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SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), CYBORG (PV),
PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), FLÁVIA CARVALHO (PRB), WALTER
HAYASHI (PSC), AMÉLIA NAOMI (PT), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), MARCÃO DA
ACADEMIA (PTB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), DR. ELTON (PMDB), VALDIR
ALVARENGA (SD) e WAGNER BALIEIRO (PT).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: RENATA
PAIVA (PSD) – 17h56min, JULIANA FRAGA (PT) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) –
18h06min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 18h11min, LINO BISPO (PR) – 18h11min,
ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h12min e JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h26min.

Às 17h55min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL
SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo,
declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta de
requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa a fazer parte integrante dos
anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Conforme acordo de lideranças,
passaremos ao processo do Pinga-Fogo e, assim que a pauta estiver totalmente
regularizada, voltaremos então à votação da mesma. Com a palavra, vereador
Calasans Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans
Camargo, pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AUTENTICAÇÃO
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor
presidente! Boa noite, colegas vereadores, funcionários da Casa, imprensa, vocês que
aqui nos acompanham através da galeria e vocês também que nos acompanham
através da TV Câmara e da internet! Nós vamos começar aqui. Acompanhamos um
evento bastante importante, um evento anual. Inclusive, nós fizemos a lei que
oficializou esse evento todo mês de novembro, um evento de muito sucesso, que é a
OREE, que é a Olimpíada Recreativa Esportiva Especial, destinadas a pessoas
portadoras de deficiência, né? Um evento importante, temos deficientes intelectuais
que participam das atividades recreativas, deficientes visuais, pessoas portadoras de
várias deficiências no atletismo, na natação, esportes de quadra, várias atividades
destinadas a este público. Gostaria, por favor... É um trabalho, inclusive, muito bonito
da Secretaria Municipal de Esportes. Por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, uma atividade bastante
importante, é mais uma frente do esporte, uma frente inclusiva destinada às pessoas
com deficiência. Inclusive parabenizar aí os ACDs (Atletas Com Deficiência); tiveram
uma participação muito importante na conquista de São José dos Campos nos Jogos
Abertos do Interior. Fomos campeões dos Jogos Abertos do Interior com a participação
muito importante dos atletas com deficiência. Queria aqui, justamente tocando nesse
assunto, o prefeito Felício Ramuth recebeu no sétimo andar do Paço Municipal a
delegação joseense, foi transferido a ele o troféu de campeão geral dos Jogos Abertos
do Interior, o professor Claudemir, que foi o chefe da delegação, transferiu ao prefeito
Felício Ramuth e as delegações de São José dos Campos foram recebidas na quartafeira da semana passada no Paço Municipal. Pudemos ali presenciar a pujança, a força
do esporte em São José dos Campos com esse feito importantíssimo, fomos campeões
dos Jogos Abertos pela terceira vez na história da cidade (a primeira vez em 1969, a
segunda em 2014 e agora em 2017), graças ao trabalho sério que é feito, graças a um
trabalho que vem há décadas aí ano a ano se intensificando, melhorando ano a ano,
evoluindo nas políticas públicas. Nós estamos muito focados também nas políticas
públicas a esse setor tão importante, que atua diretamente na saúde da população, que
é a qualidade de vida, que é o resgate da melhoria da saúde através da prática da
atividade física com orientação profissional e com regularidade. E as modalidades
esportivas, em São José dos Campos, são levadas bastante a sério, temos equipes
permanentes. Então os feitos não são por acaso que ocorrem; eles são o fruto de um
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trabalho árduo, um trabalho de idealistas, de várias frentes: funcionários de carreira da
Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Esportes, pessoas do meio privado,
das entidades esportivas de um modo geral, dos atletas que são abnegados, seus
familiares. Então é um conjunto de situações que proporcionam um resultado como
esse para nossa cidade de São José dos Campos. Então, por favor, esse vídeo,
Miltinho!”
Neste momento passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, queremos parabenizar aí
mais uma vez toda a delegação joseense que trouxe esse título de campeões de Jogos
Abertos para nossa cidade. Estamos trabalhando firmemente... Senhor presidente, só
para encerrar. Hoje mesmo com uma indicação nessa Casa de Leis, onde nós
indicamos que a contrapartida da LIF Municipal de Esportes, tanto para o esporte
quanto para a cultura, seja modificada, aquela contrapartida de vinte por cento que é
exigido do apoiador. Na verdade, nós estamos encaminhando a eliminação dessa
contrapartida, que é um fator que prejudica muito a captação de recursos por parte das
equipes, dos atletas, uma vez que a LIF Federal não tem essa contrapartida e a
estadual também não tem a contrapartida, entre várias outras políticas públicas que
estamos trabalhando do Conselho Municipal de Esportes, apoiando o Panathlon de
São José dos Campos, que tem esse projeto do desenvolvimento de um Conselho
Municipal do Esporte, e várias outras frentes aí que nós traremos oportunamente para
esta Casa de Leis. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Robertinho
da Padaria que assuma os trabalhos da Mesa, por gentileza!”
Neste momento, assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que
dá continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência aqui
ao horário do Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Cyborg, do PV.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 74ª Sessão Ordinária – 05.12.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

4

DATA
05.12.2017

Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Boa noite, vereadores, colaboradores, público
presente aqui na Câmara Municipal, no Plenário Mário Scholz e nas galerias aqui, e
também às pessoas que nos acompanham via NET! Hoje vários assuntos, nobre
presidente Robertinho da Padaria, que me traz até aqui a essa tribuna, mas eu gostaria
primeiro de a gente fazer a nossa prestação de contas semanal. Por gentileza, Miltinho,
poderia... Nós estivemos na sexta-feira, na semana passada, na Mostra de Tecnologia,
lá no Cephas, aonde o próprio... o vereador José Dimas se encontrava lá e vereador
Sérgio Camargo também. Foi muito legal! A gente viu lá os alunos do Cephas
desenvolvendo várias tecnologias. Aí a gente aproveitou para, nesse mesmo dia, lá,
fazer a aferição da pressão, que estava acontecendo lá. E muito legal, que a gente viu
o que o Cephas está fazendo, os professores, e melhorando ainda a tecnologia desses
próprios estudantes. A próxima foto, por gentileza! Na sexta-feira aconteceu a
assinatura do contrato com o Próvisão, o novo contrato, onde dessa vez será colocado
metas para o Próvisão, o Próvisão poderá atender até tantos munícipes e com isso vai
melhorar a qualidade e também aumentar a quantidade de pessoas que precisam
passar pelo Próvisão, por quê? O Próvisão hoje tem o problema sério de glaucoma,
problema de cirurgias, que vai aumentar, vai aumentar também a quantidade de
consultas oftalmológicas. Isso foi muito importante para o Próvisão. O Próvisão estava
esperando esse contrato. E agora, referente ao valor que foi e as medidas que foram,
nós mesmos no dia colocamos isso para o prefeito e falamos que são metas
audaciosas, mas desde que compactuadas juntamente com a direção da Próvisão, nós
temos certeza que o Próvisão vai melhorar e isso vai ajudar a nossa cidade. A próxima
foto, por gentileza! Tem a próxima, Miltinho? No final de semana, estivemos no Parque
Ribeirão Vermelho. Aconteceu um evento muito legal lá, parabenizar as mães, que foi o
evento ‘Viva a Inclusão’, mães e pais que está se unindo para melhorar a qualidade de
vida das pessoas, dos adolescentes, das crianças. Muito legal esse trabalho, voluntário
pelas mães lá, cerca de setenta mães que estão se organizando, e a gente teve a
oportunidade de poder estar com eles lá, participar desse dia da inclusão. Foi uma
coisa muito bacana mesmo, de você ver as crianças brincando, aproveitando o espaço
público lá. A próxima foto, por gentileza! Nesse mesmo dia, estivemos acompanhando
a seletiva do basquete masculino, que aconteceu no Ginásio Lineu de Moura, na
Associação. Mais de quinhentas pessoas, mais de quinhentas crianças fazendo esse
teste. O ginásio com bastante pais, pessoas que vieram de outras cidades fazer o teste
para o basquete. Crianças de doze até os seus dezessete anos, oportunidade para
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entrar no Programa Atleta Cidadão. Aproveitando o ensejo que nós estamos falando do
Programa Atleta Cidadão, também aproveitamos durante a semana para conversar
com o nosso secretário de Governança, o Anderson, para que possa ser aumentado,
que a gente já vem discutindo isso muito aqui na Câmara Municipal e também na
cidade, para que se aumente a idade. Hoje o Programa Atleta Cidadão vai até os
dezessete anos, nobre vereador Sérgio Camargo, e nós estamos solicitando que a
Prefeitura possa aumentar, porque o Atleta Cidadão, ele precisa estar até os dezenove
anos, e isso vai ajudar muito as categorias de base de São José dos Campos, para que
a gente possa ter vários atletas. Então aumentar a idade é uma solicitação nossa para
que a gente consiga captar os atletas, que consigamos segurar os atletas, porque hoje
acontece o atleta fica até os dezesseis anos, dezessete anos, aí não tem a categoria
de dezoito, dezenove anos, ele acaba indo para o Pinheiros, acaba indo para o
Paulistano, acaba indo para o Palmeiras porque não tem custo. E o Programa Atleta
Cidadão em nossa cidade é um dos melhores programas que existem, porque a gente
anda em várias cidades e todas as cidades comentam a respeito desse programa.
Então é uma solicitação para que possa ser aumentada a idade dos atletas no
Programa Atleta Cidadão. Aí, no mesmo dia, no domingo, nós fomos ver o jogo do
basquete feminino. São José estava disputando o campeonato. Infelizmente ficamos
em quarto lugar. São José perdeu de Santo André no primeiro jogo. Daí a final foi entre
Santo André e São Bernardo. E São José jogou contra o time do Pinheiros, da sub-17
feminina. Ficamos em quarto lugar, um jogo bem disputado até os últimos segundos lá,
uma diferença de três pontos que o time do Pinheiros feminino ganhou aqui em São
José, esse jogo foi no ginásio do Próvisão, no domingo à tarde. Muito legal também!
Várias pessoas e a família acompanhando. E várias pessoas também discutindo,
perguntando ‘poxa, o basquete vai voltar em São José dos Campos?’, porque a gente
acompanhando tudo. A gente espera que volte, a gente espera que volte não só o
basquete, que tenhamos o futebol de salão, que tenhamos outros esportes
competitivos, mas também precisa resolver isso. E isso a gente vem trabalhando já na
gestão passada, e nesse ano desde o início conversando com o secretário Paulo
Sávio, conversando também com o Anderson e com o próprio prefeito, para que possa
mexer na contrapartida da LIF, porque a dificuldade que é, o vereador Marcão sabe
disso, o próprio vereador Calasans que citou, sabem da dificuldade que é de se
arrumar patrocínio. E na hora que você acha patrocínio, Calasans, você não consegue
ter a contrapartida, porque a empresa ela não quer pagar os 20% (vinte por cento), e
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isso é uma dificuldade que, tanto o Calasans quanto eu, a gente já vinha na
administração passada discutindo. Agora, com a força do vereador Marcão aí, a gente
também está discutindo. Então a gente tem que solicitar, se unir todos os vereadores,
por que não possa se fazer igual às LIFs estaduais, às LIFs federais, como é feito em
outras cidades, sem ter a contrapartida. Mas aí aquele empresário quer usar o nome da
sua empresa num time de basquete, num time de futebol de salão, que vai ter a
visibilidade, isso aí a secretaria ou a OS vai ter que se estruturar para saber de que
maneira vai ter que fazer. Então a gente está aqui batalhando para que possa reduzir a
contrapartida da LIF também. Próxima foto. Vamos lembrar que esse final de semana
vai ter a Corrida da Cooperatividade. As inscrições estão sendo feitas. Para você fazer
inscrição você tem que doar uma cesta de natal. E essa cesta de natal ela vai ser
revertida para as entidades sociais de São José dos Campos. Então a gente está
lembrando que tem esse final de semana a Corrida da Cooperatividade. Façam as suas
inscrições, aproveitem, se informem, maiores informações no 3911-1561. Próxima. Sei
que o assunto é delicado, mas nós não poderemos também deixar passar em branco.
Tenho rebatido isso há tempos, esse vereador brigando para a atividade delegada
voltar em São José dos Campos, foi cortada na gestão passada, o prefeito Felício
retornou com a atividade delegada. E para nossa infelicidade – quando eu digo nossa é
aqui da Região Metropolitana do Vale do Paraíba – a gente começa a ver o quê?
Informações na imprensa que são reais. Que o governador mandou para o nosso Vale
do Paraíba, que são quarenta cidades, em torno de duzentos e setenta e dois policiais
militares. É isso mesmo, duzentos e setenta e dois policiais militares para nada mais
nada menos que quarenta cidades. Isso quer dizer que são mais ou menos uma média,
em torno, mais ou menos, uma média em torno de oito, oito por cidade, sete por
cidade, vamos colocar assim, que vieram em torno de sete policiais militares. Não é por
ano não, em torno de seis anos, seis anos. Aí o problema sério da segurança. A
próxima foto, Miltinho, por gentileza! Está aí, matéria do Valeparaibano que tem aí. Por
quê? Nós não estamos querendo que aumente a quantidade de pessoas da Polícia
Militar ou da Polícia Civil, mas sim que se complete pelo menos o turnover. O policial se
aposenta e não coloca outro no lugar. Tem que dar melhores condições de segurança
pública para nossa região do Vale do Paraíba. Tem que complementar o quadro
funcional. E, já falei isso várias vezes, estou aqui... não sou contra a Polícia Militar.
...estou aqui ajudando, esse vereador está solicitando, pedindo para que o
governador... O deputado Afonso Lobato tem feito a sua parte também, batalhado para
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que se aumente. Agora, precisamos que o quê? Que São José dos Campos e o Vale
do Paraíba tem que aumentar a quantidade, tem que aumentar, porque hoje a
reposição dos quadros, tanto militar quanto civil, está deficitária e principalmente em
São José dos Campos. Dar melhores condições para os policiais, tanto militar quanto
civil; equipar melhor a nossa polícia, porque, se não equipar, não tem condições.
Levantei esses dias, fui à Polícia Rodoviária Estadual e fiquei surpreso: os veículos da
Polícia Rodoviária Estadual são locados, porque existe contrapartida. Hoje as
empresas que terceirizam as rodovias, são elas que bancam, que ajudam a aparelhar a
Polícia Rodoviária Estadual. E a Polícia Militar e a Polícia Civil, quando bate uma
viatura, é um sacrifício para arrumar, porque fica na dependência, aí fica lá governo
municipal, governo estadual. Precisamos aumentar a quantidade, a quantidade, vamos
deixar bem claro, é o turnover, são os policiais que se aposentaram, eu não estou
pedindo para aumentar mais. Outras regiões – Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba –
têm recebido um número superior de policiais, presidente Robertinho,... Estou
encerrando. ...e a nossa região do Vale do Paraíba vem as matérias aí que é
decepcionante. Aí nós não temos policiais e continua tendo assalto no Urbanova,
assalto na região toda, assalto em São José dos Campos. Os policiais estão fazendo o
que podem porque não têm condições, não têm pessoas. Aí a Guarda Civil Municipal
vai também fazer, está fazendo a sua função. E com isso a segurança em nossa cidade
está deficitária. Então gostaria que todos os vereadores nos ajudassem, nos
ajudassem, não é ao vereador Cyborg, é ajudar a cidade de São José dos Campos,
solicitando do governador, solicitando dos deputados estaduais, solicitando dos
deputados federais para que possam ajudar, porque isso, a segurança, é um dever e
uma obrigação do Estado. Muito obrigado, presidente Robertinho! E nesse final de
semana esperarei o senhor lá na Corrida da Cooperatividade, que eu tenho certeza que
o senhor vai correr os dez quilômetros, conforme a sua inscrição que o senhor me
mostrou hoje à tarde. Muito obrigado, presidente Robertinho!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador
Cyborg! Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador
Marcão da Academia.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo
prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AUTENTICAÇÃO
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite a todos! Cumprimento a
Mesa através do presidente Robertinho, vereador Robertinho. Cumprimento os
vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV
Câmara, através da página do facebook. Senhor presidente, hoje eu preciso trazer
algumas informações. Primeiro, eu quero aqui complementar também a fala dos nobres
vereadores que me antecedeu, o vereador Rogério Cyborg, o vereador Professor
Calasans Camargo, sobre a questão realmente do esporte. O esporte... o esporte... As
modalidades esportivas, as modalidades competitivas, aquelas que trazem público ao
ginásio, aquelas que elevam o nome da nossa cidade, como o basquete, o vôlei, o
handball, o futsal. E, realmente, quando a gente vem aqui discutir, eu como presidente
da Comissão de Esporte e Cultura aqui da Casa, junto com os vereadores que
trabalham incansavelmente pelo fortalecimento do esporte da nossa cidade, está aqui o
vereador Rogério Cyborg, que apresentou a questão do basquete, o professor
Calasans Camargo, vereador também que apresentou sobre várias outras
modalidades, a questão da LIF, a gente que tem buscado junto com os vereadores
aqui, montado uma comissão pra gente elaborar, fortalecer a LIF, como nós vamos
melhorar a LIF na questão da contrapartida dos vinte por cento, na desburocratização,
que é uma questão que também dificulta muito as empresas estarem apoiando e
entrando com todos os requisitos que precisa para ajudar os atletas. Então a gente tem
buscado junto e somando junto na fala dos dois. Aqui também fazer um convite, o
vereador Rogério Cyborg também colocou aqui, o convite da corrida, a corrida que a
gente tem apoiado em conjunto aí, batalhando, a Corrida da Cooperatividade, uma
corrida que vai ser executada agora, vai ser realizada dia 10, às oito horas da manhã,
nesse próximo domingo, lá no Parque da Cidade. Estaremos correndo assim como a
gente tem corrido várias outras corridas dentro do circuito de corrida de rua da cidade,
que a cidade de São José dos Campos é uma das cidades que mais investe no
trabalho de corrida de rua. São modalidades esportivas fácil de uso, de acesso, barata
e que têm crescido cada vez mais, ajudando na questão da prevenção, na área da
saúde, na qualidade de vida e na socialização. Então a gente também tem cooperado
também e ajudado dentro desses projetos e estaremos novamente no domingo lá. Mas
também eu quero falar aqui sobre a questão... Ontem, eu estive lá no CEFE, lá no
Parque da Cidade, a convite da Secretaria de Educação, acompanhando a
apresentação da Cantata de Natal. Foi muito bonito! Com jovens, crianças do ensino
fundamental, que apresentou um lindo canto, junto com a Orquestra Sinfônica, o canto
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de natal. Foi muito legal, muito bacana, coisa linda! Quando eles cantaram a música
‘Aleluia’ então, a população, os pais, todo mundo lá foi a delírio, a emoção pegou, todo
mundo chorando. Foi lindo! Lindo! Lindo! Lindo! E eu também, como estou muito
envolvido na área da cultura, a gente preza, já vem conversando isso com a Secretaria
da Educação: quanto tem que investir nisso, quanto tem que valorizar a questão do
esporte e da cultura, né? Pena que foi poucas escolas, né? São José tem muitas
escolas. Foram poucas escolas que estavam lá. Tem que ter mais envolvimento das
escolas. Eu acho que isso tem que ser levado, não só na época de Natal, em várias
épocas. Eu acho que deveria ser regional, depois fazer um bem grande. A gente tem
conversado na Secretaria, mas tem tido uma dificuldade de entendimento da
Secretaria, principalmente da secretária Cristine, que tem que... a gente pede aí um
pouquinho mais de compreensão, humildade, conversar com a gente, conversar com
os vereadores, conversar com a população, os pais, alunos, pra gente buscar
melhorias e ajudar esses jovens, né? A gente tem que implementar. Estou conversando
para que o ano que vem o esporte e a cultura sejam duas ferramentas principais para
trazer os jovens, manter os jovens ocupados, fazer como se fosse uma escola integral
usando do esporte. Vamos aí pegar um trabalho aí que o próprio SESI vem fazendo, o
modelo SESI, vem apresentando um modelo muito bacana. Os próprios professores, lá
da Secretaria de Educação, têm feito treinamento com os professores do SESI. Então
tudo que é bom a gente tem que pegar e fazer um trabalho em conjunto, isso é
importante. Eu estou aí... a gente que tem lá na região sul... no Jardim Estoril tem uma
escola lá que sempre é uma das mais disputadas, a Escola Elza Regina. A gente
estava com um projeto muito bacana, querendo ampliar a escola, trazer mais jovens.
Lá, a escola... teve até no começo do ano, estava tendo umas senhoras que até se
algemaram na frente da escola, e a gente.... e a gente pede que aquela escola seja
ampliada, ela necessita. Ela tem um trabalho muito bonito, muito legal. Tem que ser
feito isso. E tem muita demanda para a escola. A Secretaria ainda não vê que isso
precisa. Precisa sim, e vou ter que.. reiterando, precisa, vamos discutir, a secretária
que sente, converse, vamos elaborar, vamos buscar melhorias para a educação e para
os nossos jovens cada vez mais. E vamos expandir esse projeto da cantata, que foi
muito lindo. Tudo que é lindo a gente tem que expandir e tem que trabalhar. Bom,
mudando um pouco de assunto, falando um pouco sobre segurança, polícia, o vereador
Cyborg estava falando aqui. Realmente a gente precisa de mais segurança, precisa de
mais policiamento, só que também a gente não pode largar a mão só para a polícia,
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né? Eu não posso estar andando na rua com o celular na mão, sem fazer a minha
prevenção como cidadão. E aí a pessoa passa, rouba, e eu aqui andando com o
celular, rouba e a culpa é da polícia? Eu não posso também, o cidadão de bem, ele tem
que fazer o princípio da cidadania, ele tem que fazer o trabalho dele também como
cidadão, buscar a própria melhoria, a melhoria do seu próximo, da sua família e ajudar,
assim como o programa da Vizinhança Solidária faz, um dos maiores programas na
prevenção de segurança pública da nossa região. E eu quero mostrar aqui um
pouquinho dos slides, um pouco do trabalho que nós..., a prestação de contas que nós
começamos aqui desde o meu primeiro dia aqui nessa tribuna e vou fazer até o final,
prestação de contas semanal do nosso trabalho. ...,Miltinho.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aí falando da homenagem que nós realizamos
agora na última quarta-feira, homenagem à Vizinhança Solidária, que é promovido
pelos Consegs (que têm três Consegs: o Sul, o Leste, o Centro-Oeste) em parcerias
com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, representantes de
Associação de Moradores de Bairro, Sociedades Amigos de Bairro e nós temos mais
de duzentas e cinquenta ruas instaladas. E está sendo apresentado índice por índice,
diminuindo o índice de criminalidade, principalmente onde tem o Programa da
Vizinhança Solidária implantando. Então nós fizemos uma homenagem a esses tutores,
à Polícia Militar, aos Consegs, a todos que estão envolvidos no programa e ser
referência para todos os outros, que todas as outras pessoas olhem como referência e
venha participar, instale esse programa, vamos ajudar, vamos ajudar a contribuir com a
melhoria da segurança pública, não vamos terceirizar esse problema. Tem coisas que a
polícia tem que resolver, é claro, é óbvio, mas também tem muitas coisas que a gente
pode fazer essa prevenção. E aí está um programa que se faz esse trabalho. Então eu
quero aqui parabenizar toda a Polícia Militar, os Consegs e todos os moradores, tutores
que representam esse programa. Aí também falando um pouco dos serviços, que a
gente acompanhou alguns serviços municipais, através da Secretaria de Manutenção
da Cidade. Agradecer ao secretário Minoru, às regionais, através da regional do
Satélite, do Adiston, do Renato, que têm feito um trabalho esplendoroso. Nós que
acompanhamos aí o afundamento do asfalto na Rua Benedito dos Santos, que foi feito
rapidinho, logo em seguida. E também umas limpezas. O pessoal fala tanto de limpeza.
Eu estou acompanhando limpeza diariamente. Todos os dias a regional, a Secretaria
de Manutenção da Cidade fazendo a limpeza e a capina nas praças. E aí eu tenho que
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falar aqui, porque não pode deixar passar, também parabenizar. Aqui também, a gente
que foi lá na formatura do Curso de Salvamento Terrestre de 2017, do 11º Grupamento
de Bombeiros, aqui em São José dos Campos. O bombeiro, que a gente também já fez
uma homenagem aqui na Casa, o comandante Silva, que fez um trabalho muito
grande, trouxe a base do Corpo de Bombeiros lá da região sul, lá no Parque Industrial.
Aí também junto com vários líderes, a comandante Nikoluk, comandante Ulisses,
coronel Ulisses, coronel Sadi, a todos que estavam presentes, o capitão Bernardes, o
major Marcos, comandante Marcos também, Marcos Paulo, fizeram um trabalho muito
bacana. Essa corporação que trabalha dia a dia doando a sua vida para salvar a dos
outros. Parabéns à corporação e parabéns àqueles que fizeram esse curso e vão poder
mostrar cada vez mais isso para a população! Aí sobre os Jogos Abertos, aqui o
professor, vereador Professor Calasans Camargo já esteve falando. Lá estavam, além
dele, o vereador Lino Bispo, vereador Maninho, outro vereador que esteve também
presente... bom, todos os vereadores estiveram presentes lá, o secretário de Esportes
já, justamente fazendo essa homenagem a todos os atletas, ao prefeito entregando
esse prêmio, esse troféu, que é um prêmio, que eu falei lá sobre a questão da... o que
esse troféu representa, que esse troféu tem uma história, tem lágrimas, tem suor, tem
toda a dedicação dos nossos atletas da nossa cidade e merece ser feito isso. Parabéns
a todos os atletas! Aqui sobre as Olimpíadas Recreativas Especiais, olimpíadas que
tem um trabalho lúdico muito bacana, foi a décima oitava edição das olimpíadas e tem
um trabalho, uma parceria de várias instituições, como a ASIN, a Sorri, a APAE, entre
todas as outras. Estavam idosos lá do Centro Dia, estavam jovens das escolas
municipais, todos fazendo uma integração em jogos lúdicos, jogos competitivos. Mostra
a importância desse envolvimento dos jovens no esporte. O esporte aí mais uma vez
como um trabalho de socialização, a importância. Nós vemos as pessoas com
deficiência lá junto, o sorriso na cara, os familiares junto, a participação, o que é lindo
isso, isso é bonito de se ver. É isso que a gente tem que parabenizar, é isso que a
gente tem que fomentar, esse trabalho. É isso que a gente tem que mostrar para a
população onde fica algumas vezes escondido, não tem informação. E tem. E você,
que tem o seu filho com deficiência, alguém familiar e ele está lá deprimido, está com
alguma dificuldade, traga para fazer esse trabalho na área do esporte, na área de
cultura, é importante. Vá lá no Centro da Juventude, no Parque Industrial. Nós já
conversamos com o prefeito para levar o Integra para lá, fazer um trabalho em conjunto
lá, tem todo um espaço adequado, acessibilidade para pessoa com deficiência praticar
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o esporte, fazer um trabalho de cultura, socialização. Isso é que precisa. As pessoas...
os autistas, é importante estar lá. Vá, leve o seu filho. E a gente aí exige sim que a
Secretaria e a Prefeitura façam um trabalho bacana. Eu tenho certeza que vai fazer. A
Secretaria de Educação, pega esses alunos que tem e também leva lá. Vamos fazer
um trabalho muito bacana, que eu sei que cada vez mais a gente vai fortalecer nossa
cidade, vai mostrar que a cidade é uma cidade do bem, é uma cidade acolhedora, é a
cidade da tecnologia, a cidade da família, a cidade do bem. Muito obrigado! Deus
abençoe a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Marcão da Academia,
sempre pontual no seu tempo, né, Marcão? Próximo inscrito para falar no Pinga-Fogo,
vereador Lino Bispo, com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores e senhoras
vereadores, público aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pela
TV Câmara, pela internet, pelo facebook, enfim, pelas redes sociais. Estamos mais
uma vez nessa tribuna para trazer aqui alguns assuntos que envolvem o dia a dia da
nossa cidade. Nós sabemos, senhor presidente, que essa Casa sempre ela foi, é e vai
ser um local de discussões, onde diversas ideias são trazidas para cá, tanto pelos
parlamentares como também pela população. E nós estamos um tanto preocupados
com algumas pessoas que vêm a essa Casa e são pessoas que às vezes não têm a
dignidade, não têm o respeito, não é? Então a gente fica, assim, preocupado porque
aqui é um local de discussão, aqui é um local onde nós estamos aqui para discutir os
rumos da nossa cidade. Nós sempre queremos o melhor para nossa cidade. No caso
deste vereador, vereador Lino Bispo, graças a Deus dois mandatos (de 97 a 2000,
2005 a 2008) e agora num terceiro mandato. Sempre o meu mandato foi pautado pela
ética, pela moral, pelo respeito. Sempre trabalhando, olhando o futuro da nossa cidade.
Torcendo, mesmo quando eu não estava com mandato aqui, torcendo para quem está
gerenciando a cidade que pudesse fazer o melhor. Então é muito confortável da minha
parte falar na questão do respeito, do direito e do dever de cada pessoa. Eu quero,
senhor presidente, na noite de hoje, tratar de um assunto que ocorreu na sessão de
Câmara da quinta-feira passada, onde a nossa galeria foi ocupada por algumas
pessoas que têm um ideal, que defendem uma ideologia e querem colocar essa
ideologia a fórceps na cabeça das pessoas, tentando pela força querer mudar uma
situação ou então impedir uma situação a ser mudada. Até aí realmente é um direito de
todos, nós vivemos numa democracia, não é? Nós vivemos numa democracia, nós
temos assim... Nós temos o direito de divergir nas ideias, isso sem problema. Agora,
não dá pra gente estar aqui trabalhando e a gente ver pessoas, como nós vimos na
sessão passada, dando pesada no vidro, dando murro no vidro. E o mais grave ainda,
uma pessoa ali nas galerias filmou este vereador, ela nem sabia quem era eu, ela veio
pela placa da minha mesa ‘aquele é o Lino Bispo’. Não dá para falar aqui as palavras
de baixo escalão que aquela senhora dirigiu à minha pessoa, não dá para citar aqui.
Tem até uma gravação do vídeo que ela postou da gravação que ela fez no facebook,
que é lamentável. A gente vê uma pessoa que se diz educadora, vê uma pessoa
defendendo uma proposta e ter esse tipo de comportamento. Aí a gente vê que
realmente são pessoas que não representam a dignidade, não representam a ética,
não representam a moral. E essas pessoas não podem ter nessa Casa... ela não pode
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ter espaço. Aqui não é lugar, aqui não é lugar para pessoas que não têm caráter, aqui
não é lugar para pessoas que não têm compromisso com a verdade, com a ética e com
a moral. Se formos ver o que essa cidadã gravou aqui, o que ela falou de livre e
espontânea vontade da parte dela, é um horror. Eu estou falando aqui daquele grupo
que veio defender aqui ser contrário à Escola Sem Partido, um grupo que se diz
ofendido, um grupo que se diz tirado o direito deles, o que não é verdade, vem aqui
nessa Casa fazer o horror que fizeram na quinta-feira. Por aí a gente tem ideia de que
por que não querem que o projeto Escola Sem Partido possa ser aprovado, vereador
Robertinho? É porque eles querem ir lá na escola passar esse tipo de comportamento
que eles tiveram aqui na sessão de quinta-feira, é porque lá na escola eles querem
doutrinar as crianças a fazer parte de um segmento de uma religião, de um partido. É
que lá na escola eles querem acabar com a família, eles querem destituir a família. E
nós estamos aqui com um projeto com a intenção de realmente a gente dar o direito a
quem tem direito, que são as crianças, que têm o direito de serem ensinadas, que têm
direito de receber a matéria como ela merece. Como eu disse na outra oportunidade,
são apenas quatro horas de aula por dia e que não pode o professor deixar de aplicar a
matéria para estar colocando essa ideologia que ele tem. Ele pode ter a liberdade de
viver essa ideologia, ele pode ter a liberdade de fazer o que ele quiser com a vida dele,
mas não pode querer colocar uma ideia que ele comunga dela cativamente para os
nossos alunos na escola. Portanto, eu quero chamar a atenção dos colegas aqui, que a
gente sabe que são pessoas de família, são pessoas que têm compromisso com a
nossa sociedade, não é? Aqui nós sabemos que grande parte dos vereadores, alguns
têm realmente uma participação efetiva na Igreja Católica, outros na Evangélica, outros
que não têm, mas considera a família como uma entidade realmente valorosa na nossa
sociedade. Eu tenho certeza que esta Câmara vai estar realmente tendo esse
posicionamento muito... podemos dizer assim, de muita fidelidade, de muito
compromisso com a ordem, com a moral, principalmente com a questão da vida e da
família. Então eu estou aqui fazendo, não é um desabafo, mas fazendo uma leitura de
como as pessoas querem conquistar algum espaço pela força, pela falta de moral. Não
sei se os senhores vereadores acompanharam e viram um pequeno trecho do que essa
cidadã proferiu, poderia ser a mim... foi a mim, mas poderia ser a qualquer um dos
outros pares aqui, porque eles não têm respeito com ninguém, são pessoas que...
foram as pessoas que ocuparam essa Casa aqui, vereador Roberto do Eleven, que
invadiram esse espaço aqui, que estava lá na quinta-feira fazendo aquela arruaça,
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fazendo aquela desordem. Aqui não é lugar para isso. Então eu gostaria aqui de pedir
até ao presidente da Câmara, vereador Juvenil, que possa fazer um controle da
entrada das pessoas aqui. A gente vê ali, na galeria, pessoas sentadas dignamente. Lá
é o lugar, não é aqui no vidro fazendo... batendo no vidro. O vidro não é para ser
batido. Parabéns a vocês! É isso, a participação lá em cima, sentados, entendeu? É um
direito. Agora, chutar o vidro, esmurrar o vidro, ninguém tem esse direito. Então quero
aqui até pedir ao presidente que não permita que a nossa galeria seja ocupada por
esse tipo de pessoas. Eu, por mim... Eu, por mim esse vidro até sairia, eu não tenho
receio disso. Por que ele não sai? É por causa de pessoas como aquela que esteve
quinta-feira aqui, não é?, que se tivesse com qualquer objeto lá em cima, ela não teria,
não se hesitaria em jogar na cabeça de um vereador aqui. Por isso que tem esse vidro.
Agora, não é para esse vidro receber murros, socos e pontapés, de forma nenhuma.
Então eu estou aqui apenas fazendo uma colocação do tipo de pressão que essas
pessoas tentam fazer aqui. E quero dizer: essa Casa tem... os vereadores nessa Casa
têm autonomia para realmente decidir por aquilo que eles acreditam, por aquilo que
eles acham do certo e do errado. Portanto, não é um grupinho lá fora que tem essa
proposta de doutrinar as crianças na escola, que tem essa proposta de acabar com a
família vir aqui nessa Casa intimidar o vereador. Então quero dizer que a nossa
proposta e eu tenho certeza que os vereadores, eu acredito que quase que na sua
maioria estão conosco nesse projeto, são pessoas que têm, realmente, o princípio da
moral, da ética, da transparência. Eu tenho certeza que nós estamos unidos no sentido
de a gente dizer na nossa cidade que nós queremos ver os alunos da nossa rede
realmente sendo tratados com dignidade, sendo respeitados, não sendo doutrinados,
como muitos querem fazer. E aqui a gente via algumas bandeiras do PSOL, do PT,
está certo? Então nós não queremos isso. Nós queremos que os nossos alunos
tenham realmente um estudo integral, das quatro horas de aula, falando realmente
daquilo que a matéria é pertinente, não deixar de falar de política na escola, mas é a
doutrinação partidária que não é correto. Não podemos realmente aceitar que os
professores possam pegar, levantar a bandeira do seu partido e querer incutir na
cabeça da criança. Então, senhor presidente, muito obrigado aí por esse espaço! E
dizer que nós não vamos recuar nem um milímetro com relação ao projeto que está
nessa Casa e eu conto aqui com todos os vereadores dessa Casa, que nós possamos
dizer para nossa cidade que nós queremos uma cidade melhor para todos os
joseenses. Obrigado, presidente!”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador Lino
Bispo! Com o tempo de dez minutos, o vereador Dr. Elton.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Boa noite, senhor presidente! Muito obrigado pela
oportunidade de falar aqui com vocês hoje! Obrigado a todos que nos acompanham aí
na TV Câmara e àqueles que estão aqui no Plenário! Eu tenho várias coisas para
comentar hoje com vocês, sobre algumas ações de alguns projetos que foram
realizados através do nosso gabinete e também por meio do Executivo. Então, por
favor, eu vou pedir para que passe os slides, por favor, Larissa. No dia 27 de
novembro, em São Paulo eu fui no evento chamado ‘Amarelas ao Vivo’, que consiste
num evento realizado pela Revista Veja onde eles entrevistaram dez personalidades
sobre os rumos da política e economia do nosso país. A principal temática era sobre as
perspectivas da eleição de 2018 e que de algum modo é um tanto sombria, mas com
possibilidade de melhora. Além disso, foi falado também sobre o combate de cultura de
desonestidade, fuga da polarização do nosso país em relação à política, o antes e o
pós Lava Jato e também quais são as pessoas presidenciáveis que vão estar
assumindo a possibilidade de se tornar presidente aí em 2018. Estavam pessoas
renomadas ali e, em especial, dez que foram entrevistados ali pelos repórteres da
Revista Veja, dentre eles o nosso ministro Luís Roberto Barroso, o juiz Sérgio Moro,
João Dória, o Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Rodrigo Maia, Jô Soares,
Henrique Meirelles e Luciano Huck. Cada palestrante trouxe a sua competência, a sua
avaliação da situação do país e a perspectiva para 2018, sendo que dentre eles ficou
bem claro aí pelo descritivo deles que existe a possibilidade aí de que Henrique
Meirelles também no primeiro trimestre esteja reavaliando a possibilidade também de
concorrer à presidência, assim como Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, também a
Marina, né? Rodrigo Maia se colocou contra e acha que deve permanecer ainda no
Legislativo, na Câmara dos Deputados, e Luciano Huck também, que está começando
a se envolver mais com a questão política. Então foi importante estar ali presente, ouvir
outras... entender o cenário político que cada um está vivendo e as possibilidades para
o futuro e entender também... e conseguir visualizar os impactos disso para nossa
cidade. Então eu gostaria de parabenizar a Revista Veja pela iniciativa e qualidade do
evento que foi realizado. Por volta de quinhentas pessoas só estavam ali, um grupo
bem seleto que estava participando deste evento e discutindo pautas importantes para
nosso país. Então parabéns à Revista Veja! Inclusive saiu uma reportagem na Revista
Veja sobre essa entrevista realizada nas páginas amarelas e elas estão disponíveis na
Revista Veja dessa semana. Gostaria que passasse também aí... Dia 23 de novembro
eu fui até a Prefeitura de São Paulo numa visita à Secretaria de Saúde, na
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Coordenação de Epidemiologia e Informação em Saúde. E o meu objetivo ali foi
conhecer um projeto que está sendo desenvolvido há um tempo ali na cidade de São
Paulo, que consiste no Painel de Monitoramento da Situação de Saúde e da Atuação
dos Serviços de Saúde da Prefeitura de São Paulo. Trata-se de um programa de
computador que acompanha toda atuação da Secretaria de Saúde por meio de dados
coletados pelas unidades, que são apresentados mês a mês, possibilitando à Prefeitura
de São Paulo encontrar e reconhecer problemas nas ações relacionadas à aplicação
do dinheiro público na área da saúde. Então, através dos dados que são fornecidos por
cada unidade da cidade de São Paulo, eles geram ao todo cinquenta e nove
indicadores e por meio desses indicadores eles conseguem avaliar e servir de alerta
para problemas que possam estar acontecendo com a gestão na área de saúde. Os
gestores, eles podem acessar esses dados online e ter uma ideia geral da saúde da
cidade em cada uma das unidades. Eles conseguem visualizar através desse painel
que está disponível à Prefeitura e que também, de alguma forma, é disponibilizado
também à população, o entendimento de onde estão acontecendo os problemas. Então
eu gostaria de agradecer em especial a Sylvia Grimm e também a Margarida Lira, que
são as coordenadoras diretas desse projeto. E eu acredito que é um projeto que pode
ser instalado também em São José dos Campos para adequada avaliação da
Secretaria de Saúde sobre as demais pautas e ações às quais a Secretaria de Saúde
tem atuado. Eu gostaria também de falar hoje com vocês sobre uma visita que eu
estive fazendo na Secretaria de Proteção ao Cidadão, junto ao secretário Antero Alves,
na última terça-feira, onde eu pude levar ali um grupo de moradores do bairro
Esplanada, que estavam reivindicando ações da Prefeitura em cima dos problemas que
têm acontecido ali, em especial junto ao posto de gasolina ali próximo à Original do
Vale. E eu agradeço especialmente ao secretário Antero por ter nos recebido e foi
importante para que a gente possa entender ali junto com ele os trâmites legais para
que as ações sejam tomadas para que a gente faça o combate direto a esses
movimentos que têm importunado também os cidadãos de nossa cidade. Então
agradecer em especial ao secretário Antero por ter nos ouvido e também direcionado
como resolver esse problema de maneira legal e definitiva. Gostaria também de fazer
um comentário com vocês ainda sobre a Faculdade Anhembi Morumbi, que é a
segunda faculdade de medicina que está vindo para São José dos Campos, vem
através de um outro tipo de formato. A Faculdade Anhembi Morumbi, ela pretende
inaugurar o curso de medicina em São José dos Campos a partir de março de 2018.
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Então nós pedimos, então, a presença do Dr. Marcos Paulo Freire, que é diretor da
Universidade, que estivesse vindo até a Câmara dos... aqui a esta Câmara. No dia 29
de novembro, ele esteve apresentando a instituição e o projeto pelo qual eles trarão a
instalação da faculdade em nossa cidade. Esta faculdade, ela possui uma norma
diferente para sua instalação. Ela vem por meio do projeto do Governo Federal do Mais
Médicos, fazendo com que eles vislumbrem as ações de implantação da faculdade de
medicina pensando principalmente nas ações como medicina de família, propiciando
então que eles tenham a formação de aproximadamente cem médicos por ano que vão
estar cursando este curso aqui em São José. A Universidade segue as normas da
Coapes, que consiste no Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde, no qual
dez por cento do que a Universidade arrecadar... já que se trata de uma faculdade ou
de uma Universidade particular, dez por cento do que eles arrecadarem na cidade
precisam ser destinados para treinamento, capacitação de funcionários da área da
saúde e também reformas, compras de equipamentos. Além disso, a Faculdade
Anhembi Morumbi se disponibilizará também... dez por cento do curso que for
apresentado vai ser destinado de forma gratuita a alguns alunos. Isso fora a
possibilidade de que haja o ingresso desses alunos e o custeio por meio do Fies. Então
esse projeto também já foi apresentado ao Comus, que consiste no Conselho Municipal
de Saúde, no dia 23 de novembro, e ele também é um órgão que visa gerenciar ou
fiscalizar a forma como esse dinheiro vai ser empregado aí na área da saúde. Então eu
gostaria de agradecer aí em especial o Dr. Marcos por ter vindo até a Câmara
Municipal e apresentado isso aos vereadores. E a nossa comissão, a Comissão de
Saúde da Câmara, também vai estar presente no acompanhamento desse projeto. Por
último, eu gostaria de falar com vocês sobre o contrato da Prefeitura com o Próvisão
realizado na última sexta-feira, dia 1º de dezembro. É um contrato que prevê a
ampliação da assistência em regime hospitalar, ambulatorial e também no apoio
diagnóstico e terapêutico em oftalmologia. Inclusive, o tratamento de glaucoma, a
reabilitação visual, o transplante de córnea, tudo isso poderá ser realizado por meio de
um convênio, um contrato da Prefeitura, que tem um prazo de doze meses, no qual ele
vai estar sendo acompanhado e avaliado, no valor de 15,5 milhões de reais por ano. O
programa prevê procedimentos dos quais quatro mil, duzentos e quarenta e cinco
tratamentos para glaucoma e transplantes, mil consultas e atendimentos para
reabilitação visual, sete mil, seiscentos e sessenta e sete consultas oftalmológicas e
também as consultas de risco cirúrgico, setecentas e oitenta e três cirurgias
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oftalmológicas e dezessete mil, quinhentos e quarenta e oito de apoio e diagnóstico em
oftalmologia. Isso condiz com o aumento de trinta por cento no atendimento em
oftalmologia na nossa cidade que poderá ser realizado por meio desse contrato com o
Próvisão. Então parabéns ao prefeito Felício, à Secretaria de Saúde por todas as ações
que estão realizando, por esse contrato, que visa principalmente atender a população
na sua demanda em oftalmologia. Muito obrigado a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra,
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, venho aqui solicitar a prorrogação de
prazo da CEI da Saúde por mais noventa dias a partir do 12 de dezembro, dia 13 de
dezembro então uma prorrogação por mais noventa dias da CEI da Saúde, que foi
criada no Ato nº 20, Requerimento nº 1782 de 2017.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o
requerimento verbal da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os contrários que se manifestem.”
Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Juvenil Silvério.
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pela vereadora Dulce Rita, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, da
CEI da Saúde, objeto do requerimento nº 1782/2017 e do Ato da Mesa nº 20/2017,
criada para investigar e apurar eventuais irregularidades e ilegalidades no uso de
reursos vinculados da Secretaria da Saúde em atividade vedada, durante os anos de
2013 a 2016. (conf. requerimento nº 5140/2017 – processo nº 16907/2017)
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “ Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma
simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Gostaria, primeiramente,
pedir a votação em bloco dos documentos constantes na pauta da sessão de hoje, por
ser de conhecimento de todos e facilitar o processo. Também peço a inclusão de
alguns documentos: requerimentos nºs 4928, 5046, 5138 e 5139; a inclusão também da
indicação nº 9922 e 9930; e da moção 338, 339. Obrigado, senhor presidente!”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem
submetidas à apreciação do Plenário, bem como o pedido de inclusão para votação
dos requerimentos de nºs 4928/2017 constante do processo nº 16572/2017, de autoria
do vereador Fernando Petiti, que solicita autorização plenária para representar a
Câmara, no dia 05.12.2017, sem ônus, em evento na Capital; 5046/2017 constante do
processo nº 16788/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita a
confecção do Título de Cidadão Joseense ao senhor José Afonso de Souza, que será
outorgado no dia 18 de fevereiro de 2018; 5138/2017 constante do processo nº
16885/2017, de autoria do vereador Dr. Elton, que parabeniza a Associação Ágape
para Educação Especial pela exposição dos trabalhos dos participantes do Projeto
“Despertar Talentos”, realizada na Câmara de São José dos Campos no início do mês
de dezembro de 2017; e 5139/2017 constante do processo nº 16886/2017, de autoria
do vereador José Dimas, que solicita ao Plenário autorização para confecção de
Diplomas de Homenagens aos alunos e professores do Projeto Alfabetiza Bilac; das
indicações de nºs 9922/2017 constante do processo nº 16781/2017, de autoria do
vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie o corte das raízes
expostas de uma árvore que está plantada em frente ao número 712 da Rua
Sebastiana Faria de Oliveira, no bairro Cidade Morumbi, e a posterior recuperação da
calçada; e 9930/2017 constante do processo nº 16888/2017, de autoria do vereador
Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura manutenção da Praça Monsenhor Luiz
Gonzaga Alves Cavalheiro, em Santana; e das moções de nºs 338/2017 constante do
processo nº 16792/2017, de autoria do vereador Cyborg, congratula-se o senhor Kelvin
Bakos, primeiro joseense a integrar uma Seleção Paralímpica adulta, pelo convite
recebido a ser chefe de delegação das seleções brasileiras masculina e feminina de
goalball na Copa América; e 339/2017 constante do processo nº 16895/2017, de
autoria do vereador José Dimas, que congratula e aplaude a Associação Comercial e
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Industrial de São José dos Campos – ACI pela realização do Natal Iluminado em nosso
Município.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao
processo de votação das atas e proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a ata da
sessão ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2017 – 72ª Sessão Ordinária.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Às 19 horas iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão
ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2017.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 05 de dezembro de
2017, bem como os inseridos nessa data. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas.
Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs 4454/2017, 4929/2017, 4930/2017
e 4932/2017, de autoria da vereador Flávia Carvalho; 4684/2017 e 4685/2017, de
autoria do vereador Maninho Cem Por Cento; e 4689/2017, 4692/2017 a 4697/2017 e
4699/2017 a 4727/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro.
Às 19 horas encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a
sessão a pedido do vereador Lino Bispo.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA
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PADARIA.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
sessão. Com a palavra, vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, é só para comunicar que a comissão da
CEI do Lixo se reuniu e ficou assim decidida a participação dos membros na Comissão:
Presidente – vereador Lino Bispo; Relator – vereador Walter Hayashi; membros
Wagner Balieiro, Sérgio Camargo e Marcão da Academia. E, como presidente, eu
quero pedir, na sessão de hoje, senhor presidente, que seja prorrogado por mais
noventa dias o prazo para que a comissão possa executar os trabalhos de
investigação. Também aproveito para convocar a Comissão para uma reunião na
próxima terça-feira, às 16 horas, na Sala Pedro Bala, a reunião da comissão da CEI do
Lixo. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, está
registrado, vereador, a prorrogação. Em votação o requerimento verbal do vereador
Lino Bispo. Com a palavra, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, queria um minuto de silêncio para a
senhora Vera Lúcia Silva e também para a senhora Ruth Machado Leite, que é mãe da
Boneca, que trabalhou muitos anos aqui na Câmara, e a mãe da Bia também, a Bia
que estava sempre aqui com a gente e que está passando dificuldades lá na Santa
Casa. Queria deixar aqui todo o meu carinho para família. Que Deus ilumine por esses
momentos tão difíceis pelo qual a família está passando!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Senhor presidente, ontem nós nos reunimos, a CEI do Teatrão,
vereador Petiti, vereador Cyborg, vereador Marcão da Academia, vereadora Juliana
Fraga e vereador Robertinho da Padaria, e ficou registrado que o presidente será o
vereador Fernando Petiti e o relator é o vereador Cyborg. Estou vindo ao microfone
hoje, presidente, solicitar a prorrogação da CEI do Teatrão, já acordado entre os
membros da CEI, por mais noventa dias. E ontem mesmo nós já fizemos o protocolo de
vários pedidos de informações para a Prefeitura Municipal. Então aqui nós estamos
solicitando a prorrogação por noventa dias, porque daí os documentos chegarão para
que a gente possa trabalhar na CEI do Teatrão.”
Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
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verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Lino Bispo, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, da
CEI do Lixo, objeto do requerimento nº 1781/2017 e do Ato da Mesa nº 21/2017, que
investiga e apura denúncias acerca de possíveis irregularidades e ilegalidades no
contrato firmado entre a Urbanizado Municipal S/A – Urbam e a Empresa Cavo
Serviços e Saneamento S/A para a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos
no município, bem como na referida licitação. Comunica que o presidente será o
vereador Lino Bispo e o Relator o vereador Walter Hayashi. Convoca a Comissão para
uma reunião na próxima terça-feira, às 16 horas, na Sala Pedro Bala. (conf.
Requerimento nº 5142/2017 – Protocolo nº 16909/2017)
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador Cyborg. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Cyborg, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, da
CEI do Teatrão, objeto do requerimento nº 1783/2017 e do Ato da Mesa nº 22/2017,
que investiga e apura denúncias acerca de possíveis irregularidades e ilegalidades na
contratação da Urbanizadora Municipal S/A – Urbam para reforma e adequação do
poliesportivo Teatrão. Registra que o presidente será o vereador Fernando Petiti e que
o relator será o vereador Cyborg. (conf. requerimento nº 5141/2017 – protocolo nº
16908/2017)
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria apenas de agradecer a
votação e a aprovação dos vereadores na moção que todos nós assinamos,
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congratulando a ACI, a Associação Comercial Industrial de São José dos Campos,
parabenizando pela programação do Natal Iluminado. Pela primeira vez, inédito, uma
série de atividades, ações culturais que todos os vereadores já mencionaram e
conhecem, até participaram, então merece o nosso aplauso e, por isso, nós vamos
encaminhar com a assinatura de todos os vereadores essa congratulação de aplauso à
Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, né? Uma iniciativa nobre e
aqui nós queremos agradecer em nome do presidente Humberto Dutra. Então
parabéns à ACI e às onze entidades de classe que ajudaram, bem como os
comerciantes que contribuíram financeiramente! Prefeitura, dos cofres públicos nenhum
centavo. Então uma demonstração que a sociedade e, de modo especial, os
empresários estão dando a sua participação para que a cidade de São José dos
Campos tenha um Natal mais iluminado, mais prósperos e de fato respire esse
ambiente, esse momento de espiritualidade, de esperança que enche o coração de
todos nós. Então parabéns à ACI! Boa noite e obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora a um
minuto de silêncio pelo passamento da Vera Lúcia da Silva e Ruth Machado Leite, a
pedido da vereadora Dulce Rita.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória das senhoras Vera Lúcia da Silva e Ruth Machado Leite.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a
tratar, está encerrada a presente sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA
PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às
19h20min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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