, na medida em que esse requerimento foi rejeitado, nós enviaremos esse 

requerimento rejeitado ao Tribunal de Contas. Tomaremos essa providência, assinado 

pelos vereadores, porque infelizmente esse edital da Urbam está direcionado e é um 

prejuízo para o município. Então, por isso, nós.... se o requerimento tivesse sido 

aprovado, nós iríamos discutir essa questão, da questão desses ônibus. Mas, rejeitado, 

iremos encaminhar ao Tribunal de Contas.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação o 

vereador Fernando Petiti. Tempo de um minuto, vereador.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente! Boa noite já, né? É um minuto 

de silêncio. São para duas pessoas: Guido Roberto Giovanni Romanelli – já tinha avisado 

o Zé Luís –, 83 anos, ex-proprietário da Wizard, escola de inglês; e Altamirando Negrão 

Palma, cirurgião dentista de São José dos Campos, faleceu com 83 anos, ex-presidente 

do São José Esporte Clube. Deixar meus sentimentos e o abraço aos familiares. 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação o 

vereador Walter Hayashi, com o tempo de um minuto, vereador.” 

O vereador WALTER HAYASHI, J.V.:- “Senhor presidente, o requerimento rejeitado 

proposto pelo vereador Thomaz, trata-se de uma informação necessária para a nossa 

Casa. Por isso que ele fez o requerimento, porque é um assunto de extrema importância 

que fala das finanças da Prefeitura, da própria Prefeitura. Se os cálculos são realmente... 

porque está o projeto aqui, inclusive apartado do zoneamento, está como Plano Diretor 

num artigo só e numa disposição transitória, se for... nós temos a dúvida porque está 

previsto no orçamento 340 milhões mais ou menos para receber pela outorga onerosa. 

Trinta por cento disso dá mais de 100 milhões de desconto! Queremos saber quem que 

está sendo beneficiado. Aliás, muito bem falado aqui pela vereadora Amélia Naomi na 

sessão passada, deveria ter uma audiência pública para explicar todos esses detalhes. 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003300330039003A00540052004100, 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 
                          (ANAIS)                                            48 

CMSJC-001 – 6ª Sessão Ordinária – 28.2.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.2.2023 

Está muito nebuloso isso, presidente. Então, lamentavelmente foi rejeitado esse 

requerimento de pedido de informação. Parabéns, viu, Thomaz? Mas nós vamos entrar na 

justiça para saber.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereador Petiti, não saiu sua 

voz no microfone, né, Petiti?” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Isso! Voltando...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com a palavra o vereador 

Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite! Tinha solicitado um minuto de silêncio – né? 

– para o Guido Romanelli e para o Altamirando, ex-dentista aqui de São José dos 

Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Tá bom, vereador! Em votação 

os requerimentos e as moções constantes na pauta da sessão de hoje, 28 de fevereiro de 

2023, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Com nenhum voto contrário, 

está aprovado por unanimidade.” 

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

pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

O Requerimento nº 379/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi, foi retirado pela 

autora. 

Às 18h29min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Passaremos agora a um 

minuto de silêncio. Com a palavra o vereador José Luís Nunes.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, solicitar também um minuto de silêncio pelo 

senhor José Carlos Manara, pai do secretário da Prefeitura, o Manara. Obrigado.” 

 O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Passaremos agora a um 

minuto de silêncio, pelo passamento de Guido Roberto Giovanni Romanelli, Altamirando 

Negrão de Palma, José Carlos Manara, a pedido dos vereadores Petiti e José Luís.” 

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

póstuma à memória dos senhores Guido Roberto Giovanni Romanelli, Altamirando 

Negrão de Palma e José Carlos Manara. 

O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Nada mais havendo a tratar, 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003300330039003A00540052004100, 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 
                          (ANAIS)                                            49 

CMSJC-001 – 6ª Sessão Ordinária – 28.2.2023 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  28.2.2023 

está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTO DO 

ELEVEN, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h31min.-.-.-

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