
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

22, o ‘7 doa e. 
ATA N.° 30/2022 

DA 27' SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022. 

Data: 15/08/2022 

Hora: 18h2Omin 
Local: Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira. 
Vereadores presentes: Carlos Eduardo de Moura, Felipe Guimarães Silva Figueiredo, Francisco 

Norberto Silva Rocha de Moraes, Gilson Candido, Herivelto dos Santos Moraes, José Carlos Gomes, 
Júlio César Carneiro de Souza, Marco Aurélio de Souza Mayor, Regina Célia Daniel Santos, Renato 

Nogueira Guimarães e Rogério Ramos. 

Abertura dos Trabalhos: O Presidente Vereador José Carlos Gomes — Cal abriu a Sessão e determinou 

ao 1° Secretário, Vereador Herivelto dos Santos Moares, que fizesse a chamada para verificação de 

quórum. Havendo quórum para início, o Presidente Vereador José Carlos Gomes — Cal, "sob a proteção 

de Deus", abriu a presente Sessão Ordinária. 
VOTAÇÃO DA ATA:  A Ata n° 29/2022, referente à 26a Sessão Ordinária, aprovada por 

unanimidade. 
PEQUENO EXPEDIENTE: 
EXECUTIVO: 
Projeto de Lei n° 138/2022, que "Dispõe a abertura de crédito adicional especial". Projeto de Lei n° 

139/2022, que "Dispõe a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e dá outras providências". 

LEGISLATIVO: 
Projeto de Lei n° 137/2022, do Vereador Professor Felipe Guimarães, que "Denomina de Fausto Salgado 
Vasques, a Praça do Nova Esperança, Araretama". Projeto de Lei n° 140/2022, do Vereador Renato 
Nogueira Guimarães — Renato Cebola, que "Dispõe sobre a proibição de radares fixos, unicamente de 
velocidade, sem a função de lombada eletrônica, no Município de Pindamonhangaba". Projeto de Lei n° 
141/2022, do Vereador Marco Mayor, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de QR CODE nas recepções 
públicas municipais do Município de Pindamonhangaba em atendimento as pessoas com deficiência 

auditiva". Projeto de Lei n° 142/2022, do Vereador José Carlos Gomes — Cal, que "Denomina a Estrada 
Particular Paulo Livramento para Estrada Municipal José Paulo do Livramento, localizada no bairro 

Mandú". Projeto de Lei n° 143/2022, do Vereador Professor Felipe Guimarães, que "Dispõe sobre a 
importância dos Pais e responsáveis serem informados sobre a ausência do aluno na escola, no âmbito do 
Município de Pindamonhangaba e dá outras providências". 
RESPOSTA DE REQUERIMENTO: 
E-mail EDP, em resposta ao requerimento n° 2342/2022, do Vereador Carlos Moura - Magrão. E-mail 
EDP, em resposta ao requerimento n° 2406/2022, do Vereador Professor Felipe Guimarães. E-mail EDP, 
em resposta ao requerimento n° 2361/2022, do Vereador Marco Mayor. CRI/STM — 051/2022 (Secretaria 
de Transportes Metropolitanos) requerimento n° 1684/2022, do Vereador José Carlos Gomes — Cal. 
RVDP/OF 089/2022, em resposta ao requerimento n° 2098/2022, do Vereador José Carlos Gomes — Cal. 
RVDP/OF 090/2022, em resposta ao requerimento n° 2284/2022, do Vereador Professor Felipe 
Guimarães. RVDP/OF 091/2022, em resposta ao requerimento n° 2404/2022, do Vereador Professor 

Felipe Guimarães. E-mail VIVA PINDA, em resposta aos requerimentos n°s 2535 e 2501/2022, do 
Vereador Carlos Moura — Magrão. 
A pedido do Vereador Francisco Norberto S. R de Moraes - Norbertinho, as indicações foram 
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encaminhadas sem leitura. 
Indicações: 
Professor Felipe Guimarães — 02; Julinho Car — 01; Marco Mayor — 02; Regina Célia Daniel Santos —
Regininha — 03; e Renato Nogueira Guimarães — Renato Cebola — 08. 
Requerimentos: 
Carlos Moura - Magrão — 10; Professor Felipe Guimarães — 06; Francisco Norberto S. R. Moraes —
Norbertinho — 11; Gilson Nagrin — 06; Herivelto dos Santos Moraes — Herivelto Vela — 08; José Carlos 
Gomes — Cal — 18; Marco Mayor — 09; Regina Célia Daniel Santos — Regininha — 02; Renato Nogueira 
Guimarães — Renato Cebola — 07; Rogério Ramos — 05 e Comissão de Saúde e Assistência Social — 01. 
Moções:  José Carlos Gomes — Cal — 01 e Renato Nogueira Guimarães — Renato Cebola — 09. 
Discussão de Requerimentos: 
Usaram a palavra, os seguintes Vereadores: 
1-Marco Mayor. 
2-Júlio César Carneiro de Souza — Julinho Car. Requerimento Verbal:  Ao Executivo, com cópia ao 
departamento competente municipal, solicitando providências urgentes, para que sejam instaladas placas 
de rua, indicando o nome das ruas, avenidas, do bairro Laerte Assunção. 
3-José Carlos Gomes — Cal. Requerimentos Verbais:1)  Ao Executivo Municipal, com cópia a 
Subprefeitura e departamento competente, solicitando informar a possibilidade de reestabelecer a 
iluminação pública na Praça Santa Rita de Cássia, no bairro Vale das Acácias, pois a mesma se encontra 
escura desde a realização do 3° Festival Julino. 2) Ao Governador do Estado de São Paulo Sr Rodrigo 
Garcia, com cópia ao Secretário Estadual de Logística e Transportes Sr João Octaviano Machado Neto, ao 
Secretário de Governo Sr. Marcos Rodrigues Penido, ao órgão responsável pela elaboração dos projetos 
das rodovias, solicitando informações se já existe a primeira fase do projeto de extensão da Rodovia 
Carvalho Pinto até a cidade de Aparecida do Norte, se sim, informar qual traçado estaria sendo planejada. 
outrossim, informar se possível a realização em caráter de urgência de uma reunião através da AMVALE 
com o Presidente Sr. Thalles Gabriel, e também solicitando apoio dos prefeitos do 1° trecho de Taubaté, 
Pindamonhangaba até Aparecida do Norte, por onde o traçado passará para que considere novos acessos 
as cidades beneficiadas por meio da implementação do projeto. Moção Verbal:  Cumprimentos e 
Congratulações ao Dr. Guilherme Gandine Gonçalves, Clinico Geral, Pelo excelente trabalho e 
atendimento que vem realizando na UBS do Bem Viver. 
4-Renato Nogueira Guimarães — Renato Cebola. 
5-Carlos Moura — Magrão. Requerimentos Verbais:  1) Requeiro ao Exmo Sr. Prefeito c/c a Secretaria de 
Saúde, Informações acerca da Emenda Impositiva n° 37/2022, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro 
mil reais), destinado a compra de cadeiras de rodas. 2) Requeiro ao Exmo Sr. Prefeito c/c a Secretaria de 
Segurança Pública, informar os semáforos que terão radares de avanço de sinal, informando-nos os 
respectivos endereços. 
6-Herivelto dos Santos Moraes — Herivelto Vela. Requerimentos Verbais:  1) Ao Executivo Municipal, 
requerendo junto aos departamentos competentes, se há estudos de instalação de um ponto de iluminação 
pública no ponto de ônibus situado na altura do bairro Bela Vista, sentido Rodovia Presidente Dutra da 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, pois moradores estão preocupados em relação a segurança ao 
aguardar o transporte. 2) Ao Executivo Municipal, requerendo junto aos departamentos competentes, s 
há a possibilidade de melhorias na sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Avenida João 
Francisco da Silva com Rua José Benedito Rodrigues, no Feital, pois na referida avenida transitam vários 

caminhões e veículos que dificultam a conversão. 

7-Francisco Norberto S. R de Moraes — Norbertinho. Requerimento Verbal:  Ao Executivo Municipal, com 
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cópia ao Departamento de Trânsito, solicitando com urgência, cópia das documentações de fiscalização 
dos radares, bem como da regulamentação dos mesmos. Em caso negativo, suspender o funcionamento 

dos radares. 

QUESTÃO DE ORDEM:  o Vereador Herivelto dos Santos Moraes, com aprovação do Plenário, realizou 

a entra de Moção de Congratulações n° 277/2022, à Samira Aurea dos Santos Corrêa Rosa, pela excelente 

participação e por ficar entre as melhores competidoras no Red Bull Bc One Brazil, Evento Internacional 

da Modalidade Cultural Breaking. 
Os requerimentos, indicações e moções apresentadas de forma escrita e verbal nesta Sessão 

Ordinária, foram aprovados por unanimidade. 
Com a presença unânime dos Senhores Vereadores iniciou-se a Ordem do Dia. 
ORDEM DO DIA:  
1. Projeto de Lei n° 164/2021, do Vereador Rogério Ramos, que "Denomina o Centro Comunitário do 

bairro das Campinas de GERALDO SALGADO DA SILVA". 

Projeto em discussão:  
Usou palavra, o seguinte Vereador: 

1- Rogério Ramos. 
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Favorável. 

Parecer Jurídico: Não vislumbra-se impedimento à aprovação. 

Votação Nominal: Aprovado por unanimidade. 

2. Projeto de Lei n° 105/2022, do Vereador Carlos Moura - Magrão, que "Dispõe sobre a 

denominação da Avenida e Ruas localizadas no Loteamento 'Bosque do Imperador', em 

Pindamonhangaba/SP". 
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Favorável. 

Parecer Jurídico: Não vislumbra-se impedimento à aprovação. 

Votação Nominal: Aprovado por unanimidade. 

3. Projeto de Lei n° 128/2022, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a criação de empregos no quadro 

da Fundação Dr. João Romeiro". 
Projeto em discussão:  
Usou a palavra, o seguinte Vereador: 
1- Herivelto dos Santos Moraes — Herivelto Vela. 
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

Parecer Jurídico: Não vislumbra-se impedimento à aprovação. 

Votação Nominal: Aprovado por unanimidade. 

4. Projeto de Lei n° 129/2022, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a criação de empregos públicos e 

a atualização dos empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba que especifica". 

Projeto em discussão:  
Usou a palavra, o seguinte Vereador: 
1- Herivelto dos Santos Moraes — Herivelto Vela. 
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

Parecer Jurídico: Não vislumbra-se impedimento à aprovação. 

Votação Nominal: Aprovado por unanimidade. 

5. Projeto de Lei n° 130/2022, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a ampliação de vagas no quadro 

de empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba". 
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Projeto em discussão:  
Usou a palavra, o seguinte Vereador: 

1- Herivelto dos Santos Moraes — Herivelto Vela. 
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

Parecer Jurídico: Não vislumbra-se impedimento à aprovação. 

Votação Nominal: Aprovado por unanimidade. 
6. Projeto de Decreto Legislativo n° 14/2022, do Vereador Francisco Norberto S. R. de Moraes — 
Norbertinho, que "Concede o Título de CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE". 

Projeto em discussão:  
Usaram a palavra, os seguintes Vereadores: 

1-Francisco Norberto S. R. de Moraes — Norbertinho. 

2- Renato Nogueira Guimarães — Renato Cebola. 

3- Herivelto dos Santos Moraes — Herivelto Vela. 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Favorável. 

Parecer Jurídico: Pela viabilidade da aprovação. 
Votação Nominal: Aprovado por unanimidade. 

QUESTÃO DE ORDEM:  O Presidente Vereador José Carlos Gomes — Cal, solicitaram 1 (um) minuto 

de silêncio pelo falecimento de Aimar Siqueira, José Eduardo (Motorista da Saúde), Eleusina da 

Conceição Pereira, Lucélia de Oliveira e por todos falecidos em nossa cidade. 
O Presidente Vereador José Carlos Gosme — Cal suspendeu os trabalhos desta Sessão por 5 (cinco) 
minutos. 
QUESTÃO DE ORDEM:  O Vereador Francisco Norberto S. R de Moreas — Norbertinho, com 

aprovação do Plenário, realizou as entregas dos Diplomas "DR JOSÉ ALBERTO MONTECLARO 
CÉSAR" ao Dr. Antonio Aziz Boulos e à Dra. Angelica Cristina Albano de Deus. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS REGISTRADOS NA ÍNTEGRA:  
Usaram a palavra, os seguintes Vereadores: 
1) Herivelto dos Santos Moraes — Herivelto Vela — Presidente pra encerrar os trabalhos né, 

primeiramente agradeço a presença do publico né, é gostoso a Câmara com a casa cheia né, as pessoas 
que nos acompanham aí nas redes sociais, pela net, as pessoas que nos seguem ai né diariamente, isso 

realmente se faz né uma Câmara, uma cidade, uma Casa de Leis mais democrática. Presidente quero 
falar sobre, sobre um tema que circulou aí, nas redes sociais de quinta-feira, de quarta-feira pra cá, uma 
denuncia né, uma denúncia tratando-se do Vereador Magrão né, um documento anônimo, um documento 
anônimo, que eu recebi Presidente, que eu recebi em mãos, lá na redação do Jornal O Regional, uma 
pessoa de moto, eu estava lá, nesse momento, entregou um documentos em minhas mãos né, de forma 
anônima, sem nenhuma assinatura, sem nenhuma identificação, sem realmente né, nenhuma origem dos 
fatos. Inclusive, quando aberto o envelope né, eu vi ali, algumas escritas de forma ali né, meio que 
rasteiras, mas, realmente, eu tenho que me posicionar pelas pessoas que me cobram. Eu já tiv 

enfrentamentos eleitorais com o Vereador, eu já tive problemas né políticos com o Vereador 
principalmente ai no período que antecedia a campanha, no qual né fomos eleito pra tá exercendo o 

mandato. Eu já tive problemas de discussões de tribuna com Vereador né, inclusive falas do Vereador que 
não está aqui pra ter amigo, não está aqui pra fazer amizade, mas eu sei que, um documento, e eu 

sempre cobro aqui Presidente, pra que as pessoas realmente façam a denúncia né e realmente se 
identifique né. Eu vejo ai, pessoas fazendo denúncia no Ministério Público, e muitas delas né fazem de 

forma anônima e outras aí se identificam, mas ocorrido um crime do artigo 138 do Código Penal, no 
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qual eu já esclareci essas denúncias em outras oportunidades, enquanto estava a frente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, algumas falas que, as vezes, são mais acaloradas nas portas das fábricas, e realmente eu 
pude e esclareci todas as denúncias. E o que se encontra, foi um papel que chegou, com algumas 
afirmações, e, eu tenho certeza, já conversei com o Vereador, e ele está fazendo as devidas apurações, se 
resguardando, fazendo os boletins, fazendo ali, os exames né é.... corretos pra identificar, e... temos que 
entender que a politica passa né, e a vida realmente, ela fica! São afirmações né grosseiras, afirmações 
caluniosas, que jogada ao léu, afeta a carreira politica de qualquer vereador, a vida pessoal de qualquer 
vereador, porque atrás de um vereador, tem um pai, tem uma esposa, tem filhos, tem pessoas que 
realmente ai nos seguem pelas né correria da vida, e conversando com o vereador, tenho certeza que, ele 
vai fazer o devido esclarecimento, as apurações como já está sendo feita, e nessa tribuna, e nas redes 
sociais, ele vai esclarecer, porque um vereador de três mandatos, temos que respeitar a carreira do 
Magrão, a carreira do Renato, que foram ali né, apenas as duas cadeiras que permaneceram na Casa, e 
tem história, muitas pessoas disputam né processos eleitorais né, e não saem ai vitoriosos, a gente tem 
que respeitar, porque tem realmente trabalho, tem a sua devida importância, independente das oposições. 
Eu quero deixar aqui vereador; se o fato, se o esclarecimento, que é claro que a gente está conversando, 
apurando, e você o responsável ainda mais, for verídico, serei o primeiro a tentar, vamo deixar claro 
vereador Norberto e vereador Magrão, que foi um dos três que assinaram aquela CEI, só pra fechar 
Presidente, a CEI da Covid, da Saúde né, eu tentar abrir a CEI nê, porque eu sei né, que tem outros, 
outras situações que ocorrem aqui, mas que a justiça é... jurídica, justiça política, e até a justiça divina 
realmente vai ser pago. Tá ai seu período né, que você tá fazendo esclarecimento, tenho certeza que tá 
aqui, e a gente não deve se apegar a papéis jogados ai né, nos quintais, a papéis que são entregues, com 
todo respeito né, a algumas instituições Presidente, e também valorizo né a ética do Jornal O Regional, 
do meu amigo Walter Magui, que colocou a denúncia né, que tornou-se publica, onde algumas pessoas 
haviam recebidos, eu tenho certeza que vai fazer o esclarecimento, ou nessa tribruna, tribuna ou na sua 
rede que vai esclarecer, vai deixar tornar pratos limpos, e é claro, a medida que for avançando, aparecer 
realmente algumas evidências corretas, a gente vai tá sentado aqui, e tenho certeza que nenhum vereador 
vai ter, vai se omitir de uma abertura de CEI, de uma cassação, mas isso, realmente, eu tenho certeza que 
o vereador vai esclarecer. Boa semana a todos, fiquem com Deus. 
2) Marco Mayor — Novamente a essa Tribuna, essa denúncia citada pelo Vereador Herivelto Vela, e da 
qual o vereador Carlos Moura Magrão é acusado, eu aprendi que o sujeito tem ser homem, eu fui criado 
numa educação, em que eu aprendi a ser homem, e o que que acontece ... (interrupção de munícipe) — Eu 
estou pensando, não preciso que você fale pra mim, o que eu devo falar! ... O que que acontece ... 
(interrupção de munícipe) - Muito menos você! ... O que que acontece a declaração, a declaração, nós 
estávamos aqui com diversos advogados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos direciona que, 
toda pessoa acusada é inocente, até que se prove contrário. A Constituição Federal assegura que, 
ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado. É a Constituição Federal, a nossa Carta 
Magna! Como Comissão de Saúde, sou Presidente dela, Reginina e Rogério Ramos fazem parte dessa 
Comissão. O que ocorre, como é uma denúncia relacionado a saúde, nós não nos omitiremos, não somos 
frouxos, não somos covardes, em momento nenhum somos covardes. Vou concluir, vou concluir; nós não 
estamos em uma audiência pública! Então, nós como Comissão de Saúde, eu, Vereadora Regininha e 
Vereador Rogério iremos apurar todos os fatos, que sejam homens e valentes suficientes para entregarem 
em nossas mãos. Obrigado, Presidente! 
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Encerramento:  Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 27a Sessão Ordinária, 

convocando os Senhores Vereadores para a 28a Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 22 de agosto, às 

18h. 

Vereador P e fessor Felipe Guimarães 

Vereador CarÁ oura — Magrão 

Verea h4"7  son Nagrin 

Vereador Júlio César Car 	o de Souza — Julinho Car 

Verea or Marco Mayor 
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