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PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 10h19min, o senhor secretário ad hoc, vereador Wagner Balieiro,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: SHAKESPEARE CARVALHO (PRB); SANTOS NEVES (PP); JULIANA
FRAGA (PT); PETITI DA FARMÁCIA COMUNITARIA (PSDB); PROF. CALASANS
CAMARGO (PRP); WILLIS GOULART (PMB); JUVENIL SILVÉRIO (PSDB); AMÉLIA
NAOMI (PT); WAGNER BALIEIRO (PT); ROBERTINHO DA PADARIA (PPS);
CARLINHOS TIACA (PDT); DR. RONIEL (DEM); ROBERTO DO ELEVEN (PRB); e
VALDIR ALVARENGA (SD).
Compareceram ainda os seguintes vereadores: LUIZ MOTA (PSC); DULCE RITA
(PSDB); ROGÉRIO CYBORG (PV); DRA. ANGELA (PT); MACEDO BASTOS (PSD);
WALTER HAYASHI (PSC); e DILERMANDO DIÉ (PSDB).

Às 10h19min, havendo número regimental o senhor presidente, vereador
SHAKESPEARE CARVALHO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo o
poder emana do povo, declara aberta a presente sessão extraordinária, convocada
conforme o disposto na alínea a, inciso II e § 1º do Art. 97, do Regimento Interno desta
Edilidade, dedicada exclusivamente à ORDEM DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia
passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada
pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma
simbólica. Dizer aos vereadores que nós convocamos essa sessão extraordinária para
gente realizar... com início agora a partir das 10 horas da manhã. Nós iremos votar a
Lei de Orçamento, iremos votar o Plano Plurianual, nós iremos destinar essa sessão
extraordinária. Logo após a sessão extraordinária, nós teremos a sessão que foi
antecipada, com apoio e votação de todos os vereadores. Para deixar que são
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diferentes: a sessão extraordinária iremos votar o Orçamento e, logo depois, nós
iremos votar os projetos dos senhores vereadores numa outra sessão. Então, para
deixar de uma forma legal aqui, todos os processos serão bem encaminhados.
Lembrando aos vereadores, foram apresentadas trinta e sete emendas no Orçamento,
mais vinte e duas no Plano Plurianual e vinte e duas na LDO, que são as três que nós
iremos votar agora nessa sessão extraordinária. Existe algumas verificações de
emendas e alguns detalhes de questionamentos por parte dos vereadores, que é
prerrogativa. Eu já havia dito já que é uma votação um pouco mais técnica, porque
precisa dos vereadores, além do entendimento da votação, eles precisam fazer
também a consulta aos advogados, aos técnicos da Casa pra que a gente possa ter
esse entendimento melhor. A intenção principalmente da proposta, de nós fazermos
essa emenda, foi um dos defensores contra aí fizemos algumas contra-argumentação,
professor Calasans, com alguns vereadores que entendem que não têm que ter as
emendas é, na verdade, a intenção, como vereador, é de garantir o recurso não só pras
entidades, mas é garantir os recursos para as secretarias para que elas possam
executar e se planejar para o gasto orçamentário durante o ano e, com isso, dando
garantia de uma boa prestação de serviço pra população, essa é a nossa intenção.
Para amanhã ou depois não ficar aquela discussão e nem aquela negociação e
argumentação e contra-argumentação do Poder Executivo, sabendo que já existe um
valor, esse valor pode ser gasto e esse valor ele pode ser muito bem empregado com
seu recurso pra população de São José. Então eu vou até conceder a Questão de
Ordem para o vereador Calasans e, logo após, eu vou pedir para os vereadores hoje
com muita calma, muita paciência, muita, posso dizer, sabedoria e entendimento a
gente possa fazer essa votação, por isso que a gente antecipou, convocou a
extraordinária, depois antecipamos a sessão do período que era 17:30 pra que a gente
possa ter discussão, pra que a gente possa ter entendimento, pra que a gente possa
ter debate, os vereadores defenderem o seu entendimento aqui na tribuna, nos
microfones de aparte, então hoje teremos tempo pra tudo isso. Logo após a Questão
de Ordem do vereador Calasans, eu vou pedir a suspensão da sessão pra gente só ter
mais algum entendimento aqui e a gente logo depois dar continuidade. Quero, antes do
vereador Calasans, agradecer a presença da dona Sara, do GAIA. Obrigado pela
presença! Todos os componentes do GAIA; à Eliana da... AAFLAP, é isso? Falei certo?
AAFLAP. Então, também à Mara, da Sociedade Holística; à Silvana, da AADA; à
Lindoia, da Ágape; à Edmara, do Bem-Te-Vi; à Fátima, da APAE. Obrigado pela
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presença de vocês aqui na nossa Câmara Municipal! Questão de Ordem, vereador
Calasans Camargo.”
O vereador PROF. CALASANS CAMARGO, Q. O.:- “Obrigado, senhor presidente!
Quero saudar aqui os presentes hoje na nossa sessão e lembrando, complementando
as suas palavras, presidente, que essas emendas que estão sendo, que nós
subscrevemos em conjunto, com mais de onze assinaturas, são valores que já são
praticados ano a ano, ninguém está inventando verbas, são valores que as entidades já
vêm recebendo ao longo dos anos e nós pretendemos apenas garantir a manutenção
dos excelentes serviços que essas entidades prestam para a cidade, né? E também eu
queria aproveitar a minha fala, senhor presidente, comentando aqui, trazendo à tona
um assunto importante publicado hoje no editorial do jornal da terra, que diz assim: ‘Na
calada da noite. Câmara desfigurou a proposta de reforço no combate à corrupção. Foi
na calada da noite. Aproveitando o clima de comoção no país, provocado pela tragédia
aérea que vitimou o voo que transportava a equipe da Chapecoense à Colômbia, a
Câmara dos Deputados desfigurou completamente a proposta de combate à corrupção,
retaliando a Operação Lava Jato e também flexibilizando a punição aos corruptos no
país. Ontem, às 4 horas, a Casa aprovou o texto-base do Projeto de Lei 4.850/16,
apresentando 12 emendas e mais 16 destaques a trechos da proposta aprovada pela
comissão especial da Câmara, semana passada. Na prática, após verem naufragar a
tentativa imoral de anistiar o caixa dois, os deputados transformaram o projeto
anticorrupção em um ‘Frankestein’. Nas palavras da AMB (Associação dos Magistrados
Brasileiros), o projeto aprovado pela Câmara vai incentivar e não combater o crime.
Das 10 medidas contra a corrupção, inicialmente apresentadas pelo Ministério Público
Federal com o apoio de dois milhões de assinaturas, somente quatro foram mantidas e,
ainda assim só parcialmente. Do texto original, entre outros, foi retirado o trecho que
transformava o enriquecimento ilícito de funcionários públicos em crime e outro que
previa a responsabilização de partidos por crimes graves’ – foi retirado absurdamente.
‘A proposta original foi violentada, prezado leitor’. ‘As 10 medidas contra a corrupção
não existem mais’, disse ontem o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Em
clima de revanchismo, a Câmara acrescentou ainda ao texto a inclusão do crime de
abuso de autoridade para magistrados e o Ministério Público. A medida foi criticada, por
ser uma clara tentativa de intimidação. A força-tarefa da Lava Jato já ameaça uma
renúncia coletiva caso a proposta da Câmara passe pelo Senado e seja sancionada por
Michel Temer. ‘A Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato’, afirmou o
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procurador da República Deltan Dallagnol, que é coordenador da Lava Jato’. Agora fica
uma pergunta pra todos vocês: ‘E enquanto a Câmara vota na calada, a sua panela
continuará calada, caro leitor?’. Os milhões que saíram, que bateram panela, agora é
hora, né, gente? Nessa eu vou, se tiver aqui em São José dos Campos, nessa eu vou.
Nas outras eu não fui porque era claro que era um movimento para chegar nisso que
estava agora aí, mas agora nessa eu vou.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador, vereador Calasans Camargo! Vamos, então, suspender a sessão por alguns
minutos só para... Os vereadores estão tendo aí os... Conhecimento das emendas
todos os vereadores já têm, porque já está no sistema já há algum tempo, já está no
GED, foi enviado para eles também fisicamente, para que eles possam fazer uma
análise no papel. Então, tudo isso eles já estão... já têm pleno entendimento do que
está se votando. O que na verdade existe aqui, pra deixar muito explicado pra
população, o que na verdade está tendo aqui, o entendimento, é a conciliação do voto
de emenda 01, de emenda 02, de como será votado. Então tudo isso é o entendimento
que os vereadores estão tendo agora na sessão plenária. Se a TV Câmara puder até
focalizar, vão enxergar que os vereadores estão nesta conversa agora, nesse
momento, tratando sobre isso. Então, dizer que vou suspender a sessão por alguns
minutos até para fazer um entendimento aqui e a gente já retorna. Questão de Ordem,
vereador Roniel de Farias.”
O vereador DR. RONIEL, Q. O.:- “Bom dia, senhor presidente! Bom dia a todos aqui da
Casa, da Câmara, todos da plateia! Senhor presidente, queria aproveitar o momento,
acho que é o momento importante, e eu quero pedir a votação das emendas em
separado e, particularmente, pra ser bem chato, mas eu acho que é fundamental,
havendo acordo com a Casa, de que os votos sejam declarados, eu acho que é
fundamental isso. Votar em separado cada emenda, pra que ela possa muito bem ser
discutida e amplamente discutida para que a cidade saiba o que está sendo votado e
quem está votando e no que está votando.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “O senhor está
sugerindo e solicitando a votação nominal, é isso? Então só pede, por gentileza.”
O vereador DR. RONIEL:- “Votação nominal, senhor presidente. Que no momento não
me ocorreu a fala.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a
solicitação verbal do vereador Roniel de Farias pra que a gente possa fazer a votação
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nominal das emendas do projeto, todas elas, que já era uma sugestão de, eu tenho
certeza, de acordo de todos os vereadores, não tem objeção de nenhum vereador
quanto a isso, essa votação nominal. Vereadores favoráveis permaneçam como estão,
os contrários que se manifestem. Por gentileza, vereador Cyborg, secretarie aqui.
Vereador Rogério Cyborg, secretarie aqui, por gentileza! Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
Neste momento assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Rogério Cyborg.
O senhor secretário ad hoc, vereador ROGÉRIO CYBORG:- “Nenhum voto contrário,
nobre presidente.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Dr. Roniel, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de votação nominal das Emendas constantes do
Projeto de Lei 171/2016 (Processo 9668/2016), de autoria do Poder Executivo.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Para deixar claro para a
população e para todos os vereadores que já existia o entendimento de todos os
vereadores de fazer a votação por votação nominal, que a gente pudesse também ler
emendas por emendas. Então, tudo isso já existia já o entendimento, até por isso que
foi antecipada a sessão, porque – exemplo – se nós tivéssemos a sessão às 17h30,
vereador Rogério Cyborg, nós naturalmente nós iríamos passar da meia-noite, porque
são trinta e sete emendas de um projeto, vinte e dois de outro, vinte e dois de outro.
Então, naturalmente ia se estender para mais de meia-noite e aí nós teríamos o
problema de falar que ia muito tarde, calada da noite. Então, para gente não ter esse
problema, por isso a convocação dessa sessão extraordinária no período da manhã,
para que a gente possa fazer com muita calma, muita tranquilidade, que a gente possa
ler as emendas, para que a gente possa votar nominalmente todas as emendas. Então,
deixando muito claro a todos os vereadores. Então, portanto, a sessão está suspensa.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador SHAKESPEARE
CARVALHO.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Reaberta a presente
sessão. Cumprimentar aqui também a dona Elaine e Ana Raquel, do Sorri, presentes
também aqui na nossa Câmara Municipal. Convido os senhores vereadores que estão
na Sala Pedro Bala, na Sala Betinho, em reunião, para que possam comparecer ao
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nosso Plenário, que nós já iremos dar início ao processo de votação. Nós iremos votar,
em rito prioritário, discussão única, o processo 9668/2016, de autoria do Poder
Executivo, que ‘Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São José dos
Campos para o exercício de 2017’, que já tem o parecer da Comissão de Justiça,
Economia, rito prioritário, prazo de emendas: 19/10/2016. E nós temos trinta e sete
emendas para ser votadas.”
Passou-se ao processo de discussão.
Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 171/2016 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
9668/2016, de autoria do Poder Executivo, que estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São José dos Campos para o exercício de 2017.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Passaremos ao
processo de votação. Antes do processo de votação, tem o encaminhamento de
votação pedido pelo vereador Juvenil Silvério sobre o processo 9668/2016, do Poder
Executivo. Vereador Juvenil Silvério, vossa excelência tem o tempo regimental de até
vinte e cinco minutos... É vinte ou vinte e cinco, meu amigo, só me... Quinze minutos
pelo partido. Então só pra deixar a vossa excelência a colocação de quinze minutos
vossa excelência tem para fazer uso da palavra aqui na tribuna, vereador Juvenil
Silvério. Logo após o vereador Juvenil Silvério, orador inscrito vereador Carlinhos
Tiaca. Vossa excelência também terá quinze minutos, pelo tempo partidário. Questão
de Ordem, vereador Roniel de Farias.”
O vereador DR. RONIEL, Q. O.:- “Senhor presidente, da mesma forma... Muito
obrigado pela fala! Da mesma forma que o senhor permitiu que os outros colegas
fizessem uma reuniãozinha rápida, eu também estou propondo isso para o nosso
grupo. É cinco ou dez minutinhos e nós... Pediria que o senhor suspendesse a sessão
para fazer essa conversa”.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Nobre vereador,
respeito muito vossa excelência, mas, em respeito até a população que está aqui, na
questão do horário, nós vamos manter o cronograma e nada impede dos vereadores
conversarem... .”
O vereador DR. RONIEL:- “Um dos vereadores que vai falar... .”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “O vereador Juvenil tem
quinze minutos para fazer toda a sua discussão. Ao vereador Carlinhos Tiaca vai ser
garantido pra ele os quinze minutos. Então tem, no mínimo, trinta minutos para que a
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gente possa também se conversar entre a gente sem problema nenhum.”
O vereador DR. RONIEL:- “Não, mas o vereador Juvenil é quem vai falar e quem
estaria participando da reunião.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “E depois o vereador
Juvenil vai ter quinze minutos, vereador. Quinze minutos que eu falo: quinze minutos o
senhor vai falar e depois quinze minutos do vereador Carlinhos Tiaca que o senhor
pode utilizar. É só para a gente ganhar tempo, porque senão, nós vamos suspender e
voltar a sessão, vai ser mais trinta minutos a mais no tempo. Então a gente na verdade
quer que o vereador utilize o tempo necessário e que a gente possa, com muita
tranquilidade, votar os projetos que já estão na pauta. Então orador inscrito, vereador
Juvenil Silvério.”
Ocupa a tribuna o primeiro orador inscrito, vereador Juvenil Silvério. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Bom dia, senhoras e senhores! Quero
cumprimentar aqui, de forma especial, as entidades que se fazem presentes hoje em
nossa Casa. Sejam todos bem-vindos! É um prazer poder tê-los aqui de novo. Pena
que... Vocês poderiam vir aqui mais vezes, né? Estiveram aqui no final do ano
passado, naquela votação da doação da verba, podiam voltar aqui a Casa para dizer se
receberam ou não a verba, né?, para poder até justificar para todos os vereadores se o
governo cumpriu ou não com vocês aquilo que tinha um pré-acordo nessa Casa. Mas
eu venho a esse microfone e quero aqui justificar algumas situações. Eu não vejo
nenhum vereador, dos vinte e um que estão aqui, vereador ou vereadora, que não
tenha algum comprometimento de apoio a alguma entidade aqui em São José dos
Campos. Eu acho, inclusive, tem vereadores que apoiam não somente uma, mas
diversas entidade sociais, e que essas entidades sociais prestam um excelente serviço
a toda nossa população. Na verdade, vereador Willis, são grandes parceiras da
Prefeitura no que diz respeito ao atendimento às comunidades. Então têm de todos
nós, e merece realmente ter de todos nós, total apoio e total comprometimento com a
causa social no município, uma vez que prestam e ajudam muito as famílias e as
pessoas que precisam de diversos atendimentos, muitos deles até específicos, não é?
Portanto, tem de nós aqui o respeito. Em relação ao Orçamento do Município, nós
tivemos, vereador Marcão da Academia, nós tivemos na última quinta-feira e estava na
pauta de votação na última quinta-feira o Orçamento do Município e até as cinco e meia
da tarde, foi quando eu entrei nesse Plenário e eu pedi à Mesa Diretora: ‘Por favor, eu
quero saber se temos emendas ao Orçamento’. Naquele momento, cinco e meia da
tarde, vereador Cyborg, nós tínhamos duas emendas protocoladas, uma da Comissão
de Justiça e uma outra de uma vereadora da base de governo. Duas emendas. Às seis
e vinte da tarde, como que num passe de mágica, trinta e quatro emendas apareceram
no projeto. E aí como que se analisa um processo tão importante, que é o Orçamento
do Município, como é que faz isso de afogadilho e sem fazer a devida análise até
mesmo, inclusive da Assessoria Jurídica, da Assessoria Contábil, como é que faz isso?
Como é que vota uma coisa com trinta e seis emendas sem a devida leitura e
responsabilidade? É o Orçamento do Município, é o que vai gerir as contas públicas, os
investimentos, o apoio às entidades em 2017. Então, naquele momento, com muita
sabedoria, o Plenário decidiu adiar a votação do projeto, naquele momento, e veio para
hoje o dia, então, da decisão. Eu confesso a vocês – e aqui, Marcão, é uma coisa de
foro íntimo – eu confesso a vocês que, honestamente, fazendo as devidas
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considerações e apoio às entidades, eu lamento ter que votar projetos e emendas com
essa ‘pressão’, desnecessária. Por que isso? Por que desnecessário? Eu nunca vi. Eu
nunca vi. Pode ser que já tenha acontecido. Eu não me recordo. Eu nunca vi emendas
direcionadas para determinadas entidades. E, vejam, todas necessitam, todas precisam
de apoio. Então que critério eu utilizo, vereador Cyborg, vossa excelência que tem uma
ligação muito forte com as entidades, que critério eu utilizo para decidir se determinada
entidade merece receber a verba em detrimento de outra entidade? Qual foi o caminho,
qual foi a justificativa utilizada para determinada entidade? Eu não estou nem falando
aqui da técnica legislativa correta e jurídica correta para função, mas é como que eu
escolho. Como que eu escolho? A entidade que eu gosto mais vai ser beneficiada em
relação a outra? Qual é o critério? E, repito, todas as entidades sociais, todas, sem
nenhuma distinção, merece e têm que ter o apoio da administração pública, todas, sem
nenhuma distinção, né? Agora, o que eu quero garantir às entidades – e aqui eu vou
encaminhando já para o final da minha fala – eu quero garantir que o próximo governo,
vereador Petiti, será um governo que vai respeitar contratos, que vai respeitar
destinação de recursos de apoio às entidades, que vai fazer isso com transparência,
sem prejuízo às entidades, como já foi feito anteriormente. Então eu quero pedir aqui
aos nobres vereadores, aqueles que têm entendimento e a responsabilidade com o
destino da cidade, que, primeiro, vereador Valdir Alvarenga, eu peço que tenha
consideração da retirada das emendas. Todas elas, retirada de todas as emendas. É
um pedido que eu faço aqui nos microfones. E vamos discutir com estas entidades, e aí
cada vereador que está aqui que tem compromisso com a entidade, vamos discutir com
elas qual é o plano de trabalho e a necessidade dos valores, de repente até aumentar o
recurso que está destinado hoje nas emendas. Então é um pedido que eu faço aos
vereadores, da retirada das emendas pra que possamos votar o Orçamento do jeito
que foi votado em 2012 para 2013, respeitando o governo que sai, respeitando o
governo que entra e tratar as entidades de forma bem honesta, sem prejuízo às
entidades. Então eu peço aos nobres colegas que pensem nisso, repensem isso,
retirando as emendas, votando a peça orçamentária de forma bem tranquila, serena e
transparente, que pode ter certeza desse Plenário e de todos os vinte e um vereadores
que estarão aqui nos próximos quatro anos terão a responsabilidade. Eu tenho certeza
que o nobre vereador Marcão e o vereador Maninho, são parceiros das entidades
também, estarão aqui pra ajudar todas as entidades sociais que precisam de apoio a
conseguir esse apoio do governo, tem de mim esse compromisso. Muito obrigado,
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presidente!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Restou cinco minutos,
que certeza que o vereador Juvenil Silvério vai conceder os cinco minutos restantes pro
vereador Dr. Macedo Bastos. Obrigado, nobre vereador, pela concessão!”
Ocupa a tribuna o próximo orador inscrito, vereador Macedo Bastos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MACEDO BASTOS:- “Eu serei muito breve a respeito dessa
questão orçamentária. Primeiro lugar, vamos deixar muito claro o seguinte. Numa
questão até um tanto quanto pessoal eu não estarei mais nessa tribuna a partir de 1º
de janeiro de 2017. Como todos sabem, não me candidatei a vereador: tinha decidido
não ser mais vereador nessa Casa de Leis. E quem me conhece, conhece os oito
mandatos que eu participei deste Parlamento, sabe que uma das coisas que eu não
guardo é mágoa, revanchismo, vindita, vingança, isso não existe no meu coração até
porque se eu não guardei dinheiro até hoje, por que eu vou guardar mágoa, né? Então,
se nós avaliarmos, nós temos que ter em mente que o Parlamento tem, obviamente,
que discutir – é uma questão legal – a peça orçamentária. Esta peça orçamentária,
debruçando-se sobre ela, é um parâmetro que cabe ao novo prefeito. E quero dizer
aqui muito publicamente: seria humilhante pra mim como homem público pensar em
criar situações de dificuldade para um novo administrador. Ora, o administrador que vai
assumir a partir de 1º de janeiro ele ganhou as eleições e tem o aval da população.
Obviamente que ele, como prefeito de São José dos Campos, tem as suas diretrizes.
Agora, é importante que nós saibamos que um prefeito municipal, dentro da peça
orçamentária, seja cinco, seja dez ou seja vinte por cento, ele pode fazer
remanejamentos. Então como que nós... eu fico me perguntando.... deixo claro aqui,
não existe aqui nenhuma forma de engessar o governo que vai vir até porque o ano
que vem ele poderá apresentar uma nova Peça orçamentária para Câmara Municipal
para ser debatida e discutida. Apenas e tão somente, quero deixar claro para os
senhores vereadores de que... na sua grande maioria que tem ligações com entidades
assistenciais do município, filantrópicas, como que nós podemos... Eu fico pensando,
nós que trabalhamos durante décadas com entidades assistenciais como a APAE,
como a Ágape, como a Bem-Te-Vi, como o GAIA, que está aqui, eles representam
milhares e milhares de pessoas deficientes no município, como que eu posso ser
contrário à mantença de um determinado valor para garantir que essas entidades
possam trabalhar com segurança? Porque, com todos os problemas... Vocês sabem
quantos municípios brasileiros estão no vermelho? Dois mil, duzentos e vinte e quatro
municípios no país estão no vermelho, sabiam? Não é um problema específico da
cidade de São José dos Campos, todas as cidades, todas. Hoje, ainda, a cidade de
Taubaté acabou também de cortar algumas vantagens do funcionalismo, acabou. Isso
está acontecendo. A cidade de Americana o prefeito foi no judiciário e falou: ‘olha, está
aqui a cidade, vocês querem ficar com ela?’. Isso está acontecendo em geral. Mas aqui
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em São José dos Campos, com todos os problemas, e nós somos conhecedores disso,
o funcionário público recebeu regiamente em dia, vai receber seu 13º (Décimo
Terceiro), recebeu trinta por cento de aumento. Recebeu, gente. Aqui em São José dos
Campos tem o chamado gatilho. Nós temos que entender isso. Muitas obras que foram
realizadas em São José dos Campos foram obras importantes para a cidade, sim.
Muita gente votou contra o prefeito atual por um viés ideológico, um viés político, nós
sabemos disso, não é? Então eu quero dizer a vocês que não posso, e entendam isso,
como muitos dos vereadores que aqui estão em Plenário, votar contra alguma coisa
que vá dar legalidade, vá dar vida, vai dar justificativa, vai dar base, vai dar supedâneo
para essas entidades poderem funcionar. Nós não estamos beneficiando aqui o
presidente, a diretora da APAE, a diretora da GAIA, da ASIN, da Bem-Te-Vi, não
estamos beneficiando eles. Nós estamos garantindo que estas pessoas que são
assistidas tenham continuidade. Porque, com todos os problemas, eles estão
recebendo, sim, em dia. Nenhuma dessas entidades que está aqui deixou de receber
as verbas. Quiçá pudesse ser maior. Se eu pudesse, tivesse o poder aqui de votar
alguma coisa para aumentar ainda mais essas verbas, mas não é o que nós estamos
fazendo. Nós estamos garantindo que essas entidades tenham uma vida mais tranquila
no ano de 2017. Portanto, é um apelo que eu faço aos senhores vereadores aqui dessa
tribuna, votem a favor dessas emendas, principalmente aquelas que beneficiam essas
entidades que, durante décadas, prestam relevantes serviços à cidade de São José
dos Campos. Que Deus possa nos orientar nesse momento! E fica aqui mais uma vez
dito de que nós não estamos aqui com o objetivo de engessar, de criar dificuldades
para o novo governo, absolutamente. Eu quero o melhor para a minha cidade. Não
estarei mais aqui, mas quero lá de fora ver a minha cidade crescendo, se
desenvolvendo e progredindo como merece. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Orador inscrito, vereador Carlinhos Tiaca.”
Ocupa a tribuna o próximo orador inscrito, vereador Carlinhos Tiaca. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador CARLINHOS TIACA:- “Senhor presidente, vereadores e
vereadoras, quem nos assiste pela TV Câmara, uma saudação especial para quem nos
acompanha hoje nessa Sessão Extraordinária aqui da Câmara numa votação
importante, que é o Orçamento Municipal, pra onde vai o nosso dinheiro, o seu
dinheiro. Então hoje estamos aqui numa atribuição importante da Câmara Municipal,
uma das mais importantes que nós fazemos. Primeiramente, eu gostaria de
parabenizar as entidades aqui presentes. Diferente do que foi dito aqui, eu já fui
presidente de uma entidade, sei como vocês trabalham, como vocês ralam para
conseguir desenvolver esse trabalho: passam dias, noites preocupados com quem
vocês estão atendendo. Por que se não fossem vocês, o que seria da Prefeitura?
Porque o trabalho de vocês é de primeira qualidade e de importância necessária para a
nossa cidade. A líder do PSDB aqui está resmungando porque infelizmente... eu fui
presidente e, olha, naquele período sofri porque eles foram cortando a nossa verba ano
a ano, não dava... Nós tínhamos o fórum das entidades sociais para tentar evitar que
eles fossem cortando e desprestigiando como se o trabalho das entidades sociais fosse
desnecessário. Vocês fazem um trabalho importante para a nossa cidade, atendendo
quem mais precisa, por isso eu tenho que parabenizar vocês pela presença de vocês
aqui também, porque vocês estão preocupados não com vocês, mas com quem vocês
atendem. Eu sou presidente da Comissão de Economia e Finanças. Nesses quatro
anos nossa comissão... faz parte o vereador Wagner e o Dr. Roniel. Nós procuramos
dar a maior transparência possível nessa peça orçamentária, nessa discussão. A
Prefeitura, nesses quatro anos, fez o dever de casa: fez as audiências públicas nos
bairros, ouvindo a população. E aí fez esse orçamento municipal. Posteriormente, isso
tem que ser dado, essa resposta, para a população e os vereadores, nós fizemos isso,
apresentamos e ouvimos para ver se realmente essas sugestões foram acatadas pela
Prefeitura. O Orçamento, povo de São José, é 2,6 bilhões de reais, um dinheiro
bastante volumoso. Volto a dizer, é dinheiro de vocês, da população que paga o
imposto, paga as taxas. Só para a saúde e educação está previsto um bilhão e pouco,
para a área de saúde e educação um bilhão. Eu estou bem tranquilo, diferente do Dr.
Bastos, né? Desculpe, Dr. Bastos, discordar do senhor, mas eu estou tranquilo para o
ano que vem aqui na nossa cidade, porque nós temos dois deputados federais lá em
Brasília – eu estive lá. Cada um tem condições aí de trazer para São José dos Campos
quinze milhões; se temos dois, trinta milhões de recursos para a nossa cidade. Temos
um deputado estadual que também tem condições de trazer recursos para a nossa
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cidade. O governo do Estado é do PSDB, né? O novo prefeito bastante amigo dele.
Então o PMDB é aliado do PSDB, lá o Temer é aliado do PSDB. Então, eu não estou
preocupado com relação a recurso, né? O próprio PMDB e PSDB falou que o ano que
vem essa situação... eles estariam arrumando a casa e logo, se derrubasse a Dilma, a
economia estaria perfeita em São José e no Brasil. Então, eu estou tranquilo nesse
sentido. Agora, a nossa Casa de Leis aqui, a função dos vereadores, é fazer emendas
no Orçamento, porque nós fomos eleitos por vocês para trabalhar por vocês. Se nós
vemos que o prefeito, né? Se a Prefeitura não contemplou setores da sociedade, então
é a nossa função, os vereadores, melhorar o orçamento municipal, porque nós estamos
no dia a dia na rua então a gente muitas vezes tem uma sensibilidade maior de quem
está na Prefeitura. Como eu falei, a gente está no dia a dia e a gente sabe aonde tem a
poeira, aonde tem o barro. Então, por isso, a função do vereador é modificar o
orçamento se for necessário. E nossa comissão, como eu disse, nós fizemos audiência
pública recentemente e lá estava o presidente da Câmara, o Shakespeare, também
participou, o vereador Valdir Alvarenga também participou, lá foi apresentado várias
sugestões que não tinha sido contemplado naquele momento que a Prefeitura fez
audiências públicas, foi feito uma solicitação para a Bem-Te-Vi de emenda para
garantir recurso para a Bem-Te-Vi, foi feito uma solicitação para que continuasse o
antipoeira nos bairros da nossa periferia, foi feito solicitação para que mantivesse o
esporte feminino, o futebol feminino em São José porque é um espaço importante para
as mulheres, e mais outras coisas também que foram solicitadas: regularização
fundiária, que continuasse o processo de regularização. Então isso foi trazido para
comissão de vereadores para que fosse melhorado o orçamento municipal. Volto a
dizer, o Orçamento para o ano que vem está previsto aí dois bilhões e seiscentos
milhões aí de recursos para São José dos Campos, dos impostos de vocês, isso é bom
que se diga, né? Aí os vereadores... olha, também eu gostaria de esclarecer para
vocês... Veio um vereador aqui e disse que as emendas foram feitas de afogadilho.
Lembrando que o Orçamento chegou aqui na Casa quando? Em setembro. Então os
vereadores poderiam ter lido a peça orçamentária. E quem veio aqui, o primeiro, foi
presidente da Câmara, ele sabe muito bem como se faz uma emenda. Tem uma
assessoria, tem a Câmara aqui, toda a assessoria técnica da Câmara que pode ajudar
também. Eu não vi ele fazer aqui uma emenda que ele sempre faz, que é recurso para
o Recanto dos Tamoios, a rede de água dos Tamoios. Ô, desculpe! O do PSDB que
esteve aqui, né? Ele... não, eu disse que ele já foi presidente da Câmara então ele
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sabe como que faz. Não fez, né? Então, teve o prazo de emenda dos vereadores, das
comissões e ele não quis aperfeiçoar aqui o orçamento municipal. É direito dele não
fazer a emenda para o Recanto dos Tamoios prevendo a rede de água pra lá, sem
problema. Mas só que nós recebemos e estamos recebendo uma demanda que eu
acho importante. Quando muda governo, normalmente se culpa o anterior, vocês
sabem disso, né? Aí param-se projetos, suspende convênios, é normal isso acontecer,
infelizmente. O que nós vereadores estamos querendo evitar é que haja interrupção
nos convênios. É importante que continue o Pio XII atendendo São José dos Campos,
é importante que o Hospital Municipal tenha condições de dar um bom atendimento à
população. Nós fizemos emendas para as entidades, porque nós temos muita
preocupação, porque normalmente nesse período aí de mudanças o que que
acontece? Sempre o mais fraco é que paga o pecado dos outros, isso é bíblico, por
isso nós fizemos essas emendas, para garantir recurso suficiente para as entidades
sociais. Não queremos ver o atendido de vocês desguarnecido o ano que vem, essa é
a ideia. Nós temos aqui emendas, dessas trinta e seis, trinta e sete emendas, que
prevê, como eu falei, recurso para o Bem-Te-Vi. O Bem-Te-Vi merece ou não merece
recurso da Prefeitura? Eu acho que ainda é pouco, porque esse ano que passou e o
anterior eles passaram por uma situação difícil junto ao governo do Estado, que queria
cortar o Orçamento, a Prefeitura também deu uma... né, uma balançada, tivemos que
interferir para que isso não acontecesse. Ou seja, essas emendas são de suma
importância para as entidades sociais e para a população em geral. Vai prejudicar a
cidade? De forma nenhuma, vocês estão ajudando a nossa cidade. Por que colocar
vocês como o vilão da história? Não podemos fazer isso. Tivemos toda a
preocupação... o vereador Bastos disse muito bem, que tem uma emenda que é uma
emenda que realmente gerou uma polêmica aqui dentro, que é com relação ao
remanejamento de verba do prefeito, hoje é vinte por cento, então ele tem uma
liberdade muito grande, né? Pode fazer as alterações que ele quiser dentro da
Prefeitura, tirando dinheiro do transporte colocando na assistência ou vice-versa, então
ele tem uma liberdade, não precisa tanto da Câmara. E o Tribunal de Contas tinha feito
um apontamento, estou falando isso para ficar registrado aqui nas atas, que fique bem
claro nas atas isso o que eu vou falar: o Tribunal de Contas apontou que seria
necessário mudar esse índice, que fosse a inflação apontada, que é 5,4, que é a
previsão. Ou seja, nós vereadores aqui estamos tentando fazer o que o Tribunal de
Contas está dizendo, então não é uma questão de perseguição, de querer prejudicar o
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prefeito futuro, não. Foi feito dessa forma. Houve o entendimento aqui que isso
dificultaria o governo do partido futuro, então há um consenso aqui de retirar essa
emenda, não votar essa emenda. Ok, sem problema nenhum. Eu também não quero
prejudicar nossa cidade, não é? Mas se o prefeito já tem esses vinte por cento pra
remanejar, faz as contas aí, dois bilhões e meio, vinte por cento quanto que dá de
remanejamento? Ou seja, ele pode mexer no Orçamento à vontade para o ano que
vem, estamos garantindo isso para ele. Mas por que não manter essas emendas?
Emendas importantes para a nossa cidade: reforma de centros esportivos que é
importante, para o Hospital Municipal, para a Santa Casa, Antoninho da Rocha Marmo.
Por que não? Por que não garantir esse recurso para o esporte amador, para o
Fadenp? Por que não garantir isso? Porque... O que que cheira isso? Que de fato vão
mudar, porque, se eles não querem garantir isso, significa que eles vão cancelar muitos
projetos. Eu não quero que cancelem esses, porque se foi feito essas emendas é
porque são importantes e necessárias. Volto a dizer, se eles fossem manter o
taekwondo da forma como está, eles aprovariam isso, aprovariam essa emenda,
porque eles estão pensando já em mudar, essa é a minha preocupação, né? Por que
se eles... Eu vi aqui nos corredores aqui dizendo que não vão mudar no Orçamento,
não vão prejudicar ninguém, então por que que não aprovam essas emendas? Isso me
cheira que vai ter corte sim, então não podemos titubear nessa hora, não podemos
pensar que isso não vai acontecer, temos que preservar quem mais precisa. Corta da
comunicação porque o PSDB sempre foi contra aí a verba para a comunicação, vamos
cortar da comunicação então e vamos mandar para as entidades sociais, é isso. Por
que publicidade então? Vamos... Eu estou de acordo com o PSDB então. Vamos deixar
o dinheiro carimbado para as entidades sociais, que continue o antipoeira na cidade,
enfim, tantas coisas importantes que nós precisamos para São José dos Campos. Volto
a dizer, eu estive em Brasília, estive conversando lá e perguntaram pra mim: ‘você vai
apoiar ou você é contra o prefeito? Eu falei: ‘eu vou apoiar a minha cidade, dinheiro que
eu conseguir daqui e levar para São José dos Campos que seja utilizado bem pela
cidade. Eu não estou preocupado se é do partido A ou partido B que está lá, se é o
PDT, meu partido, que está no comando, eu estou preocupado é com a nossa cidade
de São José dos Campos’. Fui atrás de recursos para a área de risco porque eu estou
preocupado com essa situação. Fui atrás de recurso para habitação porque eu estou
preocupado é com a população. Então isso, gente, aqui a discussão é a seguinte:
vamos apoiar ou não essas emendas? E eu defendo que sejam aprovadas elas para
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que a gente não tenha – escreva o que eu estou dizendo – o ano que vem, meio do
ano que vem... se eu estou falando errado ou não, eu faço esse desafio, porque vai ter
corte se não tiver essas emendas aprovadas hoje. E aí a responsabilidade vai ser de
quem? Não vai ser do prefeito, vai ser de nós vereadores que fomos contra. Aí eu
quero ver o vereador ir para público e dizer: ‘olha, sinto muito’. Mas, eu falo para vocês,
hoje vai ser importante para o futuro das entidades sociais em São José dos Campos.
Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Passaremos ao processo de votação. Em votação a emen... Nós já
estávamos no encaminhamento de votação. Vereador, dois inscritos pra
encaminhamento. Vereador, dois inscritos para encaminhamento. Nós estávamos em
encaminhamento de votação, já foi um inscrito que usou quinze minutos de
encaminhamento, depois outro inscrito usou mais quinze minutos, portanto, trinta
minutos de encaminhamento de votação. E aí eu estou colocando o processo em
votação e vou conceder a Questão de Ordem para o senhor logo após iniciar o
processo de votação e fazer a leitura de todos os processos que serão votados. Então
irei encaminhar pra vossa excelência. Processo de votação nº 01, que é o processo
9668/2016, de autoria do Poder Executivo, que ‘Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São José dos Campos para o exercício de 2017’. A Comissão de Justiça
e Economia já deu. Rito prioritário. Prazo de emenda venceu dia 19/10/2016.
Emendas... Tem trinta e sete emendas que precisam ser votadas aqui na nossa
Câmara Municipal. A Emenda nº 01, Emenda Modificativa ‘No processo supra, no
Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão 04, Fundação Cultural
Cassiano Ricardo, Unidade 001, Diretoria Executiva, no quadro onde se lê...’. Eu vou
ler a justificativa. A Justificativa: ‘Observa-se... [...] Para se ressaltar ‘também que o
Fundo Municipal de Cultura foi ‘aprovado por esta Casa por meio de Lei 9.069, de 13
de dezembro de 2013. O Fundo Municipal de Cultura faz parte das articulações do
Sistema [...]’. E faz um remanejamento de recurso na ordem de dois milhões, cento e
vinte para a LIF e ficando para o Fundo Municipal de Cultura dois milhões. E na lei
enviada para a Câmara era de quinhentos mil reais, em 2015 foi pra um milhão, em
2016 de um milhão e meio, em 2017 que seria de dois milhões pra Fundação Cultural,
distribuídos nessas ordens para LIF e para o Fundo Municipal de Cultura. É a Emenda
nº 01. Vereadores... Antes de fazer a votação... Oi? Vereador Roniel de Farias,
Questão de Ordem.”
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O vereador DR. RONIEL, Q. O.:- “Muito obrigado, senhor presidente! Eu volto aqui ao
microfone até porque, de uma ampla conversa com todos os colegas aqui, eu estou
pedindo e revogando a minha solicitação de votação nominal e votação em separado.
Os colegas pediram para que se votasse em bloco, porque todo o texto foi de
conhecimento de todos os outros. Mas só colocar em votação, caro Macedo. Não
pode? Tá bom. Não, sem dúvida. Então está bom, senhor presidente. Agora sem
problema, fazer o quê?”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Eu confesso que eu havia dito... eu fui consultado aqui externamente...
Primeiro que era matéria vencida, porque já tinha sido já colocada em apreciação para
os vereadores e votado por unanimidade. Poderia a qualquer momento ter feito antes a
modificação. Eu havia dito isso na consulta que me foi feita externamente aqui,
dizendo: ‘fazer modificação... modificação tem o momento’, que é agora antes da
iniciação da fala dos vereadores. Deixei muito claro numa conversa que eu tive aqui à
parte, não... dizendo..., sendo muito sincero com vocês: a prioridade e a vontade que
eu tenho sempre é que a gente possa fazer nominal e que a gente possa fazer a
votação individual. Isso é prerrogativa dos vereadores a decisão. Foi levado em
votação e os vereadores, por unanimidade, votaram para que a gente pudesse fazer a
votação nominal e a votação um a um das emendas que serão apresentadas. Então, foi
uma decisão dos senhores, então eu só estou aqui respeitando a decisão que já foi
dada pelos senhores vereadores. Questão de Ordem, vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI, Q. O.:- “Senhor presidente, na verdade o autor do
pedido de votar nominalmente voltou a esse microfone para voltar atrás. E na primeira
vez, quando foi colocado em votação, ele está solicitando novamente. É um direito do
vereador e o Plenário decide. O Plenário decide. O Plenário é soberano. Posso falar,
vereador Macedo Bastos? Posso falar? Então, senhor presidente, o senhor disse que
durante meia-hora estava no encaminhamento? Não, senhor, estava discutindo o
processo, que tem... Encaminhamento é aqui e é o líder que faz, é o líder de cada
partido que faz. Encaminhamento é o líder de cada partido, inscrição para debater, para
falar sobre o projeto em pauta. Aqui é outra história e ali foi a discussão do processo,
do projeto. O vereador autor do pedido ele pediu a reconsideração. Se o senhor não vai
fazer a votação agora pra que seja em bloco, é mais uma pedalada que o senhor está
cometendo nessa Casa, depois de tantas que o senhor já cometeu. Então peço a
reconsideração e ponha em votação.”
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O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Nobre vereador, agora que vossa excelência citou, pedalada é o que estão
fazendo com a população. Primeiro solicitam a votação nominal e a votação individual e
agora querem retirar, por quê? Qual é o interesse de se omitir as emendas que foram
apresentadas? Qual o interesse de se omitir o voto declarado de cada vereador, que foi
eleito para isso, para votar? Isso é pedalada. A pedalada do presidente ele só acatou o
que foi solicitado, e é matéria vencida. Vossa excelência já foi presidente dessa Casa,
sabe como que funciona o Regimento, vossa excelência é conhecedor. Não venha
colocar agora esse presidente dizendo que o presidente está pedalando, que isso não
é prática do presidente. Na verdade, antes de abrir o processo de votação, garanti a
palavra ao vereador Roniel. Quando ele me consultou ali externamente, eu disse a ele
que não poderia. Disse a ele... Aí falaram que ‘ah, vamos consultar o jurídico’. Matéria
vencida, e nós sabemos disso, todos os vereadores sabem disso. Agora, nós já
iniciamos o processo de votação com a discussão de retirar ou colocar. Quanto a mim
não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Então estou sendo muito... Não
tem problema, só que é matéria vencida e eu posso também sofrer a qualquer
momento por outro lado o questionamento dizendo... Olha, se houver entendimento de
todos os vereadores, problema nenhum em colocar em votação, vereador, até de uma
forma democrática. Só que eu posso também ter questionamento de qualquer
momento do outro lado dizendo ‘olha, isso é matéria vencida, o senhor está colocando
em votação, aí sim seria uma pedalada de fazer um enfrentamento desnecessário.
Então pra deixar muito claro que nós estamos usando toda a coerência possível para
que a gente possa colocar esse processo em votação e isso é importante. Em votação.
A gente tinha tido também uma consulta aqui à Mesa, do vereador do PSDB, quanto à
solicitação verbal dele também da retirada das emendas. Dizendo que, na verdade, a
retirada das emendas tem que ser feita por todos os vereadores assinando, os mesmos
que assinaram, e hoje nós temos aqui a ausência de uma vereadora, vereadora
Renata, então impossibilitando a retirada dessas emendas. Então as emendas, todas
elas, serão votadas. Então para deixar muito claro que mais uma vez seguindo todo o
Regimento, a gosto de um e desgosto do outro, mas a gente sabe que regra é regra e
regra tem que ser seguida. Emenda nº 01, o processo suma... Vou ler, vou ler, vou ler
todo o processo, que já havia sido solicitado pelo nobre vereador Roniel de Farias, que
nós vamos ter que ler todo o processo aqui das emendas, que foi solicitado. Emenda nº
01: ‘No processo supra, no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade,
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Órgão 04, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Unidade 001, Diretoria Executiva, no
quadro onde se lê: Fundo Municipal de Cultura – Atividades: 1.500.000,00, total de um
milhão e quinhentos, leia-se: Fundação Cultural – Atividades: 2.000.000,00, total de
dois milhões. Portanto, está alterando de um milhão e meio pra dois milhões. E tem a
justificativa da retirada do recurso, divulgando... destimulando a divulgação da Lei de
Incentivo Fiscal, que é a atividade de dois milhões, seiscentos e vinte. Continua dois
milhões, seiscentos e vinte. Vai se alterar a atividade pra dois milhões, cento e vinte.
Então, essa é uma emenda assinada... da vereadora Amélia Naomi. Vereadores
favoráveis permaneçam... Ah, é, vereadores... Eu estou já... Vereadora Amélia Naomi,
como vota? ‘Sim’. Vereador Calasans Camargo, como vota? ‘Sim’. Vereador Carlinhos
Tiaca, como vota? ‘Sim’. Queria pedir para a TV Câmara, nem precisa na hora que eu
estiver fazendo, viu, Rafael? Na hora que eu estiver fazendo a leitura, como é só a
leitura dos nomes, pode focalizar só os vereadores. Como é a leitura dos nomes, até
pra facilitar pra vocês, pra não... uma questão técnica, como eu só estou fazendo a
leitura, pra deixar mais fácil pra vocês também. Vereador Dilermando Dié, como vota?
‘Não’. Vereadora Dra. Angela Guadagnin, como vota? ‘Sim’. Vereador Dr. Roniel de
Farias, como vota? ‘Não’. Vereadora Dulce Rita, como vota? ‘Não’. Vereadora Juliana
Fraga, como vota? ‘Sim’. Vereador Juvenil Silvério, como vota? ‘Não’. Vereador Luiz
Carlos Mota, como vota? ‘Não’. Vereador Macedo Bastos, como vota? ‘Sim’. Vereador
Petiti da Farmácia, como vota? ‘Não’. Vereador Santos Neves, como vota? ‘Não’.
Vereador Robertinho da Padaria, como vota? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven, como
vota? ‘Não’. Vereador Rogério Cyborg, como vota? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga,
como vota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro, como vota? ‘Sim’. Vereador Walter
Hayashi, como vota? ‘Não’. Vereador Willis Goulart, como vota? ‘Não’. Com treze... No
caso aqui vai faltar um voto, que é o voto do presidente, que vota no desempate. Então,
com treze votos contrários, foi rejeitada a Emenda nº 01.”
Às 11h48min iniciou-se o processo de votação.
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 01. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 02, vereadores, do processo... .”
A vereadora DULCE RITA:- “É só dar um alerta aí que essa... Parabenizar quem leu a
emenda, quem prestou atenção, que inclusive está errada. Criaram uma rubrica de
novecentos para uma obra no Aeroporto e – não sei, matemática fraca – tiraram
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quatrocentos e quarenta e dois mil. Então, realmente, parabéns aí, moçada!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 02: ‘No processo supra, no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade,
Órgão 35, Secretaria de obras, Unidade 020, Departamento de Obras Públicas, fica
acrescida de mais um projeto, a seguir: ‘Obras de drenagem bairro Jardim Aeroporto –
Projetos: 900.000,00’. Para cobertura dessa emenda, fica reduzida a dotação
orçamentária prevista no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão
35, Secretaria de obras, Unidade 020, Departamento de Obras Públicas, conforme a
seguir: Obras e serviços de infraestrutura/macrodrenagem – 1.342.000,00’. Ficando no
total... O projeto é 1.346.000, ficando o projeto de 900.000 reais. ‘A presente emenda
visa garantir as obras de drenagem no bairro Jardim Aeroporto, que vem sofrendo com
alagamentos constantes durante o período de chuvas, atendendo, assim, uma
demanda antiga dos moradores daquela região’. Vereadores favoráveis... Vereadora
Amélia Naomi, como vota? ‘Sim’. Vereador Calasans Camargo, como vota? ‘Sim’.
Vereador Carlinhos Tiaca, como vota? ‘Sim’. Vereador Dilermando Dié, como vota?
‘Não’. Vereadora Angela Guadagnin, como vota? ‘Sim’. Vereador Dr. Roniel de Farias,
como vota? ‘Não’. Vereadora Dulce Rita, como vota? ‘Não’. Vereadora Juliana Fraga,
como vota? ‘Sim’. Vereador Juvenil Silvério, como vota? ‘Não’. Vereador Luiz Carlos
Mota, como vota? ‘Não’. Vereador Macedo Bastos, como vota? ‘Sim’. Vereador Petiti
da Farmácia, como vota? ‘Não’. Vereador Santos Neves, como vota? ‘Não’. Vereador
Robertinho da Padaria, como vota? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven, como vota?
‘Não’. Vereador Rogério Cyborg, como vota? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga, como
vota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro, como vota? ‘Sim’. Vereador Walter Hayashi,
como vota? ‘Não’. Vereador Willis Goulart, como vota? ‘Não’. Treze votos contrários
rejeitada a... e sete votos favoráveis. Oito votos favoráveis, rejeitada a Emenda nº 02.
Em votação a Emenda... Retificando, treze votos contrários e sete votos favoráveis.”
Em votação nominal a Emenda nº 02 Modificativa. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários e 07 (sete) votos favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Fazendo a retificação,
nobre vereadora, está retificado aqui. Encaminhamento de Votação da Emenda nº 03,
vereador Santos Neves.”
O vereador SANTOS NEVES, E. V.:- “Senhor presidente, nós gostaríamos de nos
manifestar a respeito dessa emenda, que ela fala a respeito da Próvisão. Eu, na
condição de primeiro suplente e me encontro aqui no lugar da vereadora Renata Paiva,
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estarei votando favoravelmente, até em respeito ao trabalho prestado pela vereadora
Renata Paiva, pelas entidades sociais nessa cidade. Então o voto desse vereador é
favorável.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Justificativa de voto,
vereador Dr. Macedo Bastos. Encaminhamento de Votação.”
O vereador MACEDO BASTOS, Q. O.:- “Senhor presidente, é uma Questão de Ordem.
Senhor presidente, tendo em vista que tem muitas pessoas com deficiência e várias
entidades presentes e algumas delas – o senhor sabe – a manifestação é diferente de
uma pessoa que atua no dia a dia, teria como, não sei se legalmente é possível, nós
fazermos uma inversão de pauta para a votação das entidades? Parece-me que tem
algumas aí, duas ou três emendas, que dizem respeito às entidades. Só porque alguns
a gente sente que eles estão um pouco desconfortáveis aqui no Plenário. Se for
possível, senhor presidente, legalmente o senhor fazer uma averiguação. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Nobre vereador, eu
confesso pra você que eu também, nós tínhamos pensado aqui em fazer algo nesse
sentido, mas infelizmente, até pra não prejudicar o processo e que nós possamos
também no meio dele ter qualquer tipo de retorno da condução do processo e
questionamento, vamos continuar o projeto do jeito que está até pra não ter problema
de legalidade, porque senão teria que abrir também exceção da solicitação feita pelo
vereador Roniel de Farias agora há pouco. Então, pra deixar até a sequência do
processo, vamos continuar. Encaminhamento de Votação, vereador Roniel de Farias.”
O vereador DR. RONIEL, E. V.:- “Muito obrigado, nobre presidente! Fico agradecido
pela sua coerência. Nessa Emenda nº 03, que é de uma entidade de saúde, e eu sou
médico, trabalho na Saúde, conheço o Próvisão, gente muito séria, mas essa e como
algumas outras eu estarei votando contrário não porque a entidade não mereça, e eu
quero já deixar isso claro, estarei votando contrário em algumas delas porque o
governo que aí está entrando não tem sequer condição de saber como é que está o
caixa para se comprometer. Então esse tipo de votação demagógica, hipócrita eu não
vou fazer. Inclusive, até respondendo a um vereador que veio a público falar ‘sempre
foi um grande’... se dizendo um grande defensor das entidades, foi um dos que também
votou contrário a uma série de emendas que eu e todo nosso grupo durante esses
quatro anos viemos tentar trazer, até contra van de criança eles votaram contra e agora
vem falar que são... .”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
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vereador! Encaminhamento de Votação... Vereadores, vai demorar mais ainda, mas é o
direito de vossa excelência fazer. Mas aí que está, tem uns que estão pedindo votação,
outros não sei o que. Eu não tenho problema nenhum, nós vamos ficar aqui até
amanhã, até porque nós marcamos, mas a gente sabe que é um direito, uma
prerrogativa dos vereadores fazer os encaminhamentos necessários, mas eu peço que
se atentem ao encaminhamento de votação. Não sendo a matéria de encaminhamento
de votação, eu vou interromper a fala dos vereadores, até pra gente ter coerência no
que tem seguido até agora. Encaminhamento de Votação, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “Senhor presidente, primeiro, com relação a essa
emenda, ela não está indicando de onde vem os recursos, então é uma emenda
inócua, demagógica, que está saindo do nada e vai pra lugar nenhum, simplesmente
pra fazer média com o Próvisão. Deviam ter respeitado o Próvisão durante o mandato.
O Próvisão ficou com dívida, o Próvisão teve problema com os funcionários,
funcionários passando fome e esse governo não fez nada. Estivemos várias vezes
denunciando as dificuldades pela qual o Próvisão estava passando e esse governo não
fez nada. Agora vem com uma emenda inconstitucional para fazer média? É o que
estão fazendo aqui. Nós, o PSDB, votaremos contra com muito orgulho.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereadora! Encaminhamento de votação, vereador Fernando Petiti.”
O vereador PETITI DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA, E. V.:- “Bom dia, presidente! Bom
dia aos vereadores e a todos os presentes, também aos funcionários e aos
telespectadores da TV Câmara! Realmente essa emenda que destina dezoito milhões
para o Próvisão, é muito engraçado, vem de vereadores que defenderam essa
administração que até agora há pouco estava com dívida no Próvisão de treze milhões
de reais, Juvenil, treze milhões de reais e agora eles querem cobrir toda a má
administração financeira irresponsável – e eu não vou falar outras denominações aqui
pra não ficar com processo nas costas. Mas, no mínimo, foi irresponsabilidade desse
prefeito, dessas secretarias que ele indicou, de várias mudanças. E agora vem indicar
dezoito milhões para o Próvisão. Não fizeram nada de correto, estão querendo colocar
a responsabilidade no próximo prefeito, é muito engraçado, isso aqui parece uma
piada, infelizmente. Eu sei que o próximo prefeito tem responsabilidade de não cometer
os mesmos erros. Não adianta mexer no Orçamento agora. Até um vereador aqui da
situação falou que o prefeito pode mexer a hora que ele quer no próximo ano, né? O
engraçado é: foram irresponsáveis por quatro anos e agora querem fazer de bom
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moço. Seremos contra também.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Justificativa de votação,
vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, é muito fácil vir no
microfone soltar números ao vento, falar o que quiser, como se fosse... a população
fosse acreditar nessas coisas. Dívida de treze milhões? É brincadeira, né? É um
absurdo a gente escutar uma situação dessas daí. E outro absurdo também é dizer que
não vem a ficha, a dotação da onde que está saindo, né? Você tem na própria emenda
Quadro de Detalhamento, Órgão 60, que é a própria Secretaria de Saúde, Unidade
070, o Programa 043, o Projeto Atividade 2180, as fichas 181 e 220 e o que está
falando aqui é o seguinte: você já está no Orçamento com o valor colocado para
atendimento de vários serviços de saúde. Parte desse valor que já está colocado para
atendimento de serviço de saúde está sendo reservado pra atender os contratos em
andamento do Próvisão, em andamento com o Próvisão. É isso que está sendo feito
aqui. Não está sendo colocado dinheiro de outro lugar, não está sendo ampliado de
outro lugar, é simplesmente pra manter o que já tem lá com o Próvisão dentro dos
contratos que estão já em andamento, em andamento e nos valores já estabelecidos
pela Prefeitura. Não há aqui nenhum aumento, nenhuma diminuição, simplesmente
manutenção daquilo que é importante no atendimento à população, que é o serviço que
todo mundo reconhecidamente, trabalha aqui defendo o Próvisão.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Justificativa de Votação, vereador Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO, J. V.:- “Gostaria muito que essa fala fosse feita na
prática durante os quatro anos de mandato do governo do PT. Infelizmente deixou à
míngua não só o Próvisão, mas outras entidades. Não paga o que deve e agora fica aí
fazendo cascata. Isso é cascata.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Justificativa de Votação, vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA; J. V.:- “Olha, quem sabe de cascata então tem knowhow pra isso. Mas eu gostaria de dizer que esse recurso do Próvisão não é nada, não é
mais, nem é menos, o que nós estamos querendo garantir, é que mantenha o serviço
do Próvisão o ano que vem, é isso. Se o PSDB é contra, o que está querendo dizer?
Que vai cortar dinheiro então do Próvisão. Se já está tendo dificuldade, isso significa
que o ano que vem vai ser pior ainda, isso é temerário. Por isso que eu peço aos
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vereadores que mantenham o recurso do Próvisão para o ano que vem, é isso. Então
vote ‘sim’ nessa Emenda.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador, vereador Carlinhos Tiaca! Justificativa de Votação, vereador Rogério
Cyborg.”
O vereador ROGÉRIO CYBORG, J. V.:- “Bom dia, presidente! Bom dia a todos aqui
vereadores e público presente aqui! Eu gostaria só, presidente, de ler aqui o parecer da
assessoria jurídica a respeito da Emenda 03, que visa destinar dezoito milhões ao
Próvisão. Está aqui: ‘[...] dos serviços já realizados pelo Provisão, não se encontra em
condições de ser aprovada – a Emenda nº 03 – visto a necessidade de se observar o
princípio da anualidade [...]’. Presidente, quem é a pessoa que pode falar mais do
Próvisão do que eu aqui nessa Casa? Eu sou paciente do Próvisão bem antes de ser
vereador, tenho um problema de glaucoma, já enfrentei problema de colírio. Antes, o
Próvisão... Eu chegava lá para ser atendido, presidente, o Próvisão tinha inúmeras
pessoas lá. Hoje, eu chego lá, não tem ninguém, vereador Juvenil. Estão matando o
Próvisão. Já mataram o Próvisão. Os funcionários do Próvisão vieram nessa Casa aqui
questionar a respeito de pagamento que não está sendo pago. E nós vamos agora
chegar e colocar uma emenda aqui de dezoito milhões? Não dá, presidente. Eu estou
colocando a minha posição aqui, vou votar contra, porque se essa administração não
cumpriu com o que tinha que cumprir até 31 de dezembro, como é que vai destinar
dinheiro ou recurso pro próximo governo?”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Vou pedir só pro vereador, eu quero fazer o Encaminhamento de Votação,
pedir pro vereador Willis Goulart presidir aqui pra mim fazer o encaminhamento.”
Neste momento assume a presidência o vereador WILLIS GOULART, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador WILLIS GOULART:- “Com a palavra o vereador
Shakespeare Carvalho.”
O vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Vereador presidente em exercício Willis, eu
fiz questão de descer aqui para falar, no microfone de aparte, do Próvisão. Essa
emenda é uma emenda que foi assinada por, posso dizer, quase todos os vereadores.
Por isso, quando eu fui perguntado até por alguém da associação, disse: ‘observem a
assinatura e o voto’. Eu falei pra gente ter essa coerência, porque às vezes não deu
tempo de assinar, de pegar a assinatura de alguns vereadores e aí outros vereadores
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que assinaram e agora, em Plenário, estão tendo outra postura. Então eu disse isso
para vocês observarem, que às vezes o papel que lhes foi entregado tem a assinatura,
e aí observa o voto e veja. Às vezes não tem a assinatura, mas tem o voto declarado,
que é o que vale. Quando eu ouço aqui e até respeito e digo aqui que fui, posso dizer
isso e até reconhecido pela oposição, o maior opositor aqui nessa Câmara, coisa que
até o próprio PSDB na época não fez, a oposição ao PT e ao prefeito Carlinhos de
Almeida, à administração dele. Isso é reconhecido tanto da parte do PT como da
nossa. A gente viu... Até porque, eu vou dizer... O pessoal do PSDB está dando risada
aqui, e eu não tenho nada contra eles, mas é ignorância de vir ao microfone dizer que
não está escrito na emenda de onde está tirando. É porque é uma leitura técnica que
vossas excelências não têm conhecimento, esqueceram de perguntar na escolinha.
Está dizendo aqui a rubrica de onde está tirando, está dizendo e deixando
exemplificado qual é o artigo que está retirando, está dizendo tudo como está tirando e
é um recurso que não é um recurso que está suplementando. É um recurso que já foi
gasto e colocando a correção da inflação. Eu não estou entendendo o que vocês estão
dizendo que... Não está se tirando dinheiro... Na verdade, não está tirando, vereador
Rogério Cyborg, o dinheiro da saúde, da educação, de outra entidade para colocar
dezoito milhões no Próvisão. Mentira! É um dinheiro que já é gasto pelo Próvisão. É
para o Próvisão e para as outras entidades não precisarem ficar passando o chapéu
toda hora e entrando em jogo político e eles poderem atender bem a população, é essa
emenda, para isso que está garantido. Ora bolas, fica nessa briga de PT e PSDB. Eu
perdi a eleição, estou aqui de cabeça erguida dizendo pra vocês, eu não estou
preocupado com a briga de vocês, eu estou preocupado em garantir o recurso e o
dinheiro para as entidades atender a população que não está preocupada, até porque
deu a resposta nas urnas. Foram mais de duzentas mil pessoas que não votaram nem
em PT, nem em PSDB, mas o dinheiro é deles. Ora bolas! Até no momento de
Orçamento fica essa briguinha boba? Dezoito milhões que estão destinadas... ‘R$
18.798.396,48 (dezoito milhões setecentos e noventa e oito mil trezentos e noventa e
seis reais e quarenta e oito centavos)’ – está aqui mostrando – ‘das Fichas’.... quem
não conhece o que é ficha é porque não leu a peça orçamentária – ‘181 e 212, para
atendimento e manutenção dos serviços já realizados’. Senhores vereadores, nós não
estamos tirando recurso de lugar nenhum. Nós estamos garantindo o que o próximo
prefeito, que eu tenho certeza, vou fazer aqui uma defesa já, sem ser vereador do
próximo prefeito, vou fazer em nome da Flávia aqui. Senhor Felício Ramuth, senhor
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futuro secretário Anderson, tenho certeza que os vereadores que estão falando
algumas besteiras por aqui não entenderam o que está funcionando aqui, até porque o
prefeito e o vice estiveram no Próvisão, firmaram um compromisso com a Meire e com
o Próvisão, que não vão só dar continuidade. Criticaram, sim, o atual governo, que
deixou a desejar o Próvisão no seu pagamento, no repasse de verba, isso sim é uma
crítica construtiva. Mas o prefeito foi lá, assumiu um compromisso e disse isso na
campanha – que seria feito por mim também, se tivesse sido eleito, mas o eleito foi o
prefeito Felício – que vão estender a parceria, um exemplo, ressonância magnética, o
exame de ultrassonografia, que está lá hoje sendo realizados apenas poucos exames
de ultrassonografia e a máquina está lá para fazer muito mais. Está sendo garantido o
valor de um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil e setenta e um reais para que
possa fazer os exames de ultrassonografia, que às vezes a população fica três, quatro
meses na fila esperando. É o dinheiro já garantido. Agora, dizer que não sabe de onde
está tirando de A, de onde está tirando de B, mentira, a escolinha não ensinou. Dezoito
milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e seis e quarenta... isso
não é cascata, isso não é mentira. É o dinheiro que já está garantido e carimbado. É o
dinheiro que nós queremos que continue no Próvisão, vereador Rogério Cyborg. Não
tem como falar que é contra uma coisa dessa. Então eu vim aqui para dizer que no
momento dessa votação, eu vou pedir até que o vice-presidente ou outro vereador
assuma, que eu quero descer e votar com orgulho e com a minha consciência tranquila
e com a minha cabeça erguida, porque eu não estou fazendo nenhum crime, eu não
estou mexendo em dinheiro público. Eu estou garantindo um recurso para que o
Próvisão continue atendendo a população e possa melhorar, até porque, prefeito
Felício, foi um compromisso que o senhor firmou e eu tenho certeza que o senhor não
está sabendo das atrocidades e as besteiras que estão sendo ditas aqui no Plenário
por alguns que se dizem defensores, que estão querendo fazer trampolim pra dizer ‘eu
construí tudo isso e garanti’. Na minha consciência e no meu voto não tem acordo
político, não tem troca de cargo, não tem nada disso. Eu vou votar porque a população
votou em mim pra mim estar aqui até 31 de dezembro com a minha consciência e com
a minha cabeça erguida.”
O senhor presidente, vereador WILLIS GOULART:- “Encaminhamento de Votação,
vereador Calasans Camargo.”
O vereador PROF. CALASANS CAMARGO, E. V.:- “Então, só quero aqui também
deixar a minha fala, que essa emenda do Próvisão é importantíssima. Nós também
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vamos votar favoráveis, mais uma vez reforçando que são verbas que já foram
praticadas, é uma garantia, bem como das demais entidades que aqui estão, todas as
entidades que aqui estão, são verbas que já foram praticadas. Ninguém aqui está
inventado a roda, inventando uma verba que não existia e querendo colocar uma faca
no pescoço de futuro governo, ninguém aqui está fazendo isso. Nós queremos
simplesmente garantir as verbas das entidades, como também as verbas do esporte,
que temos emenda nossa aqui, né? Nós vamos ver quem é quem aqui, os amantes do
esporte. Em campanha política, todo mundo ama o esporte. Nós vamos ver quem gosta
realmente do esporte, quem quer fazer o esporte ir para frente hoje aqui. É o aqui e o
agora, né? E lembrando também que... existe sim uma fala de choque de gestão, vai vir
aquele discurso que a cidade está quebrada, etc. e tal e pode haver uma redução sim
de investimentos importantes. Nós queremos garantir as verbas das atividades
importantes das entidades sociais, das atividades esportivas de nossa cidade.”
Deu-se continuidade ao processo de votação da Emenda Aditiva nº 03.
Assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Roberto do Eleven.
O senhor presidente, vereador WILLIS GOULART:- “Em votação a Emenda nº 03.
Vereadora Amélia Naomi, como vota? ‘Sim’. Vereador Calasans Camargo, como vota?
Calasans Camargo ‘sim’. Vereador Carlinhos Tiaca, como vota? Carlinhos Tiaca ‘sim’.
Vereador Dilermando Dié, como vota? Vereador Dilermando Dié vota ‘não’. Vereadora
Dra. Angela, como vota? Dra. Angela vota ‘sim’. Vereador Dr. Roniel, como vota? Dr.
Roniel vota ‘não’. Vereadora Dulce Rita, como vota? Dulce Rita vota ‘não’. Vereadora
Juliana Fraga, como vota? Juliana Fraga ‘sim’. Vereador Juvenil Silvério, como vota?
Juvenil Silvério ‘não’. Vereador Luiz Carlos Mota, como vota? Luiz Carlos Mota ‘não’.
Vereador Macedo Bastos, como vota? Vereador Macedo Bastos ‘sim’. Vereador Petiti
da Farmácia Comunitária, como vota? Petiti da Farmácia Comunitária ‘não’. Vereador
Santos Neves, como vota? Santos Neves ‘sim’. Vereador Robertinho da Padaria, como
vota? Robertinho da Padaria ‘não’. Vereador Roberto do Eleven, como vota?”
O senhor secretário ad hoc, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, eu
não poderia de votar não numa emenda tão importante dessa pra São José dos
Campos. À Emenda do Próvisão eu voto ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador WILLIS GOULART:- “Vereador Rogério Cyborg...
Vereador Roberto do Eleven votou ‘sim’. Vereador Rogério Cyborg, como vota?
Rogério Cyborg ‘não’. Vereador Shakespeare Carvalho, como vota? Vereador
Shakespeare Carvalho vota ‘sim’. Vereador Valdir Alvarenga, como vota? Valdir
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Alvarenga ‘não’. Vereador Wagner Balieiro, como vota? Vereador Wagner Balieiro vota
‘sim’. Vereador Walter Hayashi, como vota? Vereador Walter Hayashi vota ‘não’. Bom,
no caso, na presidência, voto ‘não’. Justificativa de voto, vereador Shakespeare
Carvalho.”
O vereador SHAKESPEARE CARVALHO, J. V.:- “A gente viu a força que a gente
tentou aqui fazer pra que a gente pudesse aprovar uma emenda, um recurso que já
existe, e esse recurso que era importante para o Próvisão, para a cidade. A gente viu
que infelizmente... Eu acho que vai acontecer muitos desses votos aqui e que o
Próvisão possa enxergar o rostinho que aparece lá para tirar foto e colocar na rede
social e no ‘face’ e na hora do voto não comparece com aquela entidade, que é uma
entidade séria. Aqueles que aparecem lá só para pedir ajuda, fazer ligação. Na hora de
botar a cara a tapa aqui e votar não vota. Pedir cirurgia, passar paciente, colocar colírio
no olho, hipocrisia e cascata é isso. Eu estou indignado de saber do analfabetismo
político de quem não consegue ler uma peça orçamentária, que está aqui há cinco
mandatos, há três mandatos e não consegue enxergar o que votou aqui nessa manhã.
É lamentável! É decepcionante! E aí tem uns que falam: ‘o Shake é maluco, é doido,
por isso que não ganhou a eleição’. Eu sou autêntico, eu sou assim aqui, sou assim lá
fora. Eu sou dessa maneira. Não adianta ficar com a história de ficar inventando e
fazendo poema, colocando videozinho, botando no Facebook, isso não dá voto, tanto é
que as urnas mostrou a redução de voto daqueles que só fizeram cascata.”
O senhor presidente, vereador WILLIS GOULART:- “Declaro rejeitada a Emenda nº 03
e devolvo o comando da Casa para o vereador Shakespeare Carvalho.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 03. Rejeitada com o voto de minerva do
senhor presidente, vereador Willis Goulart.
Neste momento reassume a presidência o vereador SHAKESPEARE CARVALHO, que
dá continuidade aos trabalhos, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Willis
Goulart.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Justificativa de
Votação, vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, antes de justificar, eu queria
solicitar a vossa excelência que preside a nossa Casa que no Plenário não se admite
manifestação, então a pessoa pode acompanhar, mas não vaiar vereador. Respeite os
vereadores! A democracia é assim. Lá em cima pode, aqui embaixo não pode.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Eu peço a todos os...
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Vou lhe garantir a palavra, vereador.... Até porque isso é um ato protocolar da Câmara
Municipal, solicito aos presentes aqui no Plenário aqui embaixo, que são muito bemvindos e convidados, que evite a manifestação. O público da galeria sinta-se à vontade.
Aqui embaixo a gente sabe que tem toda uma norma. O pessoal que fica aqui no
espaço das autoridades, Espaço do Vereador José Vieira, que evite a manifestação,
até para que não haja nenhum prejuízo, de pressão de voto entre os vereadores. Então
só dizer que é muito pertinente o que vossa excelência relatou agora.”
O vereador WALTER HAYASHI, J. V.:- “Ok, senhor presidente, muito obrigado! Mas,
justificando o meu voto contrário, eu queria dizer o seguinte: a nossa assessoria
jurídica brilhantemente já respondeu que essa emenda ela é irregular. Por que é
irregular? Porque é serviço já realizado, então o Próvisão vai receber, tem direito a
receber. O que aconteceu aqui foi palanque, porque se garante o seguinte: esse
dinheiro existe e ele entra como restos a pagar – está apontado inclusive pela
assessoria jurídica, então é o princípio da anualidade que o vereador Cyborg
brilhantemente defendeu aqui nesse microfone. Então esse dinheiro existe, é questão
apenas das modificações nas fichas de 181 a 220, viu, senhor presidente? Então quero
aqui dizer a vossa excelência o seguinte: que essa emenda ela é inócua, porque entra
como restos a pagar, viu, vereador Juvenil? Então com certeza vai ser pago. Era isso,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador, vereador Walter Hayashi! Sempre é bom discutir em alto nível na questão
técnica. A questão do suplemento que está se fazendo da inflação, que é uma correção
que já deveria ser feita, mas não existe uma regulamentação na lei dessa
suplementação, isso entra como restos a pagar. A garantia da maioria dos dezoito
milhões, na verdade eram dezesseis milhões, dezesseis, oitocentos e seis, isso sim fica
como garantia de pagamento. O que entra como restos a pagar é a suplementação dos
dez por cento, que é a correção, que foi colocada pelos vereadores, inflacionária. Isso é
natural, entra como restos a pagar, é de conhecimento. Mas é bom a gente ter esse
debate técnico de alto nível. Eu acho que agora o vereador Wagner Balieiro vai poder
dar também essa... pra gente não ouvir, vereador... A minha indignação.... e eu
confesso ao senhor que não foi palanque, até porque eu não fui eleito vereador, não fui
eleito prefeito, tive aí meu capitalzinho político. Vocês vão poder discutir futuramente,
mas, como disse o vereador Bastos aqui, a gente não podia deixar a nossa
contribuição e o que, eu posso dizer, me exaltou um pouco mais foi vir alguns
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vereadores ao microfone dizer que não existia a previsão dentro da peça da emenda,
isso é um fato que não é uma realidade, que faltou ler com mais cuidado e mais atento
pra saber como foi feito e da maneira que foi feito. Isso demonstra a falta de
entendimento. Então, foi esse o meu principal questionamento. Justificativa de Votação,
vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores. Primeiramente só dizer que qualquer serviço realizado esse ano, conforme
o nobre vereador colocou, vereador Walter Hayashi colocou, de fato, se não for pago
esse ano, ele vai para restos a pagar e tem que ser pago como restos a pagar com
relação aos serviços realizados esse ano, como acontece normalmente com várias
situações e contratos em andamento, principalmente no mês de dezembro, ou com
alguma situação de atraso. Mas o que a gente trabalhou na votação da emenda, eu
acho que houve... aí depende um pouco da maneira como as pessoas estão
interpretando até o texto. Na verdade a proposta da emenda é trabalhar um recurso
para os serviços que são prestados pelo Próvisão para o ano que vem, dos contratos
do ano que vem. Ele não é relacionado aos casos de serviços realizados esse ano.
Então, no caso, a emenda... A proposta da emenda é trabalhar o pagamento dos
serviços realizados pelo Próvisão com todos os contratos que estão para o ano que
vem, porque esses contratos são do ano que vem, vai até o final de 2017, vai até o final
de 2017 a imensa maioria deles. Então obviamente que aquilo que é realizado esse
ano e não termina de pagar esse ano vira restos a pagar, mas para o ano que vem a
emenda trabalha a proposta de pagar os contratos do Próvisão do ano que vem e foi
isso que a gente trabalhou na emenda e eu tive a alegria de votar por essa emenda
com um recurso que já existe no Orçamento, não está aumentando, não está
diminuindo, está dentro da ficha 181, ficha 220. Aliás, uma das fichas, inclusive, é com
o recurso federal, que é a verba SUS, que vem todo ano para o município. Então só
esclarecer que a verba e a proposta da emenda é do ano que vem.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Em votação a Emenda nº 04. ‘No Quadro de Detalhamento da Despesa por
Aplicação em Programas — Exercício de 2017 — Órgão: 50 — Secretaria de
Desenvolvimento Social [...]’ Eu vou ler os órgãos e as unidades para que possam ter o
entendimento pleno do que quer dizer os números. ‘[...] Secretaria Geral na seguinte
ação fica incluída a seguinte natureza de Despesa no seguinte valor: Programa de
Incentivo à Qualificação’ – que é o Piq — ‘Obras e Instalações – Código Orçamentário:
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R$ 200.000,00. Para cobertura dessa emenda, fica reduzida a dotação orçamentária do
Órgão e Unidade abaixo discriminados, que é o Órgão 05 — Gabinete do Prefeito —
Unidade: 020 — Assessoria de Eventos Oficiais, Ação: Manutenção dos Eventos
Oficiais, código 2005, no valor correspondente a R$ 200.000,00’, que passará a ter a
seguinte redação: Onde se lê: ‘Manutenção dos Eventos Oficiais – Outros Serviços de
Terceiro’ – que é do gabinete do Prefeito, que o Orçamento é de R$ 969.000,00 – leiase ‘Manutenção Dos Eventos Oficiais – Outros Serviços de Terceiros — que é do
gabinete do Prefeito – R$ 769.000,00’. O Poder Executivo deverá ajustar os demais
anexos. Justificativa: Garantir a Reforma do Prodec do Bairro Parque Novo Horizonte,
para o adequado atendimento a toda a população da região.’ Então, na verdade, está
se retirando duzentos mil reais... Desculpa! Está fazendo a modificação de duzentos mil
reais do Orçamento previsto no Gabinete do Prefeito, da Secretaria Geral também,
mantendo setecentos e sessenta e nove mil reais para que a gente possa investir
duzentos mil reais na reforma do Prodec do bairro Parque Novo Horizonte.
Vereadores... Como vota, vereador Roniel de Farias? ‘Não’. Como vota, vereador
Dilermando Dié? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi? ‘Não’. Vereador Rogério Cyborg?
‘Não’. Vereadora Dulce Rita? ‘Não’. Vereador Fernando Petiti? ‘Não’. Vereador Juvenil
Silvério? ‘Não’, bem alto o não dele. Vereador Calasans Camargo? ‘Sim’. Vereador
Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Vereador Juliana Fraga? ‘Sim’. Vereadora Angela Guadagnin?
‘Sim’. Vereadora Amélia Naomi? ‘Sim’. Vereador Santos Neves? ‘Não’. Vereador
Macedo Bastos? ‘Sim’. Vereador Luiz Carlos Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro?
‘Sim’. Vereador Robertinho da Padaria? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’.
Vereador Eleven? ‘Não’. Vereador Willis Goulart? ‘Não’. Com treze votos contrários, foi
rejeitada a Emenda nº 04.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 04. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 05 – ‘Fica o
Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito por antecipação de receita,
até o montante de R$ 107.808.000,00 (cento e sete milhões, oitocentos e oito mil reais)
correspondente a 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Liquida , estimada para o
ano de 2017 em R$ 2.156.166.000,00 (dois bilhões, cento e cinquenta e seis milhões,
cento e sessenta e seis mil reais).’ Emenda nº 05. ‘Leia-se: Art. 10 — Fica o Poder
Executivo autorizado a contratar operação de crédito por antecipação de receita, até o
montante de R$ 43.123.320,00 (quarenta e três milhões, cento e vinte três mil,
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trezentos e vinte reais) correspondente a 2% (dois por cento) da Receita Corrente
Líquida , estimada para o ano de 2017 em R$ 2.156.166.000,00 (dois bilhões, cento e
cinquenta e seis milhões, cento e sessenta e seis mil reais). Justificativa da emenda:
Os juros bancários praticados no País são exorbitantes, razão pela qual é importante a
limitação deste tipo de operação para que os cofres municipais não sofram ainda mais
com a falta de recursos.’ Como vota, vereador Roniel de Farias? ‘Não’. Vereador
Dilermando Dié? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi? ‘Não’. Vereador Rogério Cyborg?
‘Não’. Vereadora Dulce Rita? ‘Não’. Vereador Fernando Petiti? ‘Não’. Vereador Juvenil
Silvério? ‘Não’. Vereador Calasans Camargo? ‘Não’. Vereador Carlinhos Tiaca? ‘Não’.
Vereador Juliana Fraga? ‘Não’. Vereadora Angela Guadagnin? É o ARO. ‘Não’.
Vereadora Amélia Naomi? ‘Não’. Vereador Santos Neves? ‘Não’. Vereador Bastos?
‘Não’. Vereador Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro? ‘Não’. Vereador Robertinho da
Padaria? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga? Vereador Do Eleven? Vereador Willis?
Portanto, rejeitada a Emenda nº 05.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 05. Rejeitada com 20 votos contrários
dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dilermando Dié, Dr.ª Angela,
Dr. Roniel, Dulce Rita, Juliana Fraga, Juvenil Silvério, Luiz Mota, Macedo Bastos, Petiti
da Farmácia Comunitária, Prof. Calasans Camargo, Santos Neves (suplente),
Robertinho da Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Wagner
Balieiro, Walter Hayashi e Willis Goulart.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 06: ‘No quadro de Detalhamento da Despesa aplica-se o programa... Exercício de
2017 – Órgão: 60 — Secretaria de Saúde — Unidade: 070 — Departamento de
Atenção Secundária. Onde se lê: ‘Atividades das Unidades Secundárias — Outros
Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica – Código Orçamentário: [...] R$
14.602.000,00’ Leia-se ‘Atividades das Unidades Secundárias — Outros Serviços de
Terceiros — Pessoa Jurídica [...] R$ 37.602.000,00’. Para cobertura dessa emenda,
ficam reduzidas no valor total de R$ 23.000.000,00 as dotações dos Órgãos e
Unidades abaixo discriminados: Órgão: 20 — Secretaria de Governo — Unidade: 010
— Secretaria Geral. Onde se lê: ‘Serviços Contratados — Outros Serviços de Terceiros
— [...] R$3.348.000,00’, leia-se: ‘Serviços Contratados — Outros Serviços de Terceiros
— Código Orçamentário: [...] R$ 348.000,00’ [...] — Secretaria de Fazenda — Unidade:
010 — [...] ‘Serviços Contratados Outros Serviços de Terceiros — Código
Orçamentário: [...] R$ 9.477.000,00’ Leia-se: ‘Serviços Contratados — Outros Serviços
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de Terceiros [...] R$ 6.477.000,00’ Órgão: 70 — Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia — [...] ‘Parque Tecnológico — Outros Serviços
de Terceiros — Pessoa Jurídica — Código Orçamentário: [...] R$ 16.135.000,00’ Leiase: ‘Parque Tecnológico — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica — [...] R$
9.135.000,00’ Justificativa – Garantir os serviços de internações hospitalares prestados
pelo IPMMI — Hospital Pio XII, para atendimento de cirurgias e serviços ambulatoriais
aos pacientes que necessitam desse atendimento’. Que na verdade é a garantia do
recurso ao Hospital Pio XII. Então, portanto, como vota o vereador Roniel de Farias?
‘Não’. Como vota, Dilermando Dié? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi? ‘Não’. Vereador
Rogério Cyborg? ‘Não’. Vereadora Dulce Rita? ‘Não’. Vereador Fernando Petiti? ‘Não’.
Vereador Juvenil Silvério? ‘Não’. Vereador Calasans Camargo? ‘Sim’. Como vota,
vereador Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Como vota, Juliana Fraga? ‘Sim’. Como vota Angela
Guadagnin? ‘Sim’. Como vota, Santos Neves? ‘Não’. Como vota, Macedo Bastos?
‘Sim’. Como vota, Wagner Balieiro? ‘Sim’. Como vota, Robertinho da Padaria? ‘Não’.
Como vota, Valdir Alvarenga? ‘Não’. Como vota, Roberto do Eleven? ‘Não’. Como vota,
Willis Goulart? ‘Não’. Como vota Amélia Naomi? ‘Sim’. Como vota, Luiz Carlos Mota?
‘Não’. Portanto, com seis votos favoráveis... sete votos favoráveis, teria o oitavo que
seria do vereador Shakespeare, que sou favorável ao Pio XII, mas como não
contabilizo meu voto, foi rejeitada a Emenda nº 06, com treze votos contrários.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 06. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “‘No Quadro de
Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas — Exercício 2017 – Órgão 50
— Secretaria de Desenvolvimento Social — Unidade 020 — Fundo Municipal de
Assistência Social — Programa 0036 — Projeto Atividade 2192 — ‘Acolher Proteção
Especial e Abrigos’, onde se lê: ‘ficha 0435 — Subvenções Sociais — Custo Estimado
R$ 10.664.000,00’, leia-se ‘Ficha 0435 — Subvenções Sociais — Custo Estimado R$
17.490.960,00’. Para a cobertura dessa emenda, ficam reduzidas as dotações abaixo
discriminadas: ‘Órgão 50 — Secretaria de Desenvolvimento Social — Unidade 020 —
Fundo Municipal de Assistência Social — Programa 0032 — Projeto Atividade 2191 —
Fortalecimento Comunitário’, que passará a ter a seguinte redação: onde se lê: ‘Ficha
1278 — Subvenções Sociais — Custo Estimado R$ 19.079.000,00’, leia-se: Ficha 1278
— Subvenções Sociais — Custo Estimado R$ 15.303.069,00’ [...] — Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia [...]’. Justificativa: Garantir o
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atendimento dos contratos com vigência até 2017, referente aos programas de
Proteção Básica e Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social’. Como vota,
vereador Roniel de Farias? ‘Não’. Como vota, Dilermando Dié? ‘Não’. Como vota,
Walter Hayashi? ‘Não’. Como vota, Cyborg? ‘Não’. Como vota, Dulce Rita? ‘Não’.
Como vota, Fernando Petiti? ‘Não’. Como vota, Juvenil Silvério? ‘Não’. Como vota,
Calasans Camargo? ‘Sim’. Como vota, Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Como vota, Juliana
Fraga? ‘Sim’. Como vota, Angela Guadagnin? ‘Sim’. Como vota, Amélia Naomi? ‘Sim’.
Como vota, Santos Neves? ‘Sim’. Como vota, Bastos? ‘Sim’. Como vota, Mota? ‘Não’.
Como vota, Wagner Balieiro? ‘Sim’. Como vota, Robertinho da Padaria? ‘Não’. Como
vota, Valdir Alvarenga? ‘Não’. Como vota, Roberto do Eleven? ‘Não’. Como vota, Willis
Goulart? ‘Não’. Portanto, com sete votos favoráveis, treze votos contrários... Oito votos
favoráveis e doze votos contrários... é que a calculadora de vez em quando dá uma
falhada aqui. Foi rejeitada a Emenda nº 07.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 07. Rejeitada com 12 (doze) votos
contrários e 08 (oito) votos favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 08 – ‘No
processo supra, no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão 60,
Secretaria de Saúde, Unidade 030, Departamento Hospitalar e de Emergência, fica
acrescida de mais um projeto, a seguir: [...]. Garantir a manutenção da Agência
Transfusional do Hosp. Municipal de S. J Campos, especifica... de 632.000,00. Para
cobertura dessa emenda, fica reduzida a dotação orçamentária prevista no Anexo 6,
Programa de Trabalho por órgão e unidade, Órgão 10, Secretaria de Governo, Unidade
030, Departamento de Comunicação Social, conforme a seguir: Publicidade
Institucional. A presente emenda visa garantir a manutenção da Agência Transfusional
do Hospital Municipal, assegurando este importante equipamento no tratamento a
saúde do joseense’. Encaminhamento de Votação, vereadora Angela Guadagnin.”
A vereadora DRA. ANGELA, E. V.:- “Recentemente nós tivemos aqui na Casa uma
sessão solene homenageando o Banco de Sangue, os voluntários, o trabalho feito. O
que a gente pretende é exatamente que dê continuidade a esse trabalho para que não
falte sangue nunca para nenhum paciente com câncer, com acidente, qualquer coisa.
Por isso que essa emenda é para garantir a Unidade Transfusional, garantir a
transfusão de sangue para todos os pacientes.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, vereador
Roniel de Farias? ‘Não’. Dilermando Dié? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi? ‘Não’.
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Vereador Rogério Cyborg. ‘Não’. Vereadora Dulce Rita? ‘Não’. Vereador Fernando
Petiti? ‘Não’. Vereador Juvenil Silvério? ‘Não’. Vereador Calasans Camargo? ‘Sim’, pela
vida. Carlinhos Tiaca? ‘Pela saúde, voto sim’. Juliana Fraga? ‘Sim’. Só pedir pro
vereador, pra poder focalizar. A Juliana Fraga vota ‘sim’. Vereadora Angela
Guadagnin? ‘Sim’. Vereadora Amélia Naomi? ‘Sim’. Vereador Santos Neves? ‘Não’.
Vereador Macedo Bastos? ‘Sim’. Vereador Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro?
‘Sim’. Vereador Robertinho da Padaria? Desculpa, Robertinho, desculpa. ‘Não’.
Vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’. É que não está me filmando, vereador, eu estou só
contabilizando aqui e não escutei. Então desculpa, não foi... Valdir Alvarenga? ‘Não’.
Vereador Roberto do Eleven? ‘Não’. Vereador Willis Goulart? ‘Não’. Portanto, com sete
votos favoráveis, treze votos contrários foi rejeitada a Emenda nº 07... Oito votos... Ah,
é Emenda nº 08. Tanto número que eu estou já... Treze a sete.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 08. Rejeitada com 13 (treze) votos contrários
e 07 (sete) favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Justificativa de votação,
vereador Dr. Roniel de Farias.”
O vereador DR. RONIEL, J. V.:- “Só pra deixar claro, senhor presidente, que eu votei
contrário porque é óbvio que essa agência transfusional, como as outras que também
aparecerão, todas elas irão persistir, vão se manter, ninguém vai deixar de receber
sangue por conta disso.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 09 – ‘Incluase um artigo após o Art. 13, renumerando os demais, com a seguinte redação: ‘Art.
13... Art. No Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas do
Órgão 50 — Secretaria de Desenvolvimento Social — Unidade 020 — Fundo Municipal
de Assistência Social — Programa 0036 — Projeto Atividade 21... [...]’. Eu queria até...
Antes de iniciar, concluir a complementação dessa votação, eu também gostaria de
solicitar que o vereador Willis presidisse. O senhor quer votar também. Então eu
chamaria aqui o vereador Valdir Alvarenga, para que possa assumir aqui os trabalhos,
Valdir. Vereador Dilermando Dié, vem aqui. Eu vou chamar aqui, então, o vereador
Roberto do Eleven para assumir essa presidência, até porque o PRB não fica em cima
do muro. O PRB é um partido que tem a coerência. É só porque eu gostaria de votar e
votar esse projeto. Eu pedi para votar três projetos aqui, então pra deixar muito claro
aqui. Não, ele só vota no caso de desempate, né? Como presidente. É porque a gente
sabe, provavelmente deve dar o empate aí e a gente na verdade quer, a gente só tem...
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A gente já tinha feito essa conversa de três projetos que o PRB fechava questão e um
projeto já foi votado, outro projeto é esse que está aqui e são projetos que a gente
fecha questão e que a gente gostaria de fazer a votação.”
Neste momento assume a presidência o vereador ROBERTO DO ELEVEN, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Encaminhamento de
Votação, vereador Shakespeare Carvalho.”
O vereador SHAKESPEARE CARVALHO, E. V.:- “Nobre vereador presidente Roberto
do Eleven, lhe cai bem essa cadeira. Dizer que a Emenda nº 09 foi outro... Eu tenho
aqui levado o processo de uma maneira muito técnica, embora eu sei que vai ter aqui...
teve um vereador que foi, vereador Macedo Bastos, à tribuna e falou que não pode ter
mágoa, não pode ser de uma maneira raivosa. Eu sei que eles vão tratar de uma
maneira raivosa e eu estou aqui com muita tranquilidade, até porque eu falo pelo meu
mandato e respondo à população e eu sei que os vereadores que vão entrar também
vão falar pelo seu mandato e vão se responsabilizar por isso. A Emenda nº 09 foi um
compromisso que nós tínhamos firmado com a população, vários outros vereadores
também fizeram aqui esse compromisso. Inclusive, na Emenda nº 09, tem assinatura
de uns, outros também não assinaram, mas, repito aquilo que eu disse a vocês, alguns
vereadores assinaram, não vão votar, e às vezes os que não assinaram por não ter
tempo irão votar. A Emenda que na verdade faz toda a distribuição de um recurso já
existente e fazendo uma correção, que é a correção justa, para as entidades que
prestam um brilhante serviço para cidade de São José dos Campos. Então, fica aqui a
recomendação para o PRB pra que a gente vote favorável a essa emenda pra garantir
a eles esse recurso, para que amanhã se tiver algo a mais para fazer na APAE, na
ASIN, no Vó Laura, no Bem-Te-Vi, no APAR, na Associação Ágape, na AADA, se tiver
alguma coisa a mais, alguma parceria a mais, que faça, vereador Santos Neves e
vereador Rogério Cyborg, que possa se estender essa parceria. Mas isso é um recurso
que não dá pra gente mexer, é um recurso pra gente levar... Eu sei que todos os
vereadores têm a coerência, tem aí um rito que foi implantado e determinado, que eu
tenho certeza que – repito aqui e vou defender mais uma vez o prefeito eleito Felício
Ramuth – tenho certeza que não foi. É um jogo de forças interna querendo decidir,
fazer algumas decisões internas da Câmara que vai acontecer no dia 1º, querendo
colocar aqui em xeque alguns vereadores, mas que isso não funciona, porque cada um
aqui tem a sua autonomia e a sua maneira de votar. Então dizer aqui da recomendação
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que eu faço para que a gente possa destinar e já carimbar esse recurso para 2017 da
Associação Ágape para Educação Especial, da Associação de Apoio ao Deficiente
Auditivo, da Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais de São José dos
Campos, Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (que é a APAR –
Abrigo), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos (que
é a APAE), Associação Educacional para Crianças Especiais Bem-Te-Vi, Associação
Mantenedora do Lar Nossa Senhora da Salete, Associação para Síndrome de Down de
São José dos Campos – ASIN, Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vó Laura, Centro
de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão – Próvisão, Centro Educacional
Fonte de Vida, Comunidade Cristão de Ação Social – COMAS Pop de Rua, Cruzada
Assistencial Padre João Guimarães, Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
– GAIA, Obra de Ação Social Pio XII – Recanto São João de Deus, Sociedade Holística
Humanitária, Sorri de São José, SOS Mulher de São José dos Campos – Proteção,
SOS Mulher de São José dos Campos – Acolhimento e Unidade Vicentina
Promocional. São essas entidades. E no total de dezessete milhões, quatrocentos e
sessenta mil, novecentos e sessenta reais e nove centavos que nós estamos aqui
deixando já destinado, carimbado para que eles possam continuar o brilhante trabalho
e para isso eles possam se planejar. Desculpa, estou aqui... É que nós estamos
falando de 2017 e estamos falando da fonte. Então a leitura de 2017 faltou, não retirei,
faltou complementar a leitura, que é vinte milhões, novecentos e dez, setecentos e
trinta e quatro mil e noventa e seis. A fonte pagadora que nós estamos colocando na
dotação Orçamentária que é dezessete milhões, quatrocentos e noventa mil,
novecentos e sessenta reais e nove centavos. Então o total recebido é vinte milhões,
novecentos e dez mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos.
Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Encaminhamento de
Votação, nobre vereador Macedo Bastos.”
O vereador MACEDO BASTOS, E. V.:- “Senhor presidente, senhores vereadores, as
entidades aqui presentes. Já foi nominalmente... O vereador Shakespeare fez a leitura
das entidades que estariam contempladas nessa emenda. Eu me lembro que no
primeiro debate entre o prefeito Felício, o prefeito Carlinhos, o prefeito Toninho e outros
tantos, nós estivemos na igreja, na Primeira Igreja Batista (hoje Igreja da Cidade). E, na
oportunidade, nós fomos até a sala do pastor líder da igreja e ali estava o prefeito eleito
Felício e os demais, prefeito Carlinhos e outros demais prefeitos. E coloquialmente,
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num bate-papo bem assim amistoso, como eu acho que os homens públicos devem
fazer, fazendo a defesa dos seus posicionamentos e coisas desse tipo, o prefeito
Felício, ao lado do vice-prefeito, deixou muito claro ali, inclusive, de que faria todo o
empenho, mesmo diante das dificuldades financeiras por que passam os municípios
brasileiros, ele faria todo o empenho para manter as verbas das entidades, por quê?
Porque ele entendia que o poder público municipal é que tinha o dever, a obrigação de
atender as demandas das pessoas com deficiência ou outros tipos de atividades que
são executadas por essas entidades. E naquele momento eu fiquei muito feliz, porque,
confesso a vocês, sou joseense, nasci nessa cidade e o meu sonho é de que essas
entidades continuem, mesmo, volto a dizer, diante dos problemas que nós enfrentamos
financeiros, continuem a trabalhar pela nossa cidade. Nós vamos passar. Muitos dos
presidentes que aí estão vão passar. Eu conheci a Angela quando iniciou na APAE, era
uma menina, uma garota. Hoje quantos anos, Angela, você está na APAE? Trinta anos,
né? Naquela época, inclusive, iniciava minha vida pública. Depois em contatos com a
Lindóia, com a Sara e outras tantas entidades que aqui estão, nós verificamos de que,
durante todo esse período, quantas pessoas foram atendidas e beneficiadas por essa
entidade? Eu próprio tenho uma sobrinha, que tem uma síndrome, que tem uma
deficiência, que foi atendida por essas entidades. Então, eu até faço aqui um apelo aos
senhores vereadores, um apelo mesmo veemente ao vereador Santos Neves, ao
vereador Valdir Alvarenga, à vereadora Angela, aos vereadores do PSDB, a todos os
vereadores dessa Casa de Leis: vamos carimbar essa emenda, porque essa emenda já
é uma promessa do prefeito eleito de que vai ser atendidas essas entidades. Apenas e
tão somente para que elas tenham a tranquilidade e a garantia de começarem o ano,
sabe por que, gente? Porque o contrato de serviços prestados por essas entidades ele
já está definido até o fim de 2017. Se ele está definido até o fim de 2017, eles vão
precisar desses recursos para mantença, para garantia do seu serviço. Sabemos que
até pelo Marco Regulatório, em 30 de dezembro de 2017, vai causar, assim, uma
mudança profunda. Eu até digo que não é Marco Regulatório, mas desregular as coisas
é o que vai acontecer, porque nós podemos ter, através desse Marco Regulatório,
entidades que podem vir de fora de São José dos Campos. Entidades de Campinas, de
São Paulo, entidades, por exemplo, lá de São Luís do Maranhão podem concorrer e vir
para São José dos Campos. Aliás, eu soube por terceiros que foi uma das
preocupações do prefeito Felício nesse sentido e até teve um diálogo com o Bispo
Joás, de uma igreja evangélica aqui da cidade, né? E foi conversar com ele, inclusive,
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uma troca de ideias a respeito desse assunto, porque nós corremos o risco de
entidades de fora de São José dos Campos vir aqui para, vamos dizer, gerir alguns
serviços. Imagine isso acontecendo aqui na nossa cidade de São José dos Campos.
Por isso, então, é um apelo que eu faço aos senhores vereadores. Olha, olhe ali e
vejam as pessoas abraçadas, torcendo para que a gente possa nesse instante aprovar
essa emenda, que nada mais é do que aquilo que já está previsto até fim de 2017,
apenas com a correção do período inflacionária, e eles possam então exercitar as suas
atividades. Que Deus abençoe vocês! Do fundo do meu coração, eu tenho certeza
absoluta de que vocês, mesmo diante das dificuldades, vão continuar esse belo
trabalho que vocês realizam pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e até por
adultos de São José dos Campos. Muito obrigado! E tenho certeza de que essa Casa
de Leis vai fazer a sua vez e a sua hora, vai usar a sua voz a favor de entidades
respeitadas como a de vocês que aqui estão hoje na manhã e tarde de hoje. Muito
obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereador Macedo
Bastos! Encaminhamento de Votação, vereador Calasans Camargo.”
O vereador PROF. CALASANS CAMARGO, E. V.:- “Obrigado! Eu queria também me
manifestar aqui: sou favorável às entidades. Como falei ainda há pouco aqui, nós
estamos aqui trabalhando com condições que já existem na cidade, já existiram, não
estamos inventando a roda. As entidades já são contempladas ano a ano. Não estamos
fazendo nada diferente do que já ocorre. Nós queremos garantir o funcionamento pleno
e o atendimento à nossa cidade de São José dos Campos. E quero deixar aqui também
registrado que eu sou um homem de posição. Eu jamais assinaria emendas com meus
pares... Ninguém me forçou, ninguém me arrastou. Eu assinei a emenda com meus
pares. Tiveram um trabalho grande, vários vereadores tiveram esse trabalho. Eu vi hoje
pessoas aqui votando contra as suas próprias emendas que fizeram. Estou vendo
pessoas que assinaram emendas aqui votando contra. Pessoas que participaram com
reuniões ali na salinha ao lado há cinco minutos atrás aqui dentro mudando de posição.
Eu não sou homem disso. Minha assessoria aqui falou pra mim, gente que é meu aluno
há trinta e cinco anos, pra eu mudar de posição, que está na minha assessoria, eu falei:
‘meu filho, você não me conhece, eu sou homem e tenho posição e tenho honra’. Eu
tenho certeza que, seja em que lado que a gente estiver da política, isso é importante,
depois de firmada a palavra, a palavra é dada, é uma flecha atirada que não volta mais
atrás. Isso eu aprendi na minha casa. Isso vem do berço. Política, interesse pessoal
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não justifica falta de honra. Olha isso aqui, olha. É o algodão por fora (a gentileza) e o
aço incandescente por dentro, está certo?”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, nobre vereador
Calasans Camargo! Encaminhamento de Votação, Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, E. V.:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público que está aqui presente, em especial todas as entidades. Eu tive a
oportunidade de ter sido o vereador que escreveu essa emenda. Essa emenda...
Conversando com vários pares que assinaram. Na verdade, nós temos aqui... acho que
são quatorze assinaturas, inclusive. Quatorze assinaturas... Nós temos quatorze
assinaturas na Emenda de nº 09. Essa Emenda ela vem com aquela mesma situação
das demais, onde trabalha-se a ideia de privilegiar as entidades que já têm
reconhecidamente um trabalho em nosso município, têm trabalho com base em
contratos já realizados com a atual administração, algumas até com a administração
passada, na época ainda da administração passada, passou pela atual administração e
podem ter contrato com a próxima administração. O que eu acho e eu fico aqui
preocupado, e isso é um debate que nós vamos ter no nosso município, nós estamos
num cenário econômico adverso, nós estamos numa situação difícil na economia
nacional, na economia estadual, municipal, numa série de lugares, né? E o que a gente
está fazendo aqui na Câmara Municipal, essa proposta, ela vem trabalhar para que...
Vai discutir corte, vai discutir o andamento do município, nós temos a Câmara
Municipal fazendo o papel de garantir a continuidade do trabalho dessas entidades,
porque reconhecidamente fazem um trabalho fundamental para as pessoas dessa
cidade, e a nossa missão é cuidar das pessoas. E é por isso que essa emenda ela vem
para que os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, na ficha 435, nesse
valor de dezessete milhões, venham para trabalhar os contratos já em andamento e
que vocês não corram o risco de perder um real do trabalho que vocês já realizam em
nossa cidade, porque a gente sabe que isso vai significar um prejuízo para muitas
pessoas em nosso município. Então podem contar com este vereador. Espero contar
com os vereadores que assinaram e até mesmo com os que não assinaram, porque é
uma emenda para continuar um trabalho de diversas entidades que inclusive são
premiadas e reconhecidas fora do nosso município de São José dos Campos. E que
muitas vezes nesta Casa nós já tivemos outros projetos. Estou vendo aqui o embate e
o trabalho que foi na época para a doação do terreno do GAIA, nós estamos vendo
aqui várias votações que já tivemos do Próvisão, várias votações que já tivemos de
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diversas entidades aqui, APAE, onde a Câmara Municipal ela teve os seus debates,
teve as suas discussões, mas em primeiro lugar prevaleceu toda a missão e o
atendimento que era feito por essas entidades para nossa população, porque a nossa
missão é cuidar das pessoas. E essa emenda ela vem com essa missão e a gente vai
votar favorável.”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereador Wagner
Balieiro! Encaminhamento de Votação, vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, E. V.:- “Bom, o PDT vai votar a favor dessa emenda.
Eu até entendo que é uma das mais importantes dessa votação que nós estamos
fazendo, porque de fato você percebe que as entidades muitas vezes passam por uma
situação até de vexame quando têm que correr atrás, se humilhar às vezes para
conseguir recurso para dar conta de um serviço que deveria ser do poder público.
Como eu falei, eu já fui presidente de uma entidade, eu sei como que é a pressão. Aí
você vai reduzindo o número... você chega lá na SDS, ‘olha, você vai ter que cortar aí o
atendimento. É sessenta que você está atendendo? A gente só vai pagar quarenta’. É
na prestação de contas que segura por burocracias e mais burocracias, é isso, aquilo,
como se as entidades sociais muitas vezes tivessem alguma coisa errada. Então é
dessa forma como pressiona as entidades sociais e dificulta até o trabalho das
assistentes sociais. São guerreiros que estão à frente das entidades sociais aqui em
São José, principalmente dos portadores de deficiência, porque é muito mais difícil
esse trabalho. Então, eu digo pra vocês: eu sou inteiramente a favor dessa emenda. E
peço também ao PSDB que... olha, vai entrar no governo, acho que seria um gesto, um
gesto muito bom esse gesto do PSDB, se nesse final de ano aprovasse essa emenda
hoje. Olha, é um recurso que, em tese, já está no Orçamento. Nós queremos apenas,
de fato, garantir que realmente seja aplicado esse recurso o ano que vem. Ou seja,
seria um gesto de superioridade mostrando o PSDB que realmente está a favor das
entidades, votando sim. Não queremos que haja um retrocesso. Não queremos que na
hora das dificuldades que estão falando aí, que na hora de cortar corte onde? No mais
fraco. E quem é o mais fraco? São quem são atendidos pelas entidades. Então eu vou
votar sim, vou votar em apoio às entidades sociais.”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereador
Carlinhos Tiaca! Com a palavra o líder do PSDB, Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu estou... parece que nesse
momento, vereador Dié, nós estamos em campanha eleitoral, onde o partido que está
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no poder ele vai aos microfones, à TV, aos palanques e fica dizendo o seguinte: ‘olha, o
partido fulano de tal come criancinha’, ‘o partido fulano de tal vai acabar com o Bolsa
Família’, ‘o partido fulano de tal vai cortar médicos na UBS’. É um terrorismo na cabeça
do eleitor, principalmente os mais humildes, para tentar ganhar o voto daquele eleitor.
Para com isso! Não estamos mais, Roniel, em campanha eleitoral. É sério o negócio
aqui. Eu gostaria que esse discurso que vocês fazem aqui de apoio à entidade fosse na
prática durante quatro anos de governo, não deixasse a entidade sofrer por quatro anos
e agora dizer que vai garantir o recurso por uma emenda orçamentária. Para, ninguém
aqui é bobo, o que é isso, gente? As entidades sociais que estão aqui representadas,
aquelas que não vieram e estão com o nome na lista irão receber os recursos, sabe por
que, Dulce Rita? Porque tem o contrato, Roniel, tem o contrato com elas e tem que
cumprir o contrato, tem que ter Orçamento para elas. E aquela entidade que não tem
contrato tem que fazer o contrato, porque precisa, as entidades sociais precisam de
recurso pra receber o dinheiro e cuidar das pessoas que estão lá. Então eu tenho
certeza absoluta que todos os vereadores aqui, independente de partido político,
independente, vai apoiar todas as entidades, as que vieram aqui e as que não puderam
estar aqui representadas, tenho certeza disso. Então, como disse aqui o nobre
vereador líder do PT, que teve uma reunião lá na Igreja Batista, dizendo que o Felício
iria cumprir o acordo e o combinado com as entidades, ele está correto, ele está correto
na fala dele, Roniel. O Felício vai cumprir mesmo, ele vai respeitar as entidades, vai ter
recurso para entidade e vai ser conversado com todo mundo. Agora, nós, Roniel, nós
não precisamos fazer emendas para poder garantir recursos, porque vamos garantir na
prática, na veia e não só no discurso, só no papel, porque no discurso e no papel em
dezembro do ano passado foi feito aqui, entregaram um ‘checão’ e até agora ninguém
recebeu dinheiro nenhum.”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereador Juvenil!
Agora com a Justificativa de Votação, nobre vereador Roniel Farias. Encaminhamento.”
O vereador DR. RONIEL, E. V.:- “Muito obrigado, senhor presidente! Eu queria até
fazer coro a alguns que estão falando. Definitivamente as entidades que estão aqui
serão com certeza agraciadas. Se vocês ainda não tem contrato, por favor, é uma
questão de tempo a fazer. Mas a Prefeitura... existe uma obrigação legal, nenhuma
Prefeitura pode doar dinheiro se não houver um contrato. O próprio presidente da
Casa, o senhor Shakespeare Carvalho, me garantiu que o dinheiro que está aqui, esse
valor de dezessete milhões, quatrocentos e noventa, novecentos e sessenta já é
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garantido a vocês, tá? O que ele teoricamente está falando, dois milhões e pouco a
mais, é que seriam os recursos de aporte. Mas a palavra respeito ela é determinada
por uma coisa: quando você fala e cumpre aquilo que você fala. Aqui nós estamos
vivendo para 2017 uma situação diferente, uma situação de um grupo que hoje vai gerir
a cidade a partir de 1º de janeiro que tem palavra, que tudo que se acordou ou quase
tudo que se acordou cumpriu, tá? É diferente do que nós estamos vivendo nesses
últimos quatro anos. Eu estou há meros quatro anos aqui, eu não teria a menor
dificuldade em vir aqui de forma hipócrita e demagógica votar a favor, por quê? Eu não
estou aqui o ano que vem para ajudar a administrar essa cidade. Mas podem falar o
que quiser, mas uma coisa que jamais vão me chamar é de hipócrita. Esse dinheiro da
verba para essas entidades já existe e será dado, será entregue. Agora, votar de forma
hipócrita, demagógica é simplesmente desrespeitar a inteligência de vocês dessa
associação, de todas as associações.”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereador Roniel!
Encaminhamento de Votação a Dama da Saúde, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “Senhor presidente, ontem nós tivemos uma reunião
e até foi conversado a respeito da Ágape, APAE e Bem-Te-Vi. Nós sabemos o que
aconteceu com vocês. Vocês sabem que não é responsabilidade do PSDB se está
tendo algum problema do contrato ou corte de verbas pra vocês. Nós estamos
chegando agora, nós não podemos ser acusados de erros que não cometemos, nós
não podemos ser acusados de calotes que vocês receberam da outra gestão, nós não
podemos ser acusados de relatórios mentirosos que foram emitidos com relação ao
desempenho dos seus filhos na Secretaria de Educação. Nós não podemos ser
acusados de muitas coisas que está acontecendo com vocês, que vocês estão
sofrendo consequência, mais uma consequência do que está acontecendo com esse
governo. Então eu acho que isso daí tem que ser conversado, tem que saber a origem
da crise que está acontecendo com essas entidades e responsabilizar a quem de
direito, que vocês sabem muito bem o que está acontecendo com as suas crianças
com relação ao desempenho nas escolas, que não tiveram apoio e tiveram os relatórios
aí contando muitas maravilhas. Então nós precisamos realmente saber a origem do que
está acontecendo com vocês e não nos responsabilizar por erros que nós não
cometemos. O passado ficou no passado. Então vão procurar a origem lá nesse
governo, ainda aproveitar que estão até dia 30. Aproveita que está até dia 30 aí, vamos
ver se vão receber vocês. Aproveita, vocês ainda tem a chance até o dia 30 de pegar
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os responsáveis por tudo isso que está acontecendo com vocês.”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, vereadora Dulce
Rita! Em processo de votação a Emenda nº 09. Como vota o vereador Dr. Roniel
Farias? Dilermando Dié? Roniel de Faria ‘não’. Vereador Dilermando Dié ‘não’.
Vereador Walter Hayashi? Vereador Walter Hayashi ‘não’. Vereador Rogério Cyborg?
Vereador Rogério Cyborg ‘não’. Vereadora Dulce Rita? Vereadora Dulce Rita ‘não’.
Petiti da Farmácia? Petiti da Farmácia ‘não’. Juvenil Silvério? Juvenil Silvério ‘não’.
Professor Calasans Camargo? Professor Calasans Camargo ‘sim’. Vereador Carlinhos
Tiaca? Vereador Carlinhos Tiaca ‘sim’. Vereadora Juliana Fraga? Vereadora Juliana
‘sim’. Vereadora Dra. Angela? Dra. Angela vota ‘sim’. Vereadora Amélia Naomi?
Vereadora Amélia vota ‘sim’. Vereador Santos Neves? Vereador Santos Neves ‘sim’.
Vereador Macedo Bastos? Vereador Macedo Bastos ‘sim’. Vereador Shakespeare
Carvalho? Vereador Luiz Carlos Mota? Luiz Carlos Mota ‘não’. Vereador Robertinho da
Padaria? Vereador Valdir Alvarenga? Vereador Willis Goulart?”
O vereador WILLIS GOULART:- “Sim.”
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Vereador Wagner Balieiro,
desculpa pela... Bom, está havendo aqui sobre um empate que o vereador me deu de
presente hoje, então está dez a dez. Como esse vereador, do PRB, tem que
desempatar, o meu voto é ‘sim’.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 09. Aprovada com o voto de minerva do
senhor presidente, vereador Roberto do Eleven.
O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Justificativa de votação,
vereador Shakespeare Carvalho.”
O vereador SHAKESPEARE CARVALHO; J. V.:- “Quero dizer aqui, parabenizar o
presidente Roberto do Eleven que colocou o peso aí do partido que cumpre. Eu quero
parabenizar a todos os vereadores que votaram, votaram ‘sim’, votaram ‘não’,
parabenizar. Parabenizar todas as entidades, o público aqui presente e pela coerência
dos vereadores. Os que decidiram votar ‘não’ disseram por que não votaram e a gente
respeita, vereadora Dulce, vereador Juvenil Silvério, vereador Petiti, que também
trabalha no meio das entidades e votou ‘não’, a gente respeita o voto de vocês assim
como vocês respeitam o nosso voto e o parlamento é isso, é essa discussão e que a
gente possa ganhar aquele que... Eu só peço que nós possamos aceitar o voto que foi
colocado aqui e que hoje... uma vitória hoje dessa emenda de extrema importância
para cidade de São José dos Campos.”
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O senhor presidente, vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Quero devolver a
presidência legitimamente para o vereador Shakespeare Carvalho.”
Neste momento reassume a presidência o vereador SHAKESPEARE CARVALHO, que
dá continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Justificativa de votação, vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, J. V.:- “Eu gostaria primeiramente de parabenizar
vocês, as entidades sociais, porque foram vocês que fizeram com que essa emenda
fosse vitoriosa. Parabéns a vocês! Nós, vereadores, ficamos felizes com a presença de
vocês, sempre presente as entidades sociais. Parabéns também aos usuários porque,
olha, são esses guerreiros que estão à frente das entidades sociais que lutam
diariamente por dar um bom serviço para vocês. Parabéns e pode contar conosco aqui
na Câmara!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 10. Deixa eu pegar a Emenda nº 10 aqui, nessa aqui, porque pode ter alguma
anotação. Eu tenho aqui, está aqui, Roger. Só pra mim poder ver se tem alguma
anotação. Emenda nº 10: ‘No processo supra, no Anexo 6, Programa de Trabalho por
Órgão e Unidade, Órgão 60, Secretaria de Saúde, Unidade 050, Departamento de
Atenção Básica, fica acrescida de mais uma atividade, a seguir: Garantir a manutenção
da Agência Transfusional do Hospital Pio XII – Atividades 516.000,00 – Total
516.000,00, Função 10. Para cobertura dessa emenda, fica reduzida a dotação
orçamentária prevista no Anexo 6, Programa de Trabalho por órgão e unidade, Órgão
60, Secretaria de Saúde, Unidade 050, Departamento de Atenção Básica, conforme a
seguir: Função 10, Serviços Contratados - Atividades 28.089.000,00. A presente
emenda visa garantir a manutenção da Agência Transfusional do Hospital Pio XII,
assegurando este importante equipamento no tratamento à saúde do joseense’.
Encaminhamento de Votação, vereadora Dra. Angela.”
A vereadora DRA. ANGELA, E. V.:- “A Justificativa é a mesma que a gente fez agora
há pouco para a unidade transfusional no Hospital Municipal. Todo mundo sabe que os
recursos que são repassados para o atendimento dessas via atendimento do SUS é
muito baixo. E a ideia da emenda é a gente garantir que o Pio XII tenha em
funcionamento a unidade transfusional para que o paciente continue recebendo o
sangue necessário. Lembro que recentemente, como anualmente é feito, uma
homenagem ao banco de sangue, aos doadores, mas essa emenda é para os
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receptores de sangue.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereadora! Em votação. Como vota, vereador Roniel de Farias? ‘Não’. Vereador
Dilermando Dié? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi? ‘Não’. Vereador Rogério Cyborg?
‘Não’. Vereadora Dulce Rita? ‘Não’. Vereador Fernando Petiti? ‘Não’. Vereador Juvenil
Silvério? ‘Não’. Vereador Calasans Camargo? ‘Sim’. Vereador Carlinhos Tiaca? ‘Sim’.
Vereadora Juliana Fraga? ‘Sim’. Vereadora Dra. Angela? ‘Sim’. Vereadora Amélia
Naomi? ‘Sim’. Vereador Santos Neves? ‘Não’. Vereador Macedo Bastos? ‘Sim’.
Vereador Luiz Carlos Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro? ‘Sim’. Vereador
Robertinho da Padaria? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’. Vereador Roberto do
Eleven? ‘Não’. Vereador Willis Goulart? ‘Não’. Vereador Shakespeare não vota.
Portanto, sete votos contrários... Não, sete votos favoráveis e treze contrários, rejeitado
a Emenda nº 10.
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 10. Rejeitada com 13 (treze) votos contrários
e 07 (sete) favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 11 – ‘Inclua-se um artigo após o Art. 13, renumerando os demais, com a seguinte
redação: ‘Art. 13.... Art. . No Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em
Programas do Órgão 60 — Secretaria de Saúde — Unidade 070 — Departamento de
Atenção Secundária — Programa 0043 — Projeto Atividade 2180 — Ficha 1311; ficam
destinados R$ 14.094.503,40 (quatorze milhões noventa e quatro mil quinhentos e três
reais e quarenta centavos), para o gerenciamento e desenvolvimento das ações e
serviços de saúde no Hospital Clinicas Norte. O Poder Executivo deverá alterar os
demais anexos. Garantir a continuidade do atendimento do Hospital Clinicas Norte’ –
este que é o objetivo da emenda. Como vota, Dr. Roniel? ‘Não’. Como vota,
Dilermando Dié? ‘Não’. Como vota, Walter Hayashi? ‘Não’. Como vota, Rogério
Cyborg? ‘Não’. Como vota, Dulce Rita? ‘Não’. Como vota, Fernando Petiti? ‘Não’.
Como vota, Juvenil Silvério? ‘Não’. Como vota, Calasans Camargo? ‘Sim’. Como vota,
Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Como vota, Juliana Fraga? ‘Sim’. Como vota, Dra. Angela?
‘Sim’. Como vota, Amélia Naomi? ‘Sim’. Como vota, Santos Neves? ‘Sim’. Como vota,
Macedo Bastos? É que eu só acompanhei a anotação que o senhor tinha feito aqui.
Não, só tinha visto que essa é uma emenda da vereadora Renata, a Emenda nº 11, a
emenda da... É sim ou não? ‘Sim’? Ah, tá. É porque o vereador tinha só me solicitado
pra ver as emendas que eram da vereadora Renata, que ele iria votar ‘sim’, até porque
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ele está hoje de suplente, assumindo. Foi correto? Repetindo: vereador Santos Neves?
‘Sim’. Vereador Macedo Bastos? Vereador Macedo Bastos ‘Sim’. Vereador Luiz Carlos
Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro? ‘Sim’. Vereador Robertinho da Padaria? ‘Não’.
Vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven? ‘Não’. Vereador Willis
Goulart? ‘Não’. Com oito votos favoráveis e doze votos contrários, rejeitada a Emenda
nº 11. 08 (oito) votos favoráveis e 12 (doze) votos contrários foi rejeitada a Emenda nº
11.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 11. Rejeitada com 12 (doze) votos contrários
e 08 (oito) favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 12 – ‘No
Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas do Órgão 60 —
Secretaria de Saúde — Unidade 070 — Departamento de Atenção Secundária —
Programa 0043 — Projeto Atividade 2180 — ficam destinados R$ 780.250,00
(setecentos e oitenta mil duzentos e cinquenta reais), da Ficha 220 para serviços de
internação masculino e feminino e R$ 665.100,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil e
cem reais), da Ficha 181 para manutenção dos serviços do SAMA — Serviço de
Atendimento da Mulher e Adolescente’. Garantir a continuidade dos serviços do SAMA
— Serviço de Atendimento da Mulher e Adolescente, que integram as atividades do
Vem Ser — Programa Municipal sobre Drogas. Como vota o vereador Roniel de
Farias? ‘Não’. Como vota, vereador Dilermando Dié? ‘Não’. Como vota, vereador
Walter Hayashi? ‘Não’. Como vota o vereador Rogério Cyborg? ‘Não’. Como vota,
vereadora Dulce Rita? ‘Não’. Como vota o vereador Petiti da Farmácia? ‘Não’. Como
vota o vereador Juvenil Silvério? ‘Não’. Como vota o vereador Calasans Camargo?
‘Sim’. Como vota, vereador Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Como vota, vereadora Juliana
Fraga? ‘Sim’. Como vota, vereadora Dra. Angela Guadagnin? ‘Sim’. Como vota,
vereadora Amélia Naomi? ‘Sim’. Como vota, vereador Santos Neves? ‘Não’. Como
vota, vereador Macedo Bastos? ‘Sim’. Como vota, vereador Luiz Carlos Mota? ‘Não’.
Como vota, vereador Wagner Balieiro? ‘Sim’. Como vota, vereador Robertinho da
Padaria? ‘Não’. Como vota, vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’. Vereador Roberto do
Eleven? ‘Não’. Vereador Willis Goulart? ‘Não’. Portanto, com sete votos favoráveis,
treze votos contrários, rejeitada a Emenda nº 12.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 12. Rejeitada com 13 (treze) votos contrários
dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Luiz
Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da Padaria, Roberto
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do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga Walter Hayashi e Willis Goulart e 07 (sete)
votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª Angela,
Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 13 – ‘No Quadro de Detalhamento da Despesa Por Aplicação em Programas
(Q.D.D.) – Exercício de 2017 – Órgão: 60 – Secretaria de Saúde – Unidade: 050 –
Departamento de Atenção Básica – onde se lê ‘Serviços Contratados – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica – Código Orçamentário: R$ 13.430.000,00’, leia-se
‘Serviços Contratados – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Código
Orçamentário: R$ 23.430.000,00. Garantir os serviços a serem prestados pelo Hospital
Antoninho da Rocha Marmo, para atendimento de cirurgias e serviços ambulatoriais
para pacientes que necessitam desse atendimento’. É um recurso... estamos fazendo
aqui algumas alterações. Aqui. Tarifas e Diversos Serviços. ‘Onde se lê ‘R$
20.332.000,00’ – Tarifas Diversas E Outros Encargos — Outros Serviços de Terceiros
— Pessoa Jurídica — Código Orçamentário: leia-se ‘R$ 19.332.000,00’. Emenda nº 13.
Como vota, vereador Roniel de Farias? ‘Não’. Como vota, Dilermando Dié? ‘Não’.
Como vota, Walter Hayashi? ‘Não’. Como vota, Rogério Cyborg? ‘Não’. Como vota,
Dulce Rita? ‘Não’. Como vota, Fernando Petiti? Como vota, Juvenil Silvério? ‘Não’.
Como vota, Calasans Camargo? Como vota, Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Como vota,
Juliana Fraga? ‘Sim’. Como vota, Dra. Angela? ‘Sim’. Como vota, Amélia Naomi? ‘Sim’.
Como vota Santos Neves? ‘Não’. Como vota, Macedo Bastos? ‘Sim’. Como vota, Luiz
Carlos Mota? ‘Não’. Como vota, Wagner Balieiro? ‘Sim’. Como vota, Robertinho da
Padaria? ‘Não’. Como vota, Valdir Alvarenga? ‘Não’. Como vota, Roberto do Eleven?
‘Não’. Como vota, Willis Goulart? ‘Não’. Portanto, com sete votos favoráveis e treze
votos contrários, está rejeitada a Emenda nº 13.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 13. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários e 07 (sete) favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 14 – ‘No Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas
(Q.D.D.) — Exercício de 2017 — Secretaria de Esportes — Secretaria Geral –
‘Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos E Similares – Obras e
Instalações. Onde se lê ‘R$ 100.000,00’ vai se lê ‘R$ 904.000,00’ – Para cobertura
dessa emenda, fica reduzida a dotação orçamentária da unidade abaixo discriminada:
‘Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – Secretaria
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Geral – exercício de 2017 – fica reduzido o valor de R$ 800.000,00. [...] Parque
Tecnológico onde se lê ‘R$ 16.137.000,00’ leia-se ‘R$ 15.334.000,00’. ‘Garantir a
Reforma do Centro Comunitário do Bairro Jardim Santa Inês I, para atendimento a toda
a população da região’. Como vota, vereador Roniel de Farias? ‘Não’. Vereador
Dilermando Dié? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi? ‘Não’. Vereador Rogério Cyborg?
‘Não’. Vereadora Dulce Rita? ‘Não’. Vereador Fernando Petiti? ‘Não’. Vereador Juvenil
Silvério? ‘Não’. Vereador Calasans Camargo? ‘Sim’. Vereador Carlinhos Tiaca? ‘Sim’.
Vereadora Juliana Fraga? ‘Sim’. Vereadora da região lá do Santa Inês, vereadora
Juliana Fraga. Vereadora Dra. Angela Guadagnin? ‘Sim’. Vereadora Amélia Naomi?
‘Sim’. Vereador Santos Neves? ‘Sim’. Vereador Macedo Bastos? ‘Sim’. Vereador Luiz
Carlos Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro? ‘Sim’. Vereador Robertinho da
Padaria? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven? ‘Sim’.
Vereador Willis Goulart? ‘Não’. Com nove votos favoráveis e onze votos contrários, foi
rejeitada a Emenda nº 14.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 14. Rejeitada com 11 (onze) votos
contrários e 09 (nove) favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 15 – ‘No
quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas (Q. D. D.) –
Exercício de 2017 – Órgão: 60 – Secretaria de Saúde – Unidade: 10 – Secretaria Geral.
Na seguinte ação fica incluída a seguinte natureza de despesa no seguinte valor:
Construção de Unidades de Saúde – Pronto Atendimento — Obras e Instalações –
Código Orçamentário: [...] R$ 10.000.000,00.’ Para cobertura dessa emenda, fica
reduzida a dotação do Órgão e Unidade abaixo discriminados: [...]. Tarifas Diversas e
Outros ... Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – [...] Onde se lê: [...] orçamentário:
[...] ‘20.322.000,00’ vai se lê ‘R$ 10.322.000,00’. [...]’ Garantir a construção e a
implantação de uma nova Unidade de Pronto Atendimento no Bairro Dom Bosco.
Vamos... Eu quero... Na verdade essa eu queria votar, até porque é um compromisso...
Vou pedir pro vice-presidente Dilermando Dié para que ele possa conduzir, porque na
verdade, gente, eu tinha alguns compromissos que... Eu vou chamar pelo vicepresidente, que é o Dilermando Dié, não posso toda hora ficar escolhendo vereador. Eu
vou seguindo a ordem da Mesa. O próximo é o vereador Rogério Cyborg. Claro.
Vereador Roniel de Farias, na vacância então o senhor quer assumir? Fique à vontade.
Eu estou dizendo que essa é uma emenda importante e peço... Estou conduzindo o
trabalho da grande maioria e essa gostaria de votar. Portanto, quero aqui convidar para
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assumir o vereador Dilermando Dié. Questão de Ordem, vereador Dilermando Dié.”
O vereador DILERMANDO DIÉ, Q. O.:- “Senhor presidente, tendo em vista que vossa
excelência está fazendo uma perfeita condução dos trabalhos, este vice declina do
convite.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Então eu convoco o 2º vice-presidente, o vereador Rogério Cyborg, para que
possa assumir os trabalhos.”
O vereador ROGÉRIO CYBORG:- “Presidente Shakespeare, o senhor está muito bem
aí hoje como presidente, pode continuar. Eu gostaria de ficar aqui porque eu estou
acompanhando todas as emendas aqui uma a uma, então declino esse pedido agora.
Muito obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Convoco, então, para que possa fazer aqui... Vou escolher um vereador que
esteja com vontade de sentar na presidência aqui e que possa, sem receio nenhum,
sem receio nenhum fazer aqui, praticar a votação aqui. Wagner, vem você, vamos lá.
Wagner, conduz aqui essa votação aqui, que não teríamos problema nenhum que...
precisar expressar o voto. Vai declinar também, pronto. Vereador.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Fico honrado com vosso convite, mas vou declinar.
Nunca tive a oportunidade ainda de sentar nessa cadeira, não é agora.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Quem é o próximo?
Amélia Naomi é a próxima, também vai declinar.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Também vou declinar, quero votar.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Willis Goulart.”
O vereador WILLIS GOULART:- “Senhor presidente, como já te adiantei há alguns
minutos atrás, agradeço, mas passo para outro.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Eu vou fazer a
condução, mas eu queria só fazer o encaminhamento aqui, se vocês permitirem, que
agora também é prerrogativa também.”
Encaminha a votação o vereador Shakespeare Carvalho.
O vereador SHAKESPEARE CARVALHO, E. V.:- “Senhor presidente Shakespeare, que
saiu para declinar, porque não vou declinar, eu vou cumprir meu mandato até o final, fui
eleito pra isso, e fui eleito presidente para presidir, há os que gostem, outros que não
gostem. Eu fui eleito para isso e vou continuar assumindo a responsabilidade que me
foi dada de presidir. Mas gostaria de fazer alguma argumentação, porque eu quero ter
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a satisfação de votar numa Unidade de Pronto Atendimento que já é exigida há muito
tempo pelo pessoal da região leste, que é a Unidade de Pronto Atendimento ali, que a
gente chama da UPA do Novo Horizonte, mas que vai ser construída no Dom Bosco.
Então, na verdade, o que eu queria dizer é que é de extrema importância para aquela
população. Muita gente aqui na época... Por isso que eu digo: pau que bate em Chico
bate em Francisco. Não está tendo coerência nenhuma. Eu não estou aqui atrás de
nenhum outro interesse. Dizia que estava atrasando, que tinha que ser feito logo,
outros diziam que não era pra fazer e ficava aquela discussão. E eu e o vereador
Roberto do Eleven sempre tivemos a mesma frente, a frente de que nós somos
favorável a essa construção. Estamos, na verdade, demonstrando de onde estamos
tirando a dotação orçamentária que é necessária para a construção daquela UPA da
região leste para atender a população. Vai ter a necessidade da construção da UPA ali
do Campos de São José também, que é de extrema importância. E todos os fatos que
são importantes para essa população, então, pode contar com esse vereador
independente. Mais uma vez repetindo: a briga está do Fla-Flu aqui, esse Fla-Flu está
demonstrando que está acabando. Tem ministro viajando, tem deputado votando por
unanimidade com medo de muita coisa, a gente tem visto que esse Fla-Flu não tem
levado a nada e a cidade de São José, mais uma vez, está sendo comprometida. E nós
vamos cobrar, eu vou ter a satisfação de poder cobrar, nós vamos cobrar muita coisa
que foi dita. E eu não estou por detrás querendo arrumar o meu carguinho, querendo
arrumar as coisinhas, porque eu estou fazendo isso aqui verdadeiramente com a minha
consciência e com as palavras que eu posso dizer aqui, honrando os sete mil,
oitocentos e cinquenta e seis votos que me trouxe aqui à Câmara Municipal. Obrigado,
senhor presidente Shakespeare! Quero voltar para agradecer de novo.”
Neste momento, reassume a presidência o vereador SHAKESPEARE CARVALHO.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador Shakespeare Carvalho por essas palavras, excelente colocação, que
acrescentou muito pra Câmara Municipal! Quero aqui conceder também agora à
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, essa emenda é uma emenda
extremamente importante, que está assinada por diversos vereadores. Como você
mesmo já disse, é uma reivindicação da comunidade da região leste, do Novo
Horizonte, do entorno. O prefeito Carlinhos fez a licitação desta UPA. Nós fizemos
inclusive o lançamento onde ia ser a UPA, que é na SSM da regional leste. Esta área...
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A regional será deslocada, tem a área pública pra isso e lá será construída a UPA. É a
única área que nós conseguimos para o tamanho do desenho, da arquitetura deste
projeto, que é o mesmo projeto da UPA do Campo dos Alemães, bastante grande, bem
dividida, que os funcionários inclusive acham extremamente positiva. E esta UPA foi
licitada, foi lançada, a empresa inclusive tinha sido contratada, ia começar os serviços.
Infelizmente os vereadores do PSDB (vereadora Dulce Rita, vereador Juvenil Silvério,
vereador Petiti e o vereador Dié) entraram no Tribunal de Contas e suspenderam esta
iniciação das obras. Portanto... E depois, com a suspensão desta obra, a comunidade
fez um abaixo-assinado enorme, quando perceberam que não iam sair, por diversas
áreas lá da região leste. Essas assinaturas foram anexadas nas ações do Tribunal de
Contas para dizer que a comunidade quer, sim, esta obra para que a gente tenha lá
uma UPA de qualidade. A UBS hoje... A UPA que está lá ela está muito pequena, então
a ideia e a proposta é: aonde está a UPA será UBS, os dois equipamentos vão ser
unificados e vai uma UPA, uma única UPA, lá pro Novo Horizonte. Então quero aqui
reafirmar e dizer que essa emenda é extremamente importante para aquela região,
definindo que a obra de fato vai sair, porque hoje a UPA do Novo Horizonte ela está
acanhada, apertada e que precisa ser expandida. E que ia ser. Foi paralisada,
infelizmente.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereadora! Encaminhamento de Votação, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “Só queria esclarecer à vereadora que me
antecedeu, que foi paralisada mesmo, fez as coisas irregulares. O Tribunal de Contas
achou que estava tudo irregular e: cumpra-se a lei. Eu não sei por que espanto de
haver cumprimento de lei no país e na Prefeitura de São José dos Campos. Fizemos o
correto, vimos que estava com problema na licitação, apontamos para o Tribunal de
Contas, ele ratificou nosso parecer e mandou embargar a licitação. Nós ainda
acreditamos na lei, só isso.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereadora! Vereador Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nobre vereadora que veio a esse microfone antes
de mim e fez o comentário aqui, uma coisa eu tenho que admitir: vossa excelência tem
coragem. Apesar dos absurdos e das bobagens que fala, vossa excelência tem
coragem de vir aqui depois das eleições com o Tribunal de Contas apontando diversas
irregularidades no processo, pedindo que a Prefeitura sanasse as irregularidades e
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continuasse o processo, mas não o fez porque não tem como, é tanta que não tem
como. Eu estive, vereador Eleven, a convite de vossa excelência, eu estive no Novo
Horizonte, fui na UPA do Novo Horizonte, conversei com os comerciantes daquela
região e fui, pasmem os senhores, no local aonde seria o terreno pra construção da
UPA (Estrada do Mato Dentro, nº 1300). Que hoje funciona lá, se vossa excelência não
conhece, vereadora, lá funciona hoje a SSM Leste II. Como que você vai colocar um
equipamento importante, que é a UPA, nesse local se tem um equipamento também
importante funcionando, que é a Leste II. No mínimo faltou planejamento, faltou
logística e faltou, obviamente, seriedade no trato da coisa pública. Então, por favor, até
para falar tem que ter respeito. O Tribunal de Contas apontou diversos erros, não só
nesse processo, mas em diversos outros. Simples, faça a reanálise do edital, corrijamse os erros que foram apontados e continuem a obra. Não é a primeira, Eleven, e nem
será a última, muitas outras administrações também terão falhas nos seus processos. É
simples, corrija-se o erro e continue a obra em favor do povo.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Lembrando... Eu entendo essa discussão de... Repito, nós voltamos aqui ao
Fla-Flu, entendo essa discussão dizendo do que foi feito, deixou de fazer, como foi
feito, se o Tribunal apontou, não apontou. Se a gente for ver aqui, teve diversos
vereadores que teve apontamento nas suas contas de eleição, teve apontamento.
Então o apontamento é natural e o Tribunal está lá para isso. Agora, a questão da
emenda é para garantir o recurso para que onde o próximo prefeito ele possa investir
esse recurso para a construção. Se ele não quiser investir esse recurso para a
construção, que ele faça todo o seu remanejamento, sem problema nenhum. Mas como
um dos representantes.... e também gosto muito, tive a oportunidade de passar um
período da minha vida naquela região, e vejo a importância da população também que
se aperta naquela UPA, na UBS, da ampliação. Então, na verdade, o que nós estamos
defendendo é que esse recurso possa ser utilizado. Se houve um erro no processo,
que comece... inicie um processo novo. E eu tenho visto muito o prefeito que vai
assumir a partir do dia 1º, o Felício, falar sobre a questão das parcerias, sobre a
questão do built to suit, que são recomendações europeias, são argumentações que se
utiliza muito na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares que tem dado muito
certo, que é o mesmo modelo que foi utilizado e que, se teve problema, nós criticamos
aqui os problemas, mas eu não quero dizer que um projeto vai ser o mesmo projeto,
nós queremos garantir o recurso. O recurso sendo garantido, que o próximo prefeito, a
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próxima administração, com planejamento, com todo um estudo técnico, possa se
concretizar o trabalho de uma maneira eficiente. Encaminhamento de Votação,
vereador Roberto do Eleven.”
O vereador ROBERTO DO ELEVEN, E. V.:- “Senhor presidente, eu assinei essa
emenda da UPA, como bem chamada, do Parque do Novo Horizonte, que não é no
Novo Horizonte, é no Dom Bosco, porque eu vejo a necessidade, que a região cresceu
muito nos últimos anos, bem... Está aqui há mais tempo que eu o vereador Walter
Hayashi. De que as demandas de lá de hoje, de médico, dos plantões, não é só do
Novo Horizonte, nem do Dom Bosco. são vários bairros. O tanto cresceu e como está
crescendo aquela região, nós assinamos essa emenda pelo bem da população.
Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Encaminhamento de Votação, vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, E. V.:- “Senhor presidente, eu acho que falou-se
muita coisa que não é verdadeira aqui. Eu acho que é importante o PSDB se
aprofundar mais no que aconteceu lá. A obra... o contrato está em vigência. Agora a
tática do PSDB qual que era? Entrava no Ministério Público para segurar a obra, é
assim. Aí o Ministério Público gasta-se papel e mais papel fazendo pedido de
informação, pedindo informação, aí a obra tinha que parar, a Prefeitura respondia, aí
depois de um, dois anos aí a obra estava liberada, depois que viu que não tinha
problema nenhum. Então é uma tática que prejudica a cidade. Acho que isso não
deveria acontecer no passado, no presente e no futuro, porque essa tática de segurar
obra dessa forma atrapalha o Ministério Público, atrapalha a Prefeitura, mas
principalmente a cidade de São José dos Campos, que simplesmente lança a
suspeição e depois a gente percebe que não tinha problema nenhum. Problema sim
tem na Arena de Esportes, lá sim o Ministério Público, o Tribunal de Contas está
mostrando que o PSDB só fez lambança no passado.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação. Como vota
o vereador Roniel de Farias? Vota ‘não’ o vereador Roniel de Farias. Como vota,
Dilermando Dié? Dilermando Dié? Como vota, Walter Hayashi?
Neste momento assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Luiz Mota.
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Walter Hayashi ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “‘Não’. Como vota,
Rogério Cyborg?”
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O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Rogério Cyborg ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Dulce
Rita?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Dulce Rita ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Fernando
Petiti?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Fernando Petiti ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Juvenil
Silvério?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Juvenil Silvério ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Calasans
Camargo?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Calasans Camargo
‘sim’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Carlinhos
Tiaca?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Carlinhos Tiaca ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Juliana
Fraga?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereadora Juliana Fraga ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Dra.
Angela?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereadora Dra. Angela ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Amélia
Naomi?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereadora Amélia Naomi ‘sim’”.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Santos
Neves?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Santos Neves ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Macedo
Bastos?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Macedo Bastos ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Luiz Carlos
Mota?”
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O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Luiz Carlos Mota ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Wagner
Balieiro?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Wagner Balieiro ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Robertinho
da Padaria?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Robertinho da Padaria
‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Valdir
Alvarenga?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Valdir Alvarenga ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Roberto do
Eleven?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Roberto do Eleven ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Willis
Goulart?”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Willis Goulart ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota,
Shakespeare Carvalho? ‘Sim’.”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Shakespeare Carvalho
não vota ainda.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Vereador Dilermando
Dié, desculpe! Vossa excelência.”
O senhor secretário ad hoc, vereador LUIZ MOTA:- “Vereador Dilermando Dié ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Com doze votos
contrários, foi rejeitada a Emenda nº 15.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 15. Rejeitada com 12 (doze) votos contrários.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 16, que é
uma emenda muito semelhante, que é para equipamentos da Unidade Básica, para
mim está prejudicada, mas eu tenho que colocar em voto. Se não deu... para os
equipamentos, então a gente já sabe que vai estar prejudicada. Então já tem o
entendimento que é para equipar a Unidade Básica do Dom Bosco. Como vota, Roniel
de Farias? ‘Não’. Como vota, Dilermando Dié? Como vota, Walter Hayashi? Como
vota, Rogério Cyborg? Como vota, Dulce Rita? Como vota, Petiti? Como vota, Juvenil?
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Como vota, Calasans? Como vota, Carlinhos Tiaca? Como vota, Juliana Fraga? Como
vota, Dra. Angela? Como vota, Amélia Naomi? Como vota, Santos Neves? Como vota,
Macedo Bastos? Como vota, Luiz Carlos Mota? Como vota, Wagner Balieiro? Como
vota, Robertinho da Padaria? Como vota, Valdir Alvarenga? Como vota, Roberto do
Eleven? Como vota, Willis Goulart? Como vota Shakespeare Carvalho? ‘Sim’. Portanto,
rejeitada a Emenda com doze votos contrários.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 16. Rejeitada com 12 (doze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
Padaria, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis Goulart e 08 (oito)
votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª Angela,
Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo, Roberto do Eleven e Wagner
Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 17 – ‘No
Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas – Exercício 2017 –
Órgão 45 – Secretaria de Esportes – Unidade 010 – Secretaria Geral – Programa 0079
– [...] – ‘Fadenp’, [...] ‘Ficha [...] serviços [...] Estimado R$ 6.615.000,00’, leia-se: ‘[...] R$
7.060.000,00’. Garantir através do Fadenp, a continuidade das atividades
desenvolvidas pelas equipes de Judô, Luta Olímpica, São José Rugby, Clube de
Ciclismo, Hockey de Grama, Futebol Americano, Boxe Feminino, Boxe Masculino e JiuJitsu. Encaminhamento de Votação, vereador Calasans Camargo.”
O vereador PROF. CALASANS CAMARGO, E. V.:- “Obrigado, senhor presidente!
Nós... Na verdade, nós fizemos esse aporte a essas equipes... Tem várias equipes
dessas aqui, ou todas, mas hockey de grama, por exemplo, futebol americano são
equipes aí que não têm o mínimo apoio. São verbas que nós temos conseguido aí,
encaminhamento de aportes, sugerido ao governo nos últimos anos o apoio a essas
modalidades. Eles fazem verdadeiro milagre da multiplicação com dez mil reais por
ano, diferentemente de modalidades que nós tínhamos aqui na cidade que, para
manter uma modalidade, chegou-se, uma única modalidade, a sete milhões e meio e
salário de setenta, cinquenta, quarenta, trinta mil por mês para atletas. Graças a Deus
nós conseguimos acabar com essa farra do boi, mas a gente precisa manter o mínimo
de condições para as equipes de esporte de São José dos Campos. Então esse é o
motivo que nós estamos aí trabalhando e tenho muito orgulho de dizer que as equipes
como o judô, por exemplo, de São José dos Campos, do feminino noventa por cento
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das atletas da equipe do Fadenp são formadas aqui pelas escolinhas de base, pelo
Programa Atleta Cidadão e vem suprir as equipes principais e o masculino idem.
Portanto, é um trabalho com muito orgulho aí que está sendo desenvolvido em São
José dos Campos por profissionais da cidade, por gente da cidade e por isso tem todo
nosso apoio.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, Roniel de
Farias? Como vota, Dilermando Dié? Como vota, Walter Hayashi? Como vota, Rogério
Cyborg? ‘Não’. Como vota, Dulce Rita? ‘Não’. Como vota, Petiti? Como vota, Juvenil
Silvério? ‘Não’. Como vota, Calasans Camargo? ‘Sim’. Como vota, Carlinhos Tiaca?
‘Sim’. Como vota, Juliana Fraga? ‘Sim’. Como vota, Dra. Angela? ‘Sim’. Como vota,
Amélia Naomi? ‘Sim’. Como vota, Santos Neves? ‘Não’. Como vota, Macedo Bastos?
Como vota, Luiz Carlos Mota? ‘Não’. Como vota, Wagner Balieiro? ‘Sim’. Como vota,
Robertinho da Padaria? ‘Não’. Como vota, Valdir Alvarenga? ‘Não’. Como vota, Roberto
do Eleven? ‘Não’. Como vota, Willis Goulart? ‘Não’. Portanto, com treze votos
contrários, está rejeitado a Emenda nº 17.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 17. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis
Goulart e 07 (sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos
Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner
Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 18 – ‘No Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas do
Órgão 50 — Secretaria de Desenvolvimento Social — Unidade 020 — Fundo Municipal
de Assistência Social — Programa 0036 — Projeto Atividade 2192 — Acolher Proteção
Especial e Abrigos — Fichas 635; 1280 e 1286; ficam destinados R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), para o atendimento e manutenção das atividades do Integra. O
Poder Executivo deverá alterar os demais anexos. Garantir a continuidade das
atividades do Integra’. Como vota, vereador Roniel de Farias? Encaminhamento de
Votação, vereadora Angela Guadagnin.”
A vereadora DRA. ANGELA, E. V.:- “Eu acho que, por coerência, já que foi feito tantos
discursos na defesa do atendimento dessas entidades que atuam com pessoas com
deficiência, com necessidades especiais, essa emenda, pela compreensão do que
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aconteceu na outra votação, também deve passar. O que se pretende? A mesma coisa
que se fez com os outros: a continuidade de uma entidade que atende crianças e
jovens com necessidades especiais.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereadora! Como vota, Roniel de Farias? ‘Não’. Como vota, Dilermando Dié? ‘Não’.
Como vota, Walter Hayashi? ‘Não’. Como vota, Rogério Cyborg? Como vota, Dulce
Rita? Como vota, Fernando Petiti? ‘Não’. Como vota, Juvenil Silvério? ‘Não’. Como
vota, Calasans Camargo? Como vota, Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Como vota, Juliana
Fraga? ‘Sim’. Como vota, Angela Guadagnin? ‘Sim’. Como vota, Amélia Naomi? ‘Sim’.
Como vota, Santos Neves? Essa é a 18. Gente, eu estou fazendo essa... entendam
que eu não estou pressionando o vereador Santos Neves, é que essa emenda é a
emenda que foi protocolada pela vereadora Renata Paiva. Tá. ‘Não’. Mas estou falando
porque foi ela que trouxe, apresentou para os vereadores assinarem. Só pra deixar
claro, só pra dizer, porque algumas eu anotei aqui do nome, que foi o nome da
vereadora. Então vota ‘não’. Vereador Macedo Bastos? ‘Sim’. Vereador Luiz Carlos
Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro? ‘Sim’. Vereador Robertinho da Padaria? ‘Não’.
Vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven? ‘Não’. Vereador Willis
Goulart? ‘Sim’. Então, portanto, com oito votos favoráveis e treze votos contrários está
rejeitado a emenda. Em votação a Emenda... Doze votos favoráveis e oito votos
contrários. Estão prestando atenção, hein? Poxa vida. Às 13h53. Nós vamos até o final
na mesma coerência que foi do início, sem demagogia, sem intenção nenhuma de
interrupção do processo, até porque todos nós fomos eleitos para ir até 31 de
dezembro. Se quiser emendar pra amanhã, no outro dia, nós vamos votar aqui com a
coerência e com a competência dos senhores vereadores que os têm.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 18. Rejeitada com 12 (doze) votos contrários
dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Luiz
Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da Padaria, Roberto
do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga e Walter Hayashi e 08 (oito) votos
favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana
Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner Balieiro e Willis Goulart.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 19 – ‘No
Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas do Órgão 50 —
Secretaria de Desenvolvimento Social — Unidade 020 — Fundo Municipal de
Assistência Social — Programa 0036 — Projeto Atividade 2191 — Ficha 1278 —
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Subvenções Sociais; ficam destinados R$ 15.303.069,00, para atendimento dos
contratos, com vigência até 2017, conforme a seguinte discriminação: Associação
Atlético Dom Pedro 1 [...]’ Garantir o atendimento dos contratos em vigência para os
programas de Proteção Básica da Secretaria de Desenvolvimento Social’. Que já está
relacionado, os vereadores já tem todo mundo conhecimento, a Casa do Idoso, a
CATIVA, a CASEPAFE, a COMAS, a Casa de Oração Amor e Luz – COAL, a
Associação Nossa Casa de Acolhida, o AME – Associação Maternal Espírita, a
Associação Joseense de Ação Social, a Associação de Pais e Amigos dos
Adolescentes em Risco – APAR, Associação Atlético Dom Pedro I, Obra Assistencial e
Social Coração de Maria, Obra Social Assistencial Maria Teresa de São José, Obra
Social e Assistencial Padre Bonafé, Obra Social e Assistencial São Lucas, Obras
Assistenciais Irmã Clara, Vila de Assistência e Proteção dos Idosos – Convivência, Vila
de Assistência e Proteção dos Idosos – Casa do Idoso, no valor total de R$
15.303.069,00. Vereador Roniel de Farias, como vota? ‘Não’. Vereador Dilermando Dié,
como vota? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi, como vota? ‘Não’. Vereador Rogério
Cyborg, como vota? ‘Não’. Vereadora Dulce Rita, como vota? ‘Não’. Vereador
Fernando Petiti, como vota? ‘Não’. Vereador Juvenil Silvério, como vota? ‘Não’.
Vereador Calasans Camargo, como vota? ‘Sim’. Vereador Carlinhos Tiaca, como vota?
‘Sim’. Vereador... Desculpa, antecipei seu voto. Vereador Carlinhos Tiaca, como vota?
‘Sim’. Vereadora Juliana Fraga. Está no automático. Vereadora Juliana Fraga, como
vota? ‘Sim’. Vereadora Angela Guadagnin, como vota? ‘Sim’. Vereadora Amélia Naomi,
como vota? ‘Sim’. Vereador Santos Neves, como vota? ‘Sim’. Vereador Macedo
Bastos, como vota? ‘Sim’. Vereador Luiz Carlos Mota, como vota? ‘Não’. Vereador
Wagner Balieiro, como vota? ‘Sim’. Vereador Robertinho da Padaria, como vota? ‘Não’.
Vereador Valdir Alvarenga, como vota? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven, como vota?
‘Não’. Vereador Willis Goulart, como vota? ‘Sim’. Vereador Shakespeare, se votasse,
votaria sim. Nove votos favoráveis e doze votos contrários, está... Onze votos
contrários, está rejeitada a Emenda nº 19.
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 19. Rejeitada com 11 (onze) votos contrários
e 09 (nove) favoráveis.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Se os vereadores
tivessem o entendimento, seria empate porque o vereador Shakespeare votaria nessa
matéria importante. Vereador Juvenil fazendo pressão pra eu não votar. Cadê o voto,
vereador Juvenil? Até porque não está composição de governo e eu não sou vereador
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ano que vem, acho que composição de governo está certo os vereadores que estão
indo por esse encaminhamento aí, né, vereador Dilermando Dié? Emenda nº 20. Deixa
eu dar um respiro, né, gente? Calma! Vereador Santos está sabendo que hora que é a
merenda. Emenda nº 20 – ‘No quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em
Programas (Q.D.D.) — Exercício de 2017 — Órgão: 45 — Secretaria de Esportes [...] –
Secretaria Geral. Onde se lê ‘Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos
E Similares — Obras e Instalações – Código Orçamentário: [...] R$ 104.000,00’ leia-se
‘Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares — [...] R$
304.000,00’. Vamos para a justificativa: ‘Garantir a Reforma da Área de Lazer do Bairro
Jardim Santa Inês I, para atendimento a toda a população da região’. Vereador Roniel
de Farias, como vota? ‘Não’. Vereador Dilermando Dié, como vota? ‘Não’. Vereador
Walter Hayashi, como vota? ‘Não’. Vereador Rogério Cyborg, como vota? ‘Não’.
Vereadora Dulce Rita, como vota? ‘Não’. Vereador Fernando Petiti, como vota? ‘Não’.
Vereador Juvenil Silvério, como vota? ‘Não’. Vereador Calasans Camargo, como vota?
‘Sim’. Vereador Carlinhos Tiaca, como vota? ‘Sim’. Vereadora Juliana Fraga, como
vota? ‘Sim’. Vereadora Dra. Angela Guadagnin, como vota? ‘Sim’. Vereadora Amélia
Naomi, como vota? ‘Sim’. Vereador Santos Neves, como vota? ‘Não’. Vereador Macedo
Bastos, como vota? ‘Sim’. Vereador Luiz Mota, como vota? ‘Não’. Vereador Wagner
Balieiro, como vota? ‘Sim’. Vereador Robertinho da Padaria, como vota? ‘Não’.
Vereador Valdir Alvarenga, como vota? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven, como vota?
‘Sim’. Vereador Willis Goulart, como vota? ‘Não’. Vereador Shakespeare Carvalho,
como vota? Não vota, votaria ‘sim’. Com oito votos favoráveis, doze votos contrários,
está rejeitada a Emenda 21. Emenda 22 – Suprimam-se... Agora é a 21, vereador
Roniel de Farias está atento. Vereador Rogério Cyborg estava meio aéreo ainda, mas o
vereador Roniel Faria está acompanhando. O Cyborg estava ali ainda meio em dúvida.
Marcão e o Lino doido pra entrar pra votar esse Orçamento, em Lino, para ver se o
Morumbi e o esporte ia garantir alguma coisinha. Vou contar o voto de vocês. Do ‘[...]
Quadro de Detalhamento [...] por aplicação em Programas — Secretaria de Saúde [...]
– Departamento de Atenção Básica [...] vamos para a justificativa: ‘Garantir a
implementação dos serviços de castração de cães e gatos no município para
atendimento aos munícipes e seus animais de estimação que necessitam desse
atendimento’. Essa o PRB é não. Roniel de Farias, como vota? ‘Não’. Dilermando Dié,
como vota? ‘Não’. Walter Hayashi, como vota? ‘Não’. Rogério Cyborg, como vota?
‘Não’. Dulce Rita, como vota? ‘Não’. Petiti da Farmácia, como vota? ‘Não’. Juvenil
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Silvério, como vota? ‘Não’. Calasans Camargo, como vota? ‘Sim’. Carlinhos Tiaca,
como vota? ‘Sim’. Juliana Fraga, como vota? ‘Sim’. Dra. Angela Guadagnin, como
vota? ‘Sim’. Amélia Naomi, como vota? ‘Sim’. Santos Neves, como vota? ‘Não’. Macedo
Bastos, como vota? ‘Sim’. Luiz Carlos Mota, como vota? ‘Não’. Wagner Balieiro, como
vota? ‘Sim’. Valdir Alvarenga, como vota? ‘Sim’. Roberto do Eleven, como vota? ‘Não’.
Willis Goulart, como vota? ‘Não’. Shakespeare Carvalho, como vota? Votaria ‘sim’ pela
coerência e pelo apalavrado. Nove a onze. Portanto, rejeitada a Emenda com treze
votos contrários e nove votos favoráveis. Treze a oito. Onze a oito. Onze a nove. Todo
mundo declinou a presidência, agora está querendo meter o bedelho na presidência,
né? Vem sentar na cadeira, gente, pelo amor de Deus. Emenda 23... Votou, Robertinho
votou ‘não’, foi computado o voto do Robertinho, que votou ‘não’. Votou ‘não’. Emenda
22... ‘No Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas —
Exercício 2017 – Órgão 40 — Secretaria de Educação — Unidade 010 — Secretaria
Geral — [...]’ Justificativa: Garantir a continuidade das obras do Centro Integrado de
Educação e Creche no ‘Teatrão’ bem como, da obra de reforma e adequação da EMEF
‘Martha Abib’ e construção da Creche do Jardim Santa Edwiges’”.
Neste momento, o senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO, procede
à leitura da Emenda nº 22, para submetê-la à votação, a saber: ‘Suprimam-se os
incisos III, IV e V. Justificativa: Os valores incluídos nos incisos III, IV e V são
significativos e daria margem à execução orçamentária sem um acompanhamento
direto do Poder Legislativo, razão pela qual propomos a sua supressão’.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Como vota, vereador
Roniel de Farias? ‘Não’. Vereador Dilermando Dié? Walter Hayashi? Rogério Cyborg?
Dulce Rita? Petiti? Juvenil? Calasans? Tiaca? ‘Sim’. Vereadora Juliana Fraga? ‘Sim’.
Amélia Naomi? Angela Guadagnin? Santos Neves? Macedo Bastos? Luiz Carlos Mota?
Wagner Balieiro? Robertinho da Padaria? Valdir Alvarenga? Roberto do Eleven? Willis
Goulart? Portanto, rejeitado com treze votos... doze votos... treze votos. A minha
contabilização aqui está... Treze a sete, estão me prejudicando aqui.”
Em votação nominal a Emenda Supressiva nº 22. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis
Goulart e 07 (sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos
Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner
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Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 23, que eu
já havia feito a leitura e vou ler a justificativa: ‘Garantir a continuidade das obras do
Centro Integrado de Educação e Creche no Teatrão bem como da obra de reforma e
adequação da EMEF Martha Abib e construção da Creche do Jardim Santa Edwiges’.
Vereador Roniel de Farias, como vota? Vereador Walter Hayashi, como vota? Vereador
Rogério Cyborg, como vota? Dilermando Dié, como vota? Vereadora Dulce Rita? ‘Não’.
Vereador Fernando Petiti? Vereador Juvenil Silvério? Vereador Calasans Camargo?
Vereador Carlinhos Tiaca? Vereador Juliana Fraga? Vereadora Angela Guadagnin?
Vereadora Amélia Naomi? Vereador Santos Neves? Vereador Macedo Bastos?
Vereador Luiz Carlos Mota? Vereador Wagner Balieiro? Desculpa, ‘sim’. Vereador
Robertinho da Padaria? Vereador Valdir Alvarenga? Vereador Roberto do Eleven?
Vereador Willis Goulart? Portanto, rejeitada a emenda, doze votos contrários e sete
votos favoráveis. Treze votos contrários e sete votos favoráveis. É que eu estou aqui
com duas vozes da consciência aqui.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 23. Rejeitada com 13 (treze) votos contrários
dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Luiz
Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da Padaria, Roberto
do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis Goulart e 07
(sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª
Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “24 – ‘Assegurar a
continuidade do atendimento a portadores de deficiência na área de esporte realizado
pelo Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo’, que ‘onde se lê ‘[...] R$
6.615.000,00’ leia-se ‘[...] R$ 8.357.125,00’. Como vota, Roniel de Farias? ‘Não’. Como
vota, Dilermando Dié? ‘Não’. Como é que vota, Walter Hayashi? ‘Não’. Como vota,
Rogério Cyborg? Dulce Rita? Fernando Petiti? Juvenil Silvério? Calasans Camargo?
Carlinhos Tiaca? Juliana Fraga? Dra. Angela? Amélia Naomi? Santos Neves? Macedo
Bastos? Macedo Bastos? Luiz Mota? Wagner Balieiro? Robertinho da Padaria? Valdir
Alvarenga? Roberto do Eleven? Willis Goulart? Portanto, com doze votos contrários e
oito votos favoráveis, foi rejeitada a emenda.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 24. Rejeitada com 12 (doze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
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Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga e Walter Hayashi e 08
(oito) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª
Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo, Wagner Balieiro e
Willis Goulart.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Votamos, senhor
vereador, votamos. Mas por isso que eu estava faz... Eu fiz... Olha, está aqui anotado:
‘vereadora Renata’. Estava fazendo a anotação e aí todos os vereadores acharam ruim
porque eu estava votando, porque a vereadora que tinha feito também esse projeto,
mas não tem problema, não tem problema, está feito. Não, é porque a vereadora
Renata, na verdade, pediu pra fazer a anotação, mas está bom, mas isso não foi feito,
o vereador votou de acordo com a vontade de estar... Está contabilizado, até porque
ele assume a suplência, mas é vereador de mandato de fato, o senhor é detentor do
voto que vossa excelência deseja expressar aqui nessa Câmara Municipal e aqui nesse
Plenário. Será respeitada sempre a votação de vossa excelência. Claro que
respeitando a recomendação da detentora do mandato de fato, mas entendendo a
posição atual do vereador Santos Neves, que já está lá se programando junto com o
vereador Juvenil Silvério pra que possam juntos trabalhar em prol do Jardim Morumbi,
hein, Lino Bispo? Emenda nº 25. ‘Garantir a continuidade do atendimento do Hospital
da Mulher’, que está destinando quatro milhões de reais para os serviços de
manutenção operacional do Hospital da Mulher. Como vota, Roniel de Farias? Como
vota, Walter Hayashi? Como vota, Rogério Cyborg? Dulce Rita? Petiti? Juvenil Silvério?
Calasans Camargo? Carlinhos Tiaca? Juliana Fraga? Angela Guadagnin? Amélia
Naomi? Santos Neves? Macedo Bastos? Luiz Carlos Mota? Wagner Balieiro?
Robertinho da Padaria? Valdir Alvarenga? Roberto do Eleven? Willis Goulart? Portanto,
com... Dilermando Dié, repito, vamos retificar a votação de vossa excelência. Ratifico.
Retificar porque eu não tinha feito, agora vamos ratificar. Treze votos contrários e sete
votos favoráveis, foi rejeitada a Emenda nº 25.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 25. Rejeitada com 13 (treze) votos contrários
dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Luiz
Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da Padaria, Roberto
do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis Goulart e 07
(sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª
Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “A Emenda nº 26, que
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 1ª Sessão Extraordinária – 01.12.2016

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

66

DATA
01.12.2016

‘Garantir a continuidade do atendimento dos serviços prestados pela Associação
Joseense de Tênis Amador – AJTA’. Vereador Roniel de Farias? Vereador Dilermando
Dié? Vereador Walter Hayashi? Vereador Rogério Cyborg? Vereadora Dulce Rita?
Vereador Fernando Petiti? Vereador Juvenil Silvério? Vereador Calasans Camargo?
Vereador Carlinhos Tiaca? Vereadora Juliana Fraga? Vereadora Dra. Angela?
Vereadora Amélia Naomi? Vereador Santos Neves? Vereador Macedo Bastos?
Vereador Luiz Carlos Mota? Vereador Wagner Balieiro? Vereador Robertinho da
Padaria? Vereador Valdir Alvarenga? Vereador Roberto do Eleven? Vereador Willis
Goulart? Portanto, rejeitado a Emenda nº 26, por treze votos contrários e sete votos
favoráveis.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 26. Rejeitada com 13 (treze) votos contrários
dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Luiz
Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da Padaria, Roberto
do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis Goulart e 07
(sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª
Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 27. Eu
tenho um minuto para fazer a prorrogação, prorrogar a sessão por... Em votação o
pedido de prorrogação da sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador WILLIS GOULART:- “Nenhuma manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por
unanimidade.”
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a prorrogação da
sessão (Conf. Art. 88, § 6º, do Regimento Interno).
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda 27 que garante
a construção de Abrigo Municipal para atendimento de animais no município. Vereador
Roniel de Farias? ‘Não’. Vereador Walter Hayashi? Vereador Walter Hayashi é ‘não’.
Vereador Dilermando Dié? Vereador Rogério Cyborg? Desculpa, vereador, não... ‘Não’.
Não... Desculpa! Eu estou anotando aqui e não estou enxergando. É só para... alguns
eu não escuto, aí é só pra... Dulce Rita? ‘Não’. Fernando Petiti? Juvenil Silvério?
Calasans Camargo? Carlinhos Tiaca? Juliana Fraga? Angela Guadagnin? Amélia
Naomi? Santos Neves? Macedo Bastos? Luiz Carlos Mota? Wagner Balieiro?
Robertinho da Padaria? Valdir Alvarenga? Roberto do Eleven? Willis Goulart? Portanto,
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rejeitada a Emenda nº 27 com doze votos contrários e oito favoráveis.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 27. Rejeitada com 12 (doze) votos contrários
dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Luiz
Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da Padaria, Roberto
do Eleven, Rogério Cyborg, Walter Hayashi e Willis Goulart e 08 (oito) votos favoráveis
dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana Fraga,
Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo, Valdir Alvarenga e Wagner Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 28 – ‘Incluase um artigo após o Art. 13, renumerando os demais, com a seguinte redação: [...]’.
Garantir a construção de Velório Municipal, com três salas, no Bairro Parque Novo
Horizonte [...]’. Vereador Roniel de Farias? Vereador Walter Hayashi? Vereador
Rogério Cyborg? Dilermando Dié? Dulce Rita? Fernando Petiti? Juvenil Silvério?
Calasans Camargo? Carlinhos Tiaca? Juliana Fraga? Angela Guadagnin? Amélia
Naomi? Santos Neves? Macedo Bastos? Luiz Carlos Mota? Wagner Balieiro?
Robertinho da Padaria? Valdir Alvarenga? Roberto do Eleven? Willis Goulart? Portanto,
rejeitada a Emenda nº 28 com doze votos contrários e oito favoráveis.”
Em votação nominal a Emenda Aditiva nº 28. Rejeitada com 12 (doze) votos contrários
dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil Silvério, Luiz
Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da Padaria, Rogério
Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis Goulart e 08 (oito) votos favoráveis
dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana Fraga,
Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo, Roberto do Eleven, e Wagner Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 29. ‘Garantir
os serviços a serem prestados pelo Centro de Valorização da Vida para atendimento à
Saúde Mental e Residência Terapêutica dos pacientes que necessitam desse
atendimento’. Está destinando o valor de dezenove milhões, quatrocentos e trinta mil
reais. ‘[...] Atividades [...] de Atenção Básica. [...] Três milhões e oitenta e cinco. ‘Leiase [...] ...oito milhões e oitenta e cinco.’ Então está retirando. E [...] da Rede de Atenção
Básica também. ‘Onde se lê ‘[...] dez milhões e vinte mil reais’ leia-se ‘[...] dez milhões e
vinte mil reais.’ Vereador Roniel de Farias? ‘Não’. Vereador Dilermando Dié? ‘Não’.
Vereador Walter Hayashi? ‘Não’. Vereador Rogério Cyborg? Dulce Rita? Dilermando
Dié já foi. Petiti? Juvenil Silvério? Calasans Camargo? Carlinhos Tiaca? Juliana Fraga?
Angela Guadagnin? Amélia Naomi? Santos Neves? Bastos? Luiz Carlos Mota? Wagner
Balieiro? Robertinho da Padaria? Valdir Alvarenga? Gilberto... do Eleven? Willis
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Goulart? Portanto, rejeitada a Emenda nº 29, com treze votos contrários e sete votos
favoráveis.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 29. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis
Goulart e 07 (sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos
Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner
Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Encaminhamento de
Votação pra Emenda nº 30. Deixa eu só ler, vereador. Emenda nº 30 que... ‘A presente
emenda visa garantir verbas para o futebol feminino do São José Esporte Clube, sendo
esta equipe merecedora, pois trata-se de um time vencedor, com muitos títulos
importantes no currículo, levando e divulgando o nome da nossa cidade’. Vereador
Carlinhos Tiaca, Encaminhamento de Votação.”
O vereador CARLINHOS TIACA, E. V.:- “Senhor presidente, essa emenda ela é
resultado da audiência pública da Comissão de Economia e Finanças aqui da Casa, no
qual foi solicitado apoio e continuidade do futebol feminino, que é um dos esportes que
mais vem trazendo... que trouxe medalhas, troféus para nossa cidade. Então é um
esporte que tem a cada dia avançado e crescido o número de mulheres que estão
utilizando esse esporte, então por isso nós estamos solicitando que os vereadores
apoiem essa emenda para o futebol feminino de São José.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Iremos votar já a Emenda nº 30, só vou passar a presidência para o vereador
Dilermando Dié.”
Neste momento assume a presidência o vereador DILERMANDO DIÉ, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Em votação a Emenda
Modificativa nº 30. ‘No processo supra, no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e
Unidade, Órgão 45, Secretaria de Esportes, Unidade 10, Secretaria Geral, acrescentese [...]’. Justificativa: ‘Deverá ser atribuído pela Secretaria da Fazenda um número para
a Ação ‘Fadenp Apoio ao Futebol Feminino’, contida no Anexo 6, Programa de
Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão 45, Secretaria de Esportes, Unidade 010,
Secretaria Geral’. Senhores vereadores... Vereador Favorável... Vereador... Votação
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Nominal. Vereador Dr. Roniel? Dr. Roniel ‘não’. Vereador Walter Hayashi. Vereador
Walter Hayashi ‘não’. Vereador Rogério Cyborg? Vereador Rogério Cyborg ‘não’.
Vereadora Dulce Rita? Vereadora Dulce Rita ‘não’. Vereador Petiti da Farmácia? Petiti
da Farmácia ‘não’. Vereador Juvenil Silvério? Juvenil Silvério ‘não’. Vereador Calasans
Camargo? Calasans Camargo ‘sim’. Vereador Carlinhos Tiaca? Carlinhos Tiaca ‘sim’.
Vereadora Juliana Fraga? Juliana Fraga ‘sim’. Vereadora Dra. Angela? Dra. Angela
‘sim’. Vereadora Amélia Naomi? Amélia Naomi ‘sim’. Vereador Santos Neves?
Vereador Santos Neves ‘não’. Vereador Macedo Bastos? Macedo Bastos ‘sim’.
Vereador Luiz Mota? Vereador Mota ‘não’. Vereador Wagner Balieiro? Wagner ‘sim’.
Vereador Robertinho da Padaria? Robertinho ‘não’. Vereador Valdir Alvarenga? Valdir
Alvarenga ‘não’. Vereador Roberto do Eleven? Roberto do Eleven ‘não’. Vereador Willis
Goulart? Willis ‘não’. Vereador Shakespeare Carvalho? Vereador Shakespeare
Carvalho ‘sim’. Doze votos ‘não’, oito favoráveis, está rejeitada a Emenda Modificativa
de nº 30.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 30. Rejeitada com 12 (doze) votos
contrários e 08 (oito) favoráveis.
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Em votação a Emenda
Modificativa nº 31. ‘No processo supra, fica substituído o Anexo 6, Programa de
Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão 30, Secretaria de Planejamento Urbano, Unidade
010, Secretaria Geral, conforme o quadro abaixo [...]. Deverá ser atribuído pela
Secretaria da Fazenda um número para a Ação ‘Preservação da Sede da Fazenda
Montes Claros’, contida no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade,
Órgão 30, Secretaria de Planejamento Urbano, Unidade 010, Secretaria Geral. Para
cobertura da emenda fica reduzida a dotação orçamentária prevista no Anexo 6,
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão 30, Secretaria de Planejamento
Urbano, Unidade 010, Secretaria Geral, no quadro onde se lê [...]. Também deverão ser
alterados os seguintes relatórios e anexos: 1 — Sumário Geral da Receita por Fonte e
das Despesas por Função de Governo; 2 — Anexo II — Natureza da Despesa por
Órgão; 3 — Anexo VII — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para
Projetos e Atividades; 4 — Anexo VIII — Demonstrativo de Funções Subfunções e
Programas Conforme o Vínculo com os Recursos; 5 — Anexo IX — Demonstrativo da
Despesa por Órgão e Função; 6 — Consolidado por Percentuais — Órgão e Unidade; 7
— Compatibilidade de Programas e Metas; 8 — Quadro de Detalhamento da Despesa
por Aplicação em Programas’. Em votação. Vereador Dr. Roniel? Vota ‘não’. Vereador
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Walter Hayashi? Walter Hayashi vota ‘não’. Walter Hayashi ‘não’. Vereador Rogério
Cyborg? Rogério Cyborg ‘não’. Vereadora Dulce Rita? Dulce Rita ‘não’. Vereador Petiti
da Farmácia? Petiti ‘não’. Vereador Juvenil Silvério? Juvenil Silvério ‘não’. Vereador
Calasans Camargo? Calasans Camargo ‘sim’. Vereador Carlinhos Tiaca? Carlinhos
Tiaca ‘sim’. Vereadora Juliana Fraga? Juliana ‘sim’. Vereadora Dra. Angela? Dra.
Angela ‘sim’. Vereadora Amélia Naomi? Amélia ‘sim’. Vereador Santos Neves? Santos
‘não’. Vereador Macedo Bastos? Macedo Bastos ‘sim’. Luiz Mota? Luiz Mota ‘não’.
Vereador Wagner Balieiro? Wagner ‘sim’. Vereador Robertinho da Padaria? Vereador
Robertinho ‘não’. Vereador Valdir Alvarenga? Valdir Alvarenga ‘não’. Vereador Roberto
do Eleven? Roberto do Eleven ‘não’. Vereador Willis Goulart? Willis ‘não’. Vereador
Shakespeare Carvalho? Shakespeare ‘sim’. Com doze votos contrários e oito
favoráveis, a Emenda foi rejeitada.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 31. Rejeitada com 12 (doze) votos
contrários e 08 (oito) favoráveis.
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Em votação a Emenda
Modificativa nº 32 – ‘No processo supra, no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão
e Unidade, Órgão 45, Secretaria de Esportes, Unidade 10, Secretaria Geral,
acrescente-se: Construção da Cobertura da piscina do Centro Comunitário do Alto da
Ponte. Deverá ser atribuído pela Secretaria da Fazenda um número para a Ação
‘Construção da Cobertura da Piscina do Centro Comunitário do Alto da Ponte’, contida
no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão 45, Secretaria de
Esportes, Unidade 010, Secretaria Geral [...]’. Encaminhamento de Votação, nobre
vereador Calasans Camargo.”
O vereador PROF. CALASANS CAMARGO, E. V.:- “Obrigado, senhor presidente! Essa
emenda, na verdade, é do colega Carlinhos Tiaca, né? Nós subscrevemos também,
junto com os colegas. Seria muito importante se nós déssemos o pontapé inicial na
cobertura das nossas piscinas. É uma demanda grande que nós recebemos, porque
nós temos dezesseis piscinas municipais em vários bairros da cidade e nenhuma delas
é coberta, sendo que as atividades, no período de inverno, são obrigadas a se
paralisar, a natação aí, ficam dois, três meses sem funcionamento no meio do ano.
Portanto, seria uma primeira piscina a ser coberta, dando aí caminho para que nós
consigamos no futuro, passo a passo, trabalhando e cobrindo todas as nossas
piscinas.”
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Encaminhamento de votação,
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nobre vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, E. V.:- “Senhor presidente Dilermando Dié, o senhor
que conhece bastante também a região norte, sabe do problema que está acontecendo
na piscina não só de lá, mas de outro, que é a invasão da piscina. Então a sugestão
que nos deram é que fosse fechado, coberto essa piscina, para dar mais conforto a
quem utiliza da piscina e também evitar essas invasões, que realmente a molecada
pula lá, faz desordem, então está prejudicando as aulas. Então é uma sugestão para o
próximo governo que faça essa obra, então essa emenda veio com essa intenção,
então por isso que eu peço o apoio dos demais vereadores, que a gente possa
melhorar a situação lá da piscina do Alto da Ponte e depois posteriormente as demais
piscinas.”
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Em votação. Vereador Dr. Roniel?
Dr. Roniel ‘não’. Vereador Walter Hayashi? Walter Hayashi ‘não’. Vereador Rogério
Cyborg? Rogério Cyborg ‘não’. Vereadora Dulce Rita? Dulce Rita ‘não’. Petiti da
Farmácia Comunitária? ‘Não’. Vereador Juvenil Silvério? Juvenil ‘não’. Vereador
Calasans Camargo? ‘Sim’. Vereador Carlinhos Tiaca? ‘Sim’. Vereadora Juliana Fraga?
Juliana Fraga ‘sim’. Dra. Angela? Dra. Angela ‘sim’. Vereadora Amélia Naomi? Amélia
‘sim’. Vereador Santos Neves? Vereador Santos Neves ‘não’. Vereador Macedo
Bastos? Vereador Macedo Bastos ‘sim’. Vereador Luiz Mota? Vereador Luiz Mota ‘não’.
Vereador Wagner Balieiro? Wagner ‘sim’. Vereador Robertinho da Padaria? Robertinho
‘não’. Vereador Valdir Alvarenga? Vereador Valdir Alvarenga ‘não’. Vereador Roberto
do Eleven? Roberto do Eleven ‘não’. Vereador Willis Goulart? Willis Goulart ‘sim’.
Vereador Shakespeare Carvalho? ‘Não’, vereador Shake ‘não’. Justificativa de voto,
nobre vereador Willis.”
O vereador WILLIS GOULART, J. V.:- “É só justificando esse meu ‘sim’ a esse projeto.
É porque conheço de perto as necessidades das pessoas com deficiência de estarem
utilizando esses espaços esportivos, principalmente em épocas de chuva, a dificuldade
que têm de se retirar do lugar durante uma partida ou o uso do mesmo. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Concluindo, então, doze votos
‘não’, oito votos ‘sim’, está rejeitada a emenda, Emenda 32. O vereador Shakespeare
votou ‘não’.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 32. Rejeitada com 12 (doze) votos
contrários e 08 (oito) favoráveis.
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Em votação a Emenda
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Modificativa nº 33 – ‘No processo supra, no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão
e Unidade, Órgão 40, Secretaria de Educação, Unidade 10, Secretaria Geral,
acrescente-se [...]. Deverá ser atribuído pela Secretaria da Fazenda um número para
esta ação. Para cobertura dessa emenda, fica reduzida a dotação orçamentária
prevista no Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e Unidade, Órgão 40, Secretaria
de Educação, Unidade 10, Secretaria Geral, no quadro onde se lê ‘Manutenção de
Ensino Especial’ leia-se ‘Manutenção de Ensino Especial’. Também deverão ser
alterados os seguintes relatórios e anexos: 1 — Sumário Geral da Receita por Fonte e
das Despesas por Função de Governo; 2 — Anexo II — Natureza da Despesa por
Órgão; 3 — Anexo VII — Demonstrativo de Funções, Sub funções e Programas para
Projetos e Atividades; 4 — Anexo VIII — Demonstrativo de Funções Sub funções e
Programas Conforme o Vínculo com os Recursos; 5 — Anexo IX — Demonstrativo da
Despesa por Órgão e Função; 6 — Consolidado por Percentuais — Órgão e Unidade; 7
— Compatibilidade de Programas e Metas; 8 — Quadro de Detalhamento da Despesa
por Aplicação em Programas.’. Em votação a Emenda. Nobre vereador Dr. Roniel? Dr.
Roniel ‘não’. Vereador Walter Hayashi? Walter ‘não’. Vereador Rogério Cyborg?
Vereador Cyborg ‘não’. Vereadora Dulce Rita? Vereadora Dulce ‘não’. Vereador Petiti
da Farmácia? Petiti ‘não’. Vereador Juvenil Silvério? Juvenil Silvério ‘não’. Vereador
Calasans Camargo? Calasans ‘sim’. Vereador Carlinhos Tiaca? Vereador Tiaca ‘sim’.
Vereadora Juliana Fraga? ‘Sim’. Vereadora Dra. Angela? ‘Sim’. Vereadora Amélia
Naomi? Amélia ‘sim’. Vereador Santos Neves? ‘Não’. Vereador Macedo Bastos? ‘Sim’.
Vereador Luiz Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro? ‘Sim’. Vereador Robertinho da
Padaria? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven? ‘Não’.
Roberto do Eleven ‘não’. Vereador Willis? Vereador Willis Goulart ‘sim’. Vereador
Shakespeare Carvalho? ‘Sim’. Convido o nobre vereador Shakespeare Carvalho pra
que reassuma os trabalhos desta Mesa. E concluindo a votação desta emenda, a
Emenda de nº 33, onze votos ‘não’, nove ‘sim’, está rejeitada a Emenda.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 33. Rejeitada com 11 (onze) votos
contrários e 09 (nove) favoráveis.
O senhor presidente, vereador DILERMANDO DIÉ:- “Muito obrigado, senhor presidente
Shakespeare, pela oportunidade!”
Neste momento reassume a presidência o vereador SHAKESPEARE CARVALHO, que
dá continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
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vereador, vereador Dilermando Dié! Justificativa de votação, vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, E. V.:- “Encaminhamento de Votação, senhor
presidente, para a 34.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Deixa eu só fazer a
leitura, então, da 34. Emenda nº 34 – [...] ‘Fica o Poder Executivo autorizado a
proceder, por decreto, a abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite de
20% (vinte por cento) do total previsto para a receita orçamentária do Município para o
exercício de 2017 [...]’. Os novos tempos que vive o País necessitam de
acompanhamento mais próximo da sociedade na gestão dos recursos públicos, e o que
exceder o limite de 10% deverá ser feito por meio de lei, permitindo ao Poder
Legislativo exercer seu papel fiscalizador’. Encaminhamento de Votação, vereador
Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, E. V.:- “Senhor presidente, havendo o entendimento
da necessidade de não engessarmos, não atrapalharmos a próxima administração, que
de fato não seria o prefeito que sairia prejudicado com isso, né? Então houve o
entendimento, e eu sigo a maioria, que quem seria prejudicado com o engessamento aí
do prefeito seria a própria população. Então, diminuindo o índice de remanejamento de
vinte para dez por cento, apesar da indicação do Tribunal de Contas, que o valor
deveria ser menos ainda – 5,4 – mas para não atrapalhar o futuro governo eu votarei, o
PDT votará ‘não’ nessa Emenda.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Encaminhamento de votação, vereadora Angela Guadagnin.”
A vereadora DRA. ANGELA, E. V.:- “Senhor presidente, senhores vereadores. Eu acho
que tem uma coisa que todo político deve ter, é respeitar acordo. As emendas todas
apresentadas, fora a 1 e 2, que a primeira foi feita pela Amélia, do Fundo de Cultura, e
o segundo foi feito por mim, que era... retirei recursos da Obras e determinei só onde
seria esse recurso, que era para o Jardim Aeroporto, que as pessoas de lá vivem, cada
chuvinha, com enchente mas as outras emendas todas foram assinadas por diversos
vereadores. E essa emenda eu assinei também para poder vir para Plenário. Não fui
autora, não concordo com ela, mas por coerência, respeitando o meu acordo, eu votei
em todas as emendas ‘sim’, algumas inclusive que não é meu interesse pessoal, mas,
respeitando acordo, eu assinei ‘sim’. Mas essa desde o início, como eu não faço
política com o fígado, apesar dos quatro anos de governo quando fui prefeita essa
Casa me deu cinco por cento de remanejamento só, e eu governei quatro anos com
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cinco por cento, mas independente disso eu acho que não é dessa forma que se
governa. E, pelo bem da cidade, eu vou votar ‘não’ nessa emenda. Assinei por
coerência com todos do acordo firmado, mas já disse pra todo mundo que essa
emenda eu vou votar ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereadora! Em votação. Vereador Dr. Roniel de Farias, como vota? O Dié levou minha
caneta. ‘Não’. Vereador Dilermando Dié, como vota? ‘Não’. Walter Hayashi, como vota?
Rogério Cyborg, como vota? Dulce Rita, como vota? Petiti, como vota? Juvenil Silvério,
como vota? Calasans Camargo, como vota? Carlinhos Tiaca, como vota? Juliana
Fraga, como vota? Dra. Angela Guadagnin, como vota? Amélia Naomi, como vota?
Santos Neves, como vota? Macedo Bastos, como vota? Luiz Carlos Mota, como vota?
Wagner Balieiro, como vota? Robertinho da Padaria, como vota? Valdir Alvarenga,
como vota? Roberto do Eleven, como vota? Willis Goulart, como vota? Portanto,
rejeitado. Shakespeare vota ‘não’. Rejeitado por unanimidade. Se votasse, votaria
‘não’. O vereador... espírito de perseguição aqui, uma hora ele fala que... Isso aqui é...
Isso é chincalha da... A Emenda nº 34 rejeitada por unanimidade.”
Em votação nominal a Emenda nº 34 Modificativa. Rejeitada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 35 – ‘No
processo supra, fica substituído o Anexo 6, Programa de Trabalho por Órgão e
Unidade, Órgão 93, Secretaria de Regularização Fundiária, Unidade 010, Secretaria
Geral, conforme o quadro abaixo [...]’. A presente emenda visa garantir verbas para
regularização fundiária do Bairro dos Freitas e seu entorno e também a manutenção do
Programa Antipoeira’. Vereador Roniel de Farias, como vota? Vereador Dilermando
Dié, como vota? Vereador Walter Hayashi, como vota? Vereador Rogério Cyborg,
como vota? Vereadora Dulce Rita, como vota? Vereador Petiti da Farmácia, como
vota? Vereador Juvenil Silvério, como vota? Vereador Calasans Camargo, como vota?
Vereador Carlinhos Tiaca, como vota? ‘Sim’. Vereadora Juliana Fraga, como vota?
Vereadora Dra. Angela Guadagnin, como vota? Vereadora Amélia Naomi, como vota?
Vereador Santos Neves, como vota? ‘Não’. Vereador Macedo Bastos, como vota?
‘Sim’. Vereador Luiz Carlos Mota, como vota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro, como
vota? ‘Sim’. Vereador Robertinho da Padaria, como vota? ‘Não’. Vereador Valdir
Alvarenga, como vota? ‘Não’. Vereador Roberto do Eleven, como vota? ‘Não’. Vereador
Willis Goulart, como vota? ‘Não’. Portanto, rejeitada a Emenda nº 35, treze votos... 36.
Vereador Roniel está me passando o remédio errado, a cabeça já está... 35, treze
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votos contrários e sete votos contrários, sete favoráveis.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 35. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis
Goulart e 07 (sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos
Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner
Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Correto, Dr. Roniel?
Justificativa de votação, vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, J. V.:- “Senhor presidente, eu até esqueci. Eu até
deveria ter falado para os pares antes, mas é uma indicação do Ministério Público, lá
da Habitação, para que se fizesse esse trabalho de regularização nessa localidade.
Então infelizmente não passou, mas eu gostaria de solicitar que continue a
regularização dos bairros irregulares de São José. Já está pronto a regularização do
Altos de Santana, cerca de mil residências, Vila Leila também, tem vários bairros que
está na fila, já tudo pronto pra ser regularizado e entregue no começo do ano que vem
a regularização desses bairros, mas é importante que continue esse trabalho na nossa
cidade.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a Emenda
nº 36. ‘Garantir o investimento do Município na modalidade esportiva Taekwondo’.
Vereadores... Roniel de Farias? ‘Não’. Vereador Dilermando Dié? ‘Não’. Vereador
Walter Hayashi? Vereador Rogério Cyborg? Vereadora Dulce Rita? Vereador Petiti da
Farmácia? Vereador Juvenil Silvério? Vereador Calasans Camargo? Vereador
Carlinhos Tiaca? Vereador Juliana Fraga? Vereadora Dra. Angela? Vereadora Amélia
Naomi? Vereador Santos Neves? O Lino ad hoc? Não. Vereador Macedo Bastos?
‘Sim’. Vereador Luiz Carlos Mota? ‘Não’. Vereador Wagner Balieiro? ‘Sim’. Vereador
Robertinho da Padaria? ‘Não’. Vereador Valdir Alvarenga? ‘Sim’. Vereador Roberto do
Eleven? Vereador Willis Goulart? Portanto, doze votos contrários e oito votos
favoráveis, está rejeitado a Emenda nº 36.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 36. Rejeitada com 12 (doze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Walter Hayashi e Willis Goulart e 08 (oito)
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votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos Tiaca, Dr.ª Angela,
Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo, Valdir Alvarenga e Wagner
Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Emenda nº 37 –
‘Garantir a continuidade dos atendimentos do Hospital Municipal ‘Dr. José de Carvalho
Florence’.’ Encaminhamento de Votação, vereadora Dra. Angela Guadagnin.”
A vereadora DRA. ANGELA, E. V.:- “Essa rubrica já consta de uma dotação
Orçamentária grande, inclusive é o maior contrato que a Prefeitura tem, mas a gente
vem vendo que ao longo do tempo, como o contrato é um contrato mais antigo, que vai
passar por um processo de renovação agora, a preocupação é restaurar o valor
necessário para manutenção do contrato com o Hospital Municipal para atendimento de
toda a população da cidade.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereadora! Encaminhamento de Votação, vereador Dr. Roniel de Farias.”
O vereador DR. RONIEL, E. V:- “Obrigado, nobre presidente! Eu quero até fazer coro à
nobre vereadora que me antecedeu. E não resta a menor dúvida que, a bem do bom
senso, só se vai fazer um novo acordo quando se souber o dinheiro que se tem em
caixa. Então é óbvio que se vota ‘não’.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Como vota, Roniel de Farias? Como vota, Dilermando Dié? Como vota,
Walter Hayashi? Como vota, Rogério Cyborg? Como vota, Dulce Rita? Como vota,
Fernando Petiti? Como vota, Juvenil Silvério? Como vota, Calasans Camargo? Como
vota, Carlinhos Tiaca? Como vota, Juliana Fraga? Como vota, Dra. Angela Guadagnin?
Como vota, Amélia Naomi? Como vota, Santos Neves? Como vota, Macedo Bastos?
Como vota, Luiz Carlos Mota? Como vota, Wagner Balieiro? Como é que vota,
Robertinho da Padaria? Como vota, Valdir Alvarenga? Como é que vota, Roberto do
Eleven? Como é que vota, Willis Goulart? Como é que... Não vota mais ninguém. Sete
votos favoráveis e treze votos contrários, está rejeitada a Emenda nº 37.”
Em votação nominal a Emenda Modificativa nº 37. Rejeitada com 13 (treze) votos
contrários dados pelos vereadores Dilermando Dié, Dr. Roniel, Dulce Rita, Juvenil
Silvério, Luiz Mota, Petiti da Farmácia Comunitária, Santos Neves, Robertinho da
Padaria, Roberto do Eleven, Rogério Cyborg, Valdir Alvarenga, Walter Hayashi e Willis
Goulart e 07 (sete) votos favoráveis dados pelos vereadores Amélia Naomi, Carlinhos
Tiaca, Dr.ª Angela, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Prof. Calasans Camargo e Wagner
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Balieiro.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Portanto, em condição
de votação... Justificativa de Votação, vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI, J. V.:- “Senhor presidente e você também que nos
assiste pela TV Câmara, eu queria justificar todos os votos. Naturalmente que são
emendas importantes que foram protocoladas, mas muitas delas com vício de origem,
porque está muito claro para a Assessoria Jurídica, que apontou, a repartição de
poderes. Tem atividade que é do Legislativo e atividade que é do Executivo. E nós
sabemos que ao longo desses anos todos que, inclusive, eu estou aqui na Câmara nós
já passamos por diversos embates e votações como o que ocorreu hoje, mas há muito
tempo que não tinha tantas emendas, inclusive de natureza duvidosa. Então, senhor
presidente, eu vi aqui várias emendas na área dos esportes, várias emendas para
entidades. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa: se eu apoiei o candidato do PSDB
para a Prefeitura e ele venceu – aliás, com uma boa margem de votos, né? – significa o
comprometimento que ele tem com a nossa população. Hoje desconhece-se o rombo
que o PT vai deixar aqui para próxima gestão, então seria leviandade da nossa parte
aprovar algumas emendas que poderia comprometer o bom desempenho da Prefeitura.
E de outra coisa também eu tenho certeza: as pessoas que vão assumir as secretarias,
as diretorias, as assessorias e outros cargos importantes na próxima administração são
pessoas gestoras que sabem, que saberão como administrar esse dinheiro público,
coisa que o PT não soube fazer. Aliás, importou-se muitas pessoas de fora sem
nenhum compromisso com a cidade e por isso que estamos passando hoje por
problemas de falta de pagamento, principalmente para os fornecedores que fazem a
manutenção da cidade. A saúde nem se fala, né, Dulce Rita? Saúde nem se fala. Então
o governo que vai assumir... e a nossa Casa mostrou mais uma vez que confia na
administração, por isso que dá um cheque de vinte por cento de remanejamento e um
ARO (Antecipação de Receita Orçamentária) de cinco por cento, foi isso que os
vereadores da base aí do Carlinhos também votaram contra a Emenda, então significa
o seguinte: que com esses vinte por cento de remanejamento poderá sim o prefeito
trabalhar à vontade. Então a questão das atividades esportivas, que hoje está numa
penúria, falta até bola de gude, acho. Com o novo governo, tenho certeza do seguinte:
até deve estar encerrando aí aquele estudo de um novo quadro das secretarias, porque
está se reduzindo várias secretarias, encorpando uma ou outra, com um objetivo muito
diferente. Então até o vereador Valdir Alvarenga me perguntava sobre a questão dos
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campos de futebol, das quadras, do esporte comunitário, que é uma preocupação
nossa, com certeza, falei pra ele ‘você pode ter certeza do seguinte: com o novo
desenho, a secretaria, os esportes da nossa cidade ganharão um fôlego que não teve,
infelizmente, nessa administração’, né? Priorizou-se coisas que não deveria ser
priorizadas em detrimento da saúde, em detrimento das entidades sociais que tão bem
faz à nossa cidade. Então, dentro dessa linha, as pessoas que vão assumir a Prefeitura
já têm um compromisso firmado antes mesmo das eleições conosco, com a população,
dizendo o seguinte: ‘nós temos que conhecer o que nós vamos herdar. Vamos passar
uma linha e daí para frente começa um novo governo, um novo governo bem diferente
desse que está saindo’. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estaremos aqui
na Câmara também fiscalizando, viu, senhor presidente? Também fiscalizando, mas
também ajudando essa administração, porque essa que está saindo nós tentamos
ajudar, vocês são testemunhas disso, mas infelizmente uma em cima da outra foi
acontecendo, acontecendo e a cidade está totalmente abandonada, né? A saúde
realmente é de dar dó. O povo que precisa da saúde na nossa cidade dá dó. A cidade
agora...A parte da manutenção começa agora. Quero ver agora dezembro, janeiro, que
chove muito, né? Fornecedor sem receber e tem uma tática lá que tornou-se rotina:
eles não deixam atrasar mais do que três meses, na hora que vai para o quarto paga a
primeira que está atrasada. E esse rombo ele vai aumentando, vai aumentando. Então,
senhor presidente, eu votei contra todas as emendas porque entendo o seguinte: não
conhecemos o que tem pela frente ainda e aí temos que dar um voto de confiança para
quem vai assumir. As entidades que estiveram aqui hoje, que sempre estão nos
procurando, eles nunca serão abandonados por nós. Nunca foram e nunca serão. E
digo com toda a certeza: elas receberão um tratamento digno, né, vereador Juvenil?
Coisa que não teve com essa administração. Por isso, senhor presidente, estou
justificando aqui meu voto contrário a todas as emendas. Eu sei que muita gente vai
postar aí nas redes sociais ‘o Walter Hayashi votou contra isso, votou contra aquilo’,
mas muito consciente da minha responsabilidade, para que ninguém cobre depois
coisas impossíveis de serem feitos. Vamos usar o bom senso. E por isso, senhor
presidente, eu quero agradecer antecipadamente a compreensão da nossa população
pelo voto que nós colocamos hoje aqui nesse Plenário. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Vereador, Justificativa
de Votação, vereador Carlinhos Tiaca.”
O vereador CARLINHOS TIACA, J. V.:- “Senhor presidente, acho que tem gente que
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está precisando ver os noticiários. Internet... nós temos a internet. Então todas as
prefeituras do Brasil estão passando por dificuldade. No Rio de Janeiro não é do PT,
Taubaté passando dificuldade é do PSDB. Todas as Prefeituras estão com dificuldade.
Tem Prefeitura que está pior ainda, está conseguindo nem pagar os salários do
funcionário público. Então todos estão nessa situação. Aqui não é uma ilha, não é uma
ilha, não iria a cidade escapar, apesar de que a situação aqui está melhor do que as
outras cidades. Mas eu gostaria de defender aqui os vereadores... Obrigado pelo apoio!
Obrigado aí pelo apoio! Gostaria de dizer o seguinte: é uma das funções do vereador,
senhor presidente, fazer a emenda. Na Lei de Zoneamento anterior, que eu saiba, o
vereador que me antecedeu, ele fez emenda na Lei de Zoneamento. Ou seja, é função
do vereador legislar, aperfeiçoar a peça pública, senão vamos para casa, vamos fechar
a Casa aqui. Será que é isso que tem gente que está querendo, acabar com o
Parlamento? Temos sim direito de fazer emenda. É lógico que a maioria vai aprovar ou
não, aqui a democracia impera, não podemos viver um regime de exceção. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador! Justificativa de Votação, vereador Dr. Macedo Bastos.”
O vereador MACEDO BASTOS, J. V.:- “Apenas, senhor presidente, nós teremos duas
matérias importantes logo em seguida, é LDO e PPA, ou inversamente os dois, o PPA
e LDO. Apenas para, como é de conhecimento de todos os senhores vereadores dessa
Casa, para que a gente pudesse, senhor presidente, votar em bloco esse projeto, sem
a necessidade de obviamente de uma votação mais aprofundada a respeito das
emendas ou coisas desse tipo. Vossa excelência então poderá avaliar junto aos
senhores vereadores esta possibilidade.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Vou só votar o
processo, vereador Bastos, e aí já coloco em apreciação, sem problema nenhum. Vou
votar o processo. Em votação o processo 9669/2016. Vereadores... Desculpa,
9668/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador WILLIS GOULART:- “Nenhuma manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Questão de ordem,
vereador Dilermando Dié.”
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O vereador DILERMANDO DIÉ, Q. O.:- “Senhor presidente, eu gostaria, a exemplo do
que fez o vereador Walter Hayashi, também fazer a minha justificativa com relação às
Emendas, do porquê votei contrariamente a todas elas. Porque entendo que é um
governo que, felizmente, pela sua incapacidade, sua incompetência, inclusive eleitoral,
chegou ao seu final, não é? E agora essas emendas mostrava claramente a intenção
de procurar dificultar a vida do próximo governante. Então, nós entendemos que é
preciso deixar que o próximo governo que foi, através das urnas, escolhido pela
população... deixar que ele faça a sua escolha e tenha liberdade para trabalhar na
cidade, porque nós sabemos...Quer dizer, nós pouco sabemos do rombo que está a
Prefeitura atualmente. Das apurações inclusive que o nosso partido tem feito, que os
técnicos do partido tem feito, do governo de transição, nós chegamos a um tanto. Nós
sabíamos que existia problema, mas não tínhamos o conhecimento da quilometragem,
da ilimitada, ilimitado gastos e etc. que ficaram sem esclarecimento. Portanto, todas ou
quase todas as emendas ela tinha um direcionamento, que era o direcionamento
político para prejudicar tecnicamente o próximo governo. Nós vamos ter – nós PSDB e
aliados – nós vamos ter, a população vai saber disso, nós vamos ter uma dificuldade
enorme, muito grande para governar os próximos anos aí, mas estamos trabalhando
com bastante competência, com bastante também humildade para que cheguemos a
um arrazoado para que a população não venha a sofrer as consequências. Para isso,
nós já iniciamos, conforme foi compromisso de campanha do prefeito eleito Felício
Ramuth, de, primeiro, enxugar aquelas secretarias inócuas, que na verdade servia para
pouco ou quase nada, a não ser para... serviu como cabide de emprego para aqueles
petistas e os aliados que vieram de fora de nossa cidade, que eu cansei de dizer da
tribuna e desses microfones. Então tesourinha, economia no cofre público. E pode ter
certeza, população, das entidades que estiveram aqui, das entidades que não
estiveram e na área de saúde e educação, em especial, nós vamos fazer um trabalho
voltado especificamente, com muita atenção para esse setor, porque nós sabemos o
quanto a população está sofrendo por falta de remédio, por falta até de atenção em
muito setores. Portanto, senhor presidente, essa votação do ‘não’ quer dizer ‘sim’ para
a população, ‘sim’ caminho livre para um governo trabalhar com clareza, com seriedade
e é isso que faremos e tenho certeza que teremos apoio de todos aqueles que ficarão
nesta Casa e daqueles que estarão também na governança. O enxugamento da
máquina vai fazer com que economizemos um tanto grande para que a população
possa ser beneficiada, diferentemente do que fez o governo que está apagando as
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luzes, do governo do PT, que comeu a carne, roeu o osso e a população passou a
sofrer. E continuam ainda aumentando o rombo no final de governo, lamentavelmente,
mas isso tudo aparecerá. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre
vereador, vereador Dilermando Dié! Vossa excelência tem todo o nosso respeito, até
porque com toda a maturidade, tranquilidade, com as palavras colocadas de maneira
muito correta, dizendo quanto à prerrogativa dos vereadores. E entendemos que teve
vereadores que votaram favoráveis, outros contrários, mas sem deixar de ressaltar
aqui, parabenizar a maneira democrática que exerceram os seus votos e deram seus
pareceres nas emendas, que é sim prerrogativa dos vereadores. Já tivemos
discussões, só esse presidente participou de três discussões com o Ministério Público
no entendimento de que vereador não pode apresentar emenda e nós fomos lá,
defendemos essa Casa de Leis de que o vereador sim tem a prerrogativa de
apresentar emendas nos projetos de interesse da população e que eles possam ser
esse porta-voz, podendo ser o porta-voz da população. Então, dizer a vocês que eu
tenho ainda essa defesa de que as emendas são importantes, é pra ter a discussão.
Sabemos que tem a questão da... as questões, como eu disse nas minhas palavras, na
questão política, do discurso político, de um lado e de outro e os entendimentos, mas a
gente respeitando sempre a emenda e que esse Orçamento possa ser muito bem
empregado em prol da população da nossa cidade.”
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 172/2016 CONSTANTE DO PROCESSO DE
Nº 9669/2016, de autoria do Poder Executivo, que altera, inclui e exclui Programas,
Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, substituindo os Anexos I, II e III e
IV da Lei nº 9.070, de 16 de dezembro de 2013, com suas alterações, que ‘dispõe
sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação o processo,
as vinte e duas emendas, que é a votação em bloco do processo 9669/2016.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador WILLIS GOULART:- “Nenhuma manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por
unanimidade as emendas apresentadas no processo 9669. Retificando. Ficaram até
chateados agora, né, Wagner? Retificando. Em votação as emendas, são vinte e duas
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emendas, a solicitação do vereador Macedo Bastos foi para que a gente fizesse
votação em bloco, estou votando. Como já é de conhecimento de todos os vereadores
as vinte e duas emendas, a não ser que tenha outro vereador que queira pedir a
votação nominal, a votação uma a uma... Eu vou aguardar. O Cyborg parece que quer
pedir, Dr. Roniel parece que quer pedir. Então vamos continuar com o encaminhamento
do vereador Macedo Bastos. Encaminhamento do vereador Macedo Bastos para que
haja... Na verdade, já estava já no exercício do cumprimento da solicitação, do dever
da solicitação do vereador Macedo Bastos, que é para votação em bloco. Sim o quê?
Sim de novo? Ele votou duas vezes sim. Em votação as Emendas, são vinte e duas
emendas, ao processo 9669. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador WILLIS GOULART:- “Treze votos contrários. Vou
recontar. Por favor, mantenham as mãos levantadas. Treze votos contrários.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Rejeitado as emendas
com treze votos contrários.”
Em bloco a votação das Emendas de nº 01 a 22. Rejeitadas com 13 (treze) votos
contrários.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação o processo
9669/2013, que é a nossa... ‘programa de metas, indicação, unidades de medidas e
alteração, substitui o Anexo I, II e III, e IV da Lei n. 9.070, de 16 dezembro de 2013,
com as suas alterações, que ‘Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a
2017’. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador WILLIS GOULART:- “Nenhuma manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 173/2016 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
9670/2016, de autoria do Poder Executivo, que substitui os anexos VI-A e VII da Lei n.
9.409, de 18 de julho de 2016, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2017.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação as
emendas ao processo 9670/2016, que ‘[...] estabelece as Diretrizes Orçamentárias para
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o Exercício de 2017’, as emendas. São vinte e duas emendas já de conhecimento de
todos os senhores vereadores. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador WILLIS GOULART:- “Treze votos contrários.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Rejeitado com treze
votos contrários, vinte e duas emendas.”
Em bloco a votação das Emendas de nº 01 a 22. Rejeitadas com 13 (treze) votos
contrários.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação o processo
9670/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador WILLIS GOULART:- “Nenhuma manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Às 15h06min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Portanto, esta sessão
extraordinária está encerrada, da votação dos processos está encerrada. Isso, a
sessão extraordinária... da sessão... da votação dos processos está encerrada, nós
iremos ter daqui a pouco, vou fazer um intervalo. Não, a sessão já foi antecipada, nós
vamos só fazer um intervalo para que cada um, para que os cavalheiros e as
cavalheiras possam... Vamos suspender a sessão por alguns minutos e já
retornaremos já. Está suspensa a sessão.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador SHAKESPEARE
CARVALHO.
O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Reaberta a presente
sessão. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão e já iremos, já,
na sequência, abrir a sessão que foi antecipada.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador SHAKESPEARE
CARVALHO, declarou encerrada a presente sessão extraordinária, o que se deu às
15h40min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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