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SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h49min, a senhora secretária, vereadora Amélia Naomi, procede
à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), WAGNER BALIEIRO
(PT), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), DR. ELTON (PMDB), FLÁVIA CARVALHO
(PRB), LINO BISPO (PR), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), WALTER HAYASHI (PSC),
MANINHO CEM POR CENTO (PTB), FERNANDO PETITI (PSDB) e SÉRGIO
CAMARGO (PSDB).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JOSÉ DIMAS
(PSDB) – 17h50min, RENATA PAIVA (PSD) – 17h50min, JULIANA FRAGA (PT) –
17h51min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 17h51min, VALDIR ALVARENGA (SD) –
17h56min, CYBORG (PV) – 17h58min, ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 18 horas e
PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 18 horas.
Às 17h49min, 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.
A senhora secretária, vereadora AMÉLIA NAOMI:-“Senhor presidente, gostaria aqui de
registrar e cumprimentar a presença dos representantes dos trabalhadores aqui do
Brasil, da Central Única dos Trabalhadores, o Diretor-Executivo Marcelo Renato Fiori,
aqui presente, Daniel Calasans – Secretário de Política Sindical da Federação dos
Sindicatos dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Obrigado! O Carlão também,
representando a Federação dos Metalúrgicos, militante sindical. É com muita honra que
a gente... recebemos vocês aqui hoje numa discussão importante, porque faltam poucos
dias para valer a nova lei da Reforma Trabalhista. Eles estão aqui para orientar,
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organizar os sindicatos a se prepararem para esse novo desafio, que é ser contra a
reforma Trabalhista. Também divulgar o abaixo-assinado pela revogação desta lei. A
nossa proposta, porque eu me incluo nela como trabalhadora do movimento social, é
lutar para que a gente consiga um milhão de assinaturas e entregar ao Congresso
Nacional esta revogação. Então passo aqui a palavra ao presidente que... .”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor Marcelo e também senhor
Daniel, sejam bem-vindos a esta Casa, é um prazer tê-los conosco aqui! Com a palavra,
pela ordem, vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Obrigado, senhor presidente! Senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente, não poderia deixar de cumprimentar também os
colegas presentes. Eu estou vendo aqui o Edão também presente aqui na sessão, o
Marcelo Fiori, o Carlão e o Daniel Calasans. Nós... inclusive eu tive a alegria, na época,
de participar do mesmo sindicato, junto com o Marcelo, do nosso Sindicato dos
Eletricitários, que é referência tanto na discussão dos direitos dos trabalhadores como
também em todo o debate sobre a questão do debate energético. Hoje, por exemplo,
acabamos de ter o anúncio de um aumento de 43% (quarenta e três por cento) – olha o
valor! 43% (quarenta e três por cento) – no valor da bandeira vermelha que vem sendo
cobrado na conta de luz. A ANEEL colocou agora bandeira vermelha patamar dois, onde
serão descontados, para cada cem quilowatts consumidos, cinco reais. Antes era três e
cinquenta, está aumentando para cinco reais, um aumento de 43% (quarenta e três por
cento), que acontece em função da situação de estiagem, do problema das hidrelétricas
e de toda... mas é um valor que vai penalizar muito a nossa população visto que
aumento de 43% (quarenta e três por cento) a gente sabe que não existe em lugar
nenhum para os trabalhadores e, principalmente, para população mais pobre do nosso
país. Então, registrar aqui a presença dos representantes da CUT, para discutir a
situação dos trabalhadores, a questão da Reforma Trabalhista que está chegando aí,
começando a ser aplicada a partir do dia 13 de novembro. E dizer que os trabalhadores
têm que estar se organizando e participando desses debates porque as medidas que
estão vindo lá só vem para prejudicar a nossa população e os trabalhadores. Obrigado,
senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, pela Ordem,
vereador Renata Paiva.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, Mesa dos trabalhos, funcionários da
Casa, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham pela internet, TV
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Câmara, aqui no Plenário, uma boa noite! Eu queria aqui, senhor presidente, falar sobre
as oficinas que estão sendo realizadas na construção da proposta do novo Plano
Diretor. Teve em Santana, na quinta-feira passada; também, sexta-feira, no Jardim
Telespark; sábado lá no bairro do Bonsucesso. Estivemos presentes. E foi assim muito
bacana a forma com que está sendo trabalhada a oficina, de uma forma muito lúdica,
muito dinâmica também, onde toda a comunidade tem a oportunidade de fazer as suas
propostas, de idealizar, de sonhar a cidade que a gente gostaria, fazendo apontamentos
daquilo que é positivo na sua região, no seu bairro, fazendo críticas também daquilo que
precisa ser melhorado. E eu achei assim muito interessante a forma como está sendo
construído tudo isso. Tem uma apresentação musical muito bacana, com uma letra de
música que descreve de uma forma muito simples para população o que é o Plano
Diretor e de que forma que as pessoas podem contribuir para tornar o seu bairro, a sua
região e a sua cidade ainda melhor. Então quero aqui parabenizar o secretário Manara
e, através dele, toda a equipe pela forma inusitada, inovadora e muito interessante,
muito lúdica, muito dinâmica e onde a gente percebe que a população tem um prazer
enorme de poder ser coadjuvante dessa história, da cidade que todos nós queremos ter.
Então, fica aí os meus cumprimentos a toda equipe da Secretaria de Urbanismo e
Planejamento da cidade de São José dos Campos.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas
vereadores, público que nos acompanha! Senhor presidente, gostaria primeiramente de
pedir a votação em bloco dos documentos que estão na pauta de hoje e também solicito
a supressão da sessão ordinária do dia 02 de novembro, em decorrência do feriado de
Finados. E também peço a inclusão de alguns outros documentos, por exemplo, a
moção... duas moções, de nºs 318 e 319. Igualmente, a inclusão dos requerimentos nºs
4151, 4150 e 4152. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo aos senhores vereadores
que passaremos ao processo de votação. Em votação o pedido verbal do vereador José
Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
Neste momento assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Fernando Petiti.
O senhor secretário ad hoc, vereador FERNANDO PETITI:- “Nenhum voto contrário,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com nenhum voto contrário, está
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aprovado o pedido verbal do vereador José Dimas.”
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 supressão da sessão
ordinária a ser realizada em 02 de novembro, em função do feriado de Finados; e,
ainda, o pedido de inclusão em pauta das moções de nºs 318/2017 constante do
processo nº 14470/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que apoia os Bispos do
Regional NE-1 – Nordeste 1 da CNBB, Estado do Ceara pela exarada nota de repúdio
diante do escárnio público contra os símbolos sagrados (Crucifixo, hóstia, imagem da
Padroeira do Brasil); 319/2017 constante do processo nº 14473/2017, de autoria do
vereador Juvenil Silvério, que manifesta apoio ao movimento de sensibilização do
Congresso Nacional para que priorize a apreciação dos Projetos de Lei que instituem o
Estatuto do Nascituro, bem como o Programa Nacional de Educação para impedir a
questão de gênero nas escolas; e dos requerimentos de nºs 4150/2017 constante do
processo nº 14465/2017, de autoria do vereador Marcão da Academia, que pede
autorização plenária para representar esta Edilidade, com ônus, na reunião com o
Diretor do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde João
Salame, a ocorrer no próximo dia 08 de novembro, em Brasília; 4151/2017 constante do
processo nº 14468/2017, de autoria do vereador Professor Calasans Camargo, que
parabeniza a atleta Bárbara Faria Ribeiro da equipe do Fadenp de São José dos
Campos, pela participação nos Jogos Universitários Brasileiros, realizado entre os dias
18 de outubro a 22 de outubro de 2017, em Goiânia; e 4152/2017 constante do
processo nº 14472/2017, de autoria do vereador Dr. Elton, que pede autorização
plenária para representar esta Edilidade na cerimônia de Posse do Conselho Municipal
de Juventude – Comjuv, que ocorrerá no Centro de Juventude, às 18 horas do dia 26 de
agosto de 2017.
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação as atas e
proposituras constantes do Expediente. Em votação a ata da sessão ordinária realizada
no dia 10 de outubro de 2017 – 60ª Sessão Ordinária; 17 de outubro de 2017 – 61ª
Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador FERNANDO PETITI:- “Nenhum voto contrário,
senhor presidente.”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Às 18 horas iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 10 e 17 de outubro de 2017.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos e
moções constantes da pauta da sessão de hoje, 24 de outubro, bem como os inseridos
nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador FERNANDO PETITI:- “Nenhum voto contrário,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as moções, inclusas em pauta, de nºs 318/2017 constante do
processo nº 14470/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que apoia os Bispos do
Regional NE-1 – Nordeste 1 da CNBB, Estado do Ceara pela exarada nota de repúdio
diante do escárnio público contra os símbolos sagrados (Crucifixo, hóstia, imagem da
Padroeira do Brasil); 319/2017 constante do processo nº 14473/2017, de autoria do
vereador Juvenil Silvério, que manifesta apoio ao movimento de sensibilização do
Congresso Nacional para que priorize a apreciação dos Projetos de Lei que instituem o
Estatuto do Nascituro, bem como o Programa Nacional de Educação para impedir a
questão de gênero nas escolas; e dos requerimentos, inclusos em pauta, de nºs
4150/2017 constante do processo nº 14465/2017, de autoria do vereador Marcão da
Academia, que pede autorização plenária para representar esta Edilidade, com ônus, na
reunião com o Diretor do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à
Saúde João Salame, a ocorrer no próximo dia 08 de novembro, em Brasília; 4151/2017
constante do processo nº 14468/2017, que parabeniza a atleta Bárbara Faria Ribeiro da
equipe do Fadenp de São José dos Campos, pela participação nos Jogos Universitários
Brasileiros, realizado entre os dias 18 de outubro a 22 de outubro de 2017, em Goiânia;
e 4153/2017 constante do processo nº 14477/2017, do ver. José Dimas, que solicita
supressão da sessão ordinária do dia 02 de novembro de 2017, em decorrência
feriado de Finados.
O requerimento de nº 4152/2017 constante do processo nº 14472/2017, de autoria
vereador Dr. Elton, que pede autorização plenária para representar esta Edilidade
cerimônia de Posse do Conselho Municipal de Juventude – Comjuv, que ocorrerá
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Centro de Juventude, às 18 horas do dia 26 de agosto de 2017 foi retirado pelo próprio
autor.
Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs 4049/2017 a 4052/2017, de autoria
do vereador Professor Calasans Camargo; 4055/2017 a 4059/2017, 4112/2017 a
4114/2017, 4116/2017 e 4121/2017, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento;
4061/2017, 4063/2017, 4065/2017, 4067/2017 a 4071/2017, de autoria da vereadora
Flávia Carvalho; 4087/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita; 4122/2017 e
4123/2017, de autoria da vereadora Amélia Naomi; 4130/2017, de autoria do vereador
Lino Bispo; 4133/2017 e 4136/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro.
Às 18h01min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi. Passaremos agora ao processo de Pinga-Fogo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos! Pode já colocar.
Vou falar aqui sobre o Hospital da Mulher, mas antes, porém, quero registrar a vitória
que nós tivemos hoje, em São Paulo, na Justiça. Pode entrar aí, por favor! Ainda não
veio. Bom, vamos direto aqui, a renovação do contrato do Hospital da Mulher, na
realidade é uma renovação por seis meses lá no Antoninho do Rocha Marmo. Essa foi a
manifestação que nós fizemos na quarta-feira... na quinta-feira, no dia... um dia depois
do anúncio do prefeito, que... Pela nota da própria Prefeitura, percebemos que não é o
Hospital da Mulher e, sim, uma ampliação do convênio e do contrato. Pode passar.
Prefeito Felício (PSDB) está acabando com a proposta do Hospital da Mulher. Esta é a
primeira fase que foi construída no governo do prefeito Carlinhos de Almeida, que foi o
ambulatório, porque quando infelizmente no processo licitatório o PSDB entrou na
Justiça para impedir o hospital, que é um hospital de sete andares, nós fizemos o
ambulatório, antecipando inclusive essa possibilidade. Então foi feito o Ambulatório da
Mulher na ADC, já era um prédio pronto, na ADC da Urbam. Acolheu e atendeu diversas
mulheres nesse período todo. Pode passar. Ah, esse é o registro. Como a imprensa não
registrou, nós estamos passando aqui as fotos da nossa manifestação de quinta-feira na
frente do hospital. Pode passar. Acabar com o Hospital da Mulher é uma decisão política
do PSDB, né?, porque é uma decisão inclusive já... com as ações que eles tomaram da
gestão... contra nós, que foi a ação inclusive assumida na semana passada pelo
vereador, que ele entrou na Justiça. Pode passar. Ah, embaixo. Passa, volta aí. ‘Felício
inicia a reestruturação’, isso saiu na imprensa. Pode passar. Bom, estou passando aqui
para dar visibilidade um pouco dos cartazes que nós colocamos na frente do Paço
Municipal na quinta-feira, um dia depois do anúncio da farsa. Queria ler alguns cartazes,
para que o público aqui da TV Câmara tome conhecimento: ‘Farsa’, ‘Prefeito acaba com
direito da mulher’, ‘consulta não é Hospital da Mulher’, ‘papo selfie é o seu jeito de...’ Ah,
não consigo ler, gente, vocês acreditam, né?, mas vou ler o que está visível ali, eu acho
que o pessoal está vendo. O governo do PSDB diz que vai aumentar o atendimento no
Antoninho da Rocha Marmo, mas não conta que vai cortar o atendimento do câncer
neste hospital. É a política de dar com uma mão e tirar com a outra e o câncer, o
atendimento é mais caro e mais delicado, né? Hoje nós temos um atendimento muito
qualificado no Antoninho da Rocha Marmo. Muitos profissionais que estão lá e que hoje
fazem um belíssimo de um trabalho não sei se serão transferidos até o final do ano, mas
sei que esses profissionais não atenderão mais as mulheres que lá tem hoje uma rotina,
porque infelizmente o número de mulheres que têm o câncer de mama é bastante
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grande. Não só o câncer de mama, mas outros. Pode passar. Os atendimentos
anunciados para acontecer no Hospital Antoninho da Rocha Marmo já existem (ele só
ampliou) e cobrem apenas uma parte da atenção da saúde da mulher. Queremos o
serviço integral para as jovens, adultas e idosas, vítimas de violência e tratamento
especializado no Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher da Bahia, de Salvador, que
foi inaugurado esse ano, inclusive tem a nossa logomarca, ele tem todos os
atendimentos, inclusive este, que é bastante importante, que é mulheres vítimas de
violência sexual. Nós temos em São José, como no país inteiro, um número altíssimo
dessa questão do estupro e que é necessário um atendimento especializado.
Esperamos que esse atendimento em São José seja no Hospital da Mulher, porque
você tem ali os profissionais treinados e sensibilizados com a questão. Pode passar. O
Hospital. O principal diferencial do Hospital da Mulher é ter todos os serviços integrados
num só lugar. Como eu já disse, em vários lugares, esse último da Bahia, mas São
Paulo nós temos também um hospital especializado, no Grande ABC nós também
temos e fica todos os serviços num único prédio. Aqui, infelizmente, nós estamos
fracionando o número de atendimentos. Inclusive está aqui nessa planilha: o prefeito
Felício quer espalhar os serviços, né? Dificultando e prejudicando mais o serviço para
as mulheres. Se estiver só espalhando, tudo bem, o problema é se cortar, né? Porque
nós já tivemos em governos do PSDB que a mulher com câncer tinha muita dificuldade
e nós vimos inclusive uma fala do próprio prefeito dizendo que o câncer é caro. Espero
que não seja essa... que estejamos voltando para um passado muito longe, que é o
atendimento das mulheres de câncer. Pode passar. O Hospital é uma conquista de
muitos anos e a luta não pode acabar. Pode passar. Aqui é uma foto do ambulatório,
que já atendeu diversas mulheres, essa é a primeira fase. Pode passar. A conquista da
primeira fase do hospital, do ambulatório, eles têm uma capacidade para cinquenta mil
atendimentos/ano, que atende gestante de alto risco, mulheres vítimas de violência
doméstica e não sexual, diagnóstico de câncer de mama e colo de útero. Pode passar.
Lamentavelmente, a disputa política.... Essa daqui é a própria informação do próprio site
da Prefeitura, que fala da implementação. Pode passar. Desde 2012, o PSDB fala no
‘verdadeiro’ Hospital da Mulher, que já existia e que seria o próprio Hospital Antoninho.
Mas ninguém viu! Pode passar. Bom, como eu disse, barrar o Hospital da Mulher foi a
mesma política que a gente está vendo agora, é a mesma proposta, como do BRT, né?
O PSDB continua jogando contra a conquista. Pode passar. E foi na segunda fase. Esta
foi... Essas são as imagens do projeto da segunda fase do Hospital da Mulher, que foi
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cancelado arbitrariamente pelo prefeito. Seria isso... Essa é a proposta. Pode passar.
Nós... A nossa plataforma das mulheres. Ampliação do Hospital da Mulher, que seriam
todos esses equipamentos no hospital: maternidade com dez salas de parto, inclusive
com parto humanitário, que hoje inclusive em São Paulo tem o hospital que está
implementando o parto humanizado, que o Haddad deixou pronto. Existe uma lei
municipal do parto humanizado. Então São Paulo, no dia de hoje, está sendo
implementado o parto humanizado em uma região de São Paulo, mas também seria um
requisito que foi feito inclusive por diversas profissionais essa implementação. Salas de
cirurgias de laqueadura, períneo. Nós temos uma fila enorme de mulheres querendo e
precisam fazer o períneo, que é a bexiga caída. Banco de leite, noventa e oito leitos
liberados (com noventa e oito leitos nós vamos liberar quarenta leitos no Hospital
Municipal), Pronto atendimento para mulher com setor de oncologia (com setor único,
específico num andar), tratamento ambulatório ginecológico. Pode passar. Modelo da
ampliação da obra. A proposta da construção, que foi esse projeto que eles
suspenderam, era a construção que é como se fosse um aluguel, um projeto que aqui o
Hospital Regional está implementando e várias outras cidades. Aliás, o projeto da
Sabesp, da ampliação, também foi por esse mesmo modelo da licitação que a gente fez
em São José e que estava tudo para ser implementado e que a Prefeitura revogou, que
é a parceria privada, que é um modelo mais econômico para o município, que seria de
boa vinda. Então pode passar. Esta seria a forma do pagamento, quinze anos nós
teríamos o hospital para a comunidade, para o município, e a ampliação seria... e a
ampliação, que seria o ambulatório, seria uma estrutura de retaguarda ambulatorial. E a
área é do lado, na proposta nossa, que foi licitada e suspendida por eles, é do lado do
Hospital Municipal. Então nós teríamos o Hospital Municipal, o Hospital da Mulher e o
ambulatório, tudo muito perto, que facilitaria muito todo esse processo porque os
exames todos seriam feitos aqui. Pode passar. Além de destruir o Hospital, o prefeito
tem cortado recursos da saúde. Aí são as matérias que saíram nos jornais. Cortou
oitenta e seis mil consultas a menos em São José em relação ao ano anterior, doze por
cento de cirurgia a menos na rede municipal, a gente está vendo no dia a dia fila para
remédio. Pode passar. E aí segue as aspas, que foi a grande declaração do prefeito,
que tem consulta a menos porque a cidade, a população está mais saudável e que eles
estão fazendo a lição de casa. Eu acredito que essa é uma grande farsa, porque é a
mesma política que é feita com o prefeito de São Paulo, só pela mídia, não é verdade,
Caxambu? Tem acompanhado só pelo whatsapp, só pelo facebook, então infelizmente
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este prefeito... a cidade é saudável porque as pessoas estão procurando e não sendo
atendidas pelo Hospital Municipal. Não só pelo Hospital Municipal, como também nas
UBSs. Como chama isso? Pôr o celular e fazer o... selfie, né? A propaganda do
município agora tudo é selfie, então esse foi um selfie também, as aspas aqui é do selfie
que ele fez. Mas nós estamos convocando algumas companheiras, não toda a
comunidade, para uma reunião que vai ter no Comus para participarem e a gente pautar
essa discussão do Hospital Municipal. E eu queria, antes de mudar a pauta... É quartafeira? Vamos passar aqui a vitória que nós tivemos hoje das mulheres do Brasil, porque
a nossa ministra dos Direitos Humanos e das Mulheres Eleonora Menicucci estava
sendo processada por aquele Alexandre Frota. Está aí? Deixa eu ver se está aí. Bom,
essa é a defesa. Estou tentando aqui esperar pôr esta imagem das mulheres da nossa
ministra, que foi hoje de manhã. Hoje teve uma grande manifestação, hoje cedo, na
frente do fórum, das mulheres em defesa da nossa ministra e contra o Alexandre Frota.
E eu queria aqui também registrar... não? Então tá. A ministra que sempre teve um
mandato muito importante na defesa das políticas públicas, que implementou o número
180, que viajou o Brasil inteiro na defesa das políticas integrais à saúde da mulher, né?
Teve lá na sua frente uma batalha bastante grande, infelizmente nessa discussão toda
na TV sobre o estupro na primeira instância ela acabou perdendo, uma juíza deu perda
da causa. Na segunda instância, que foi julgada hoje, que nós tivemos uma grande
vitória, com a participação não só do movimento feminista – já estou encerrando – mas
também do movimento que foi articulado no Brasil inteiro daqueles que são contra esse
tipo de arbitrariedade, como foi feita por esse que defendeu a apologia ao estupro, que
foi o Alexandre Frota. Como não consegui pôr aqui as imagens, vou encerrando aqui.
Obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Agradeço a vossa excelência por
cumprir rigorosamente o tempo dado a vossa excelência. Com a palavra, vereador Lino
Bispo.”
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 vereadores,
vereadoras, público aqui presente na galeria, o pessoal que está aqui, o senhor Artur, o
grande líder dos idosos, um homem batalhador aí na causa social envolvendo os idosos.
Nos alegra bastante a presença do senhor aqui, não é? E todos os senhores presentes
na galeria. Quero cumprimentar também o Anderson Senna e também a Letícia, que
está presente aqui hoje na sessão de Câmara. Sejam sempre bem-vindos! Ao Chico
Cafu, grande Chicão aí, que sempre está também conosco aqui, e todas as pessoas
presentes. Senhor presidente, nós estamos na sessão de hoje nessa tribuna
primeiramente cumprimentar os vereadores nessa noite. Aprovamos aí dois
requerimentos importantes colocados na sessão de hoje e também uma moção de
congratulamento à CNBB Norte-1 lá do Ceará, os bispos do Norte 1, do Ceará, que vou
falar daqui a pouquinho sobre essa nota. Mas nós tivemos aqui aprovado um
requerimento solicitando ao Ministério da Educação que ‘reveja a proposta de Base
Nacional Comum Curricular’, a BNCC, na qual ela traz inúmeras citações da questão do
gênero. E com certeza a palavra gênero, ela nunca deve ser usada para a pessoa, para
definir sexo, não é? Existe o gênero alimentício, existe gêneros de outra situação, mas
na questão humana não tem gênero, humano é masculino e é feminino. E o MEC ele
traz, no Plano Nacional da Educação, essa situação de insistir em falar, em tratar o ser
humano como gênero. O ser humano não é gênero. O ser humano ele é masculino, é
feminino. Então nós estamos aí com esse requerimento solicitando ao MEC que possa
fazer uma revisão bem profunda no anexo da BNCC, do Plano Nacional Comum
Curricular, para se tirar todas as expressões aonde se diz gênero, para que de uma vez
por todas a gente possa ver o Ministério da Educação tratando de educação, não
tratando essas questões que não competem ao Ministério, não é? Ou seja, tirando a
questão legal, que é do Ministério da Educação cuidar simplesmente das bases comum
curricular de uma forma coerente. Então nós estamos sugerindo e pedindo, através
desse requerimento, que venha ser retirado aí do Plano Nacional... da Base Nacional
Comum Curricular todas as expressões de gênero, que está em anexo ao nosso
requerimento apontando diversos números, diversas páginas, diversos parágrafos onde
se encontra a expressão gênero, porque o gênero não é a expressão usada para o ser
humano. O ser humano é feminino e masculino. Então nós aprovamos esse
requerimento. Quero cumprimentar os senhores vereadores pela unanimidade na
aprovação desses requerimentos. Também aprovamos na noite de hoje o requerimento
que trata aí dessa luta nossa com relação ao transporte de passageiros pelo trem, que
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hoje está até Mogi das Cruzes e precisa chegar no Vale do Paraíba, ou seja, passando
por Jacareí e chegando pelo menos até São José dos Campos e, quiçá, descendo até
Cruzeiro, onde tem uma estação antiga que precisa até ser ali reformada, ser
revitalizada. Então nós também estamos nessa batalha, porque é muito importante para
nossa região que a gente possa discutir com o Governo do Estado e também aqui
envolve o Governo Federal, porque trata-se da linha férrea a ser usada para que a gente
possa ter uma ampliação em toda essa situação da exploração turística, religiosa, enfim,
aqui na nossa região. Então um dos requerimentos também que nós colocamos hoje.
Mas falando então, senhor presidente, aqui dessa nota. Nós vemos aí que parece que
está virando moda, né? A televisão, alguns meios, espaços culturais a fazer essa
aberração, no sentido de dizer que está se fazendo cultura, fazendo, na verdade, uma
grande heresia contra a questão da fé do povo brasileiro. Então: ‘Nós, bispos do
Regional CNBB NE1’ – que é ali da região do estado do Ceará – ‘reunidos em Conselho
Episcopal Regional, manifestamos a nossa indignação e repúdio diante do escárnio
público contra os nossos símbolos mais sagrados (Crucifixo, hóstia, imagem da
Padroeira do Brasil) e contra valores fundamentais da vida humana. Ataques violentos e
explícitos à família e à religião cristã têm sido feitos através de espetáculos de péssima
qualidade que visam à apologia de práticas de sexualidade pervertida e anormal. A
Igreja não prega nem defende discriminação ou preconceito de qualquer natureza. Mas,
comprometida com a verdade, defende e promove os valores humanos e cristãos,
cumprindo, assim, as exigências do Evangelho de Cristo. Seríamos ingênuos ao pensar
que esses últimos episódios (Exposição Queermuseu no Santander Cultural em Porto
Alegre – RS, o artista nu que rala a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante
‘perfomance’, em Brasília), dada à sua natureza e à evidência dos seus objetivos, não
são apenas verdadeiros crimes de vilipêndio, o que já seria muito grave, pois o próprio
Código Penal os tipifica assim (Art. 208). Trata-se de um verdadeiro projeto estrutural,
profundo e nefasto, de desmonte dos nossos mais preciosos valores humanos e
cristãos, através da banalização do matrimônio, da ideologia de gênero, da legalização
do aborto, da liberação das drogas, da relativização dos valores morais nascidos do
Evangelho e ensinados pelo Magistério da Igreja. Por isso, denunciamos e repudiamos:
– O ‘ataque explícito’ aos valores humanos (...); – O incentivo, patrocínio, promoção e
‘doutrinação’ em massa, realizada diuturnamente em novelas, programas de
‘entretenimento’ e da imposição ilegal, por órgãos governamentais e organizações nãogovernamentais, muitas destas de âmbito internacional; – A colonização ideológica,
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como alerta o Santo Padre, o Papa Francisco: ‘Na Europa, nos Estados Unidos, na
América Latina, na África, em alguns países da Ásia, existem verdadeiras colonizações
ideológicas. E uma delas – digo-a claramente por nome e sobrenome – é a ideologia de
gênero (gender). Hoje às crianças, na escola, ensina-se isto (...)’. Então fica aqui a
nossa congratulação à CNBB Norte 1, mais assim explicitamente os bispos do Estado
do Ceará, que aqui fazendo essa atitude corajosa e profética da Igreja de estar sempre
lutando, vereadora Renata Paiva, para que o nosso país não venha a ser um país que
vai perder a dignidade e a moral do povo brasileiro através dessas ações que a gente vê
aí perpetuando, ou seja, pipocando em diversos estados no nosso Brasil. Então eu
quero aqui cumprimentar a CNBB por essa atitude. E, finalizando, senhor presidente, eu
quero dizer que a oposição vem a esse microfone, parece que agora voltaram a ser
salvadores da pátria novamente, e vem mentir para a população. Eu acho que é uma
falta de solidariedade com as pessoas que estão em tratamento do câncer no Rocha
Marmo que a vereadora vem aqui – concluindo, senhor presidente – vem aqui dizer que
o câncer vai ser... esse tratamento vai ser deixado de se fazer. Isso é uma grande
mentira! O Pio XII vai assumir esse tratamento do Rocha Marmo para que o Rocha
Marmo seja, de fato, o verdadeiro Hospital da Mulher, não um espaço onde vai se fazer
exame, como foi o governo do PT. Falou tanto em propaganda de campanha que está lá
o Hospital da Mulher; fizeram um laboratório. Agora na prática o prefeito está de fato
fazendo essa parceria com o Rocha Marmo para que a mulher seja ali muito bem
cuidada e muito bem tratada. Então eu vejo aqui que é uma falta de sensibilidade com
as pessoas em tratamento da vereadora, vir aqui dizer que vai acabar o tratamento do
câncer. Isso é uma grande mentira! Esse tratamento que está no Rocha Marmo será
encaminhado ali ao Pio XII. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador
Fernando Petiti.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite
aos vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal, também aos funcionários
da Câmara Municipal e aos telespectadores da TV Câmara! Antes de entrar nos
assuntos que me trouxe à tribuna, eu também quero fazer duas respostas à vereadora
do PT, que foi a primeira a falar. Ela falou justamente que o tratamento contra o câncer
irá acabar. Acho que completou uma informação, né? Ele sairá do Antoninho da Rocha
Marmo, onde ele é realizado, para ser colocado somente no Hospital Pio XII. O Pio XII
hoje, que tem um repasse de dois milhões de reais, com... sendo uma referência no
tratamento oncológico, ele vai passar a ter um repasse de três milhões de reais. Ajuda
financeiramente o hospital. E também todo mundo sabe que, quando o hospital, quando
uma entidade de saúde se torna referência, ele tem maior chance de buscar verba tanto
estadual como em âmbito federal. Então você leva uma estrutura mais forte ao Pio XII,
fazendo com que esse hospital se torne referência no tratamento oncológico. E também
quando se pega aquela frase do prefeito Felício que diz ‘que está fazendo o serviço de
casa corretamente porque as consultas caíram’ são consultas de emergência, faltou
esta palavrinha naquele texto, naquela publicação do jornal, que também foi multiplicada
através das redes sociais, faltou falar que são consultas de emergência. E realmente,
quando você cai com as consultas de emergência, você tem um atendimento que está
andando corretamente. Um assunto que me trouxe aqui é falar do Vestibulinho do
Cephas, né? As inscrições do Vestibulinho do Cephas, que estarão abertas a partir do
dia 30, vai até o dia 20 de novembro. São trezentas e vinte vagas em seis cursos
técnicos gratuitos para o primeiro semestre de 2018. Os cursos são: administração,
edificações, eletrônica, mecânica, enfermagem e química. Hoje o Cephas conta com
oitocentos e trinta alunos nos cursos técnicos e quatrocentos e trinta aprendizes. É o
Cephas voltando a ser o Cephas que nós conhecemos, de origem, na época do prefeito
Eduardo Cury. O Cephas que sempre foi um colégio técnico forte, fazendo um curso
especializado, fazendo com que o seu jovem fosse automaticamente para o mercado de
trabalho. E o Cephas agora voltou a ser administrado de uma maneira correta, coerente
e séria, fazendo com que seus alunos também pudessem vislumbrar o seu futuro no
mercado profissional. Também não poderia deixar de falar do IV Encontro dos Amigos
da Causa Animal, aconteceu sexta-feira, à noite, organizado pela Mazé Zarur, uma
protetora séria de São José dos Campos, que faz um trabalho forte com os animais em
nosso município. Ela realizou o IV Encontro da Causa Animal tendo enchido o Mário
Covas, vereador Juvenil, em torno de cem pessoas, sexta-feira à noite. E o mais
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importante: na Mesa tinha o prefeito Felício Ramuth e o nosso deputado federal
Eduardo Cury. Também prestigiou o evento o vereador Cyborg e o vereador Robertinho
da Padaria. Foi um convite aberto, quem quisesse estava convidado. E só tivemos o
Cyborg, o Robertinho e minha presença. Fiz parte da Mesa, usamos a palavra – né,
vereador Cyborg? – para falar um pouquinho da realidade da proteção animal em São
José dos Campos, do bem-estar animal. Naquele dia também foi doada a plataforma
para leitura de microchips pela Panorama Rastreamento, a doação para o município. O
município, começando a usar a plataforma, ele irá ter um ganho muito grande. Ali
também o prefeito Felício Ramuth anunciou, e eu já tinha falado aqui, que pela primeira
vez um prefeito colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma dotação orçamentária
para bem-estar animal; o valor é cem mil reais. É pequeno, a gente concorda, né?
Vereador Valdir Alvarenga aqui dando um ‘ok’, é pequeno mas nós fizemos uma
emenda para transformar de cem mil para quinhentos e cinquenta mil reais. O vereador
Esdras e o vereador Valdir Alvarenga assinaram comigo, Robertinho e o Cyborg
também me procuraram, mas tecnicamente, pelo tempo, ficou com a assinatura de nós
três, mostrando que a causa animal, ela ganha muito mais quando tem a união, sem
briga, né?, não tem cor partidária. O importante é que a gente possa fazer ações
práticas para o bem-estar animal. E o prefeito Felício, como prometeu em campanha,
vai iniciar um projeto, uma lei para bem-estar animal e São José dos Campos
definitivamente vai entrar no mapa do bem-estar animal do Estado de São Paulo. E,
para encerrar, falar da reforma no Mercadão Municipal, né? A Prefeitura está fazendo
melhorias, várias manutenções. Teve a limpeza das canaletas no final de semana, o
sistema de caixas de gordura também. E a Prefeitura já tinha, de antemão, trocado
dezoito extintores do Mercado Municipal. Ali é um prédio tombado, é um prédio histórico
e a gente precisa também trabalhar com segurança para que os seus... não só os
munícipes que frequentam o Mercadão tenham segurança, como também os
profissionais que lá trabalham. Parabéns, prefeito Felício, por pensar na cidade!
Obrigado e boa noite!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.AUTENTICAÇÃO
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos
que nos acompanham aqui nessa sessão de Câmara e também a todos aqueles que
nos acompanham na TV Câmara! Eu... Antes de começar a minha fala, eu quero contar
uma pequena história sobre como funciona São José dos Campos. São José dos
Campos possui algumas avenidas largas. Por causa disto, a gente tem uma facilidade
também no deslocamento dentro de nossa cidade. E eu gostaria de contar para vocês
um pouquinho sobre a história de São José. Em virtude de São José ser considerado
um local para tratamento de tuberculosos, em São José dos Campos algumas das ruas
foram construídas de maneira larga, para que as pessoas que desciam ali junto da
Sebastião Gualberto, ali utilizando o trem e desembarcando em São José dos Campos,
buscando atendimento para tuberculose, pudessem se deslocar para os locais de
tratamento, como no Vicentina Aranha. Em virtude de que naquele momento muitas
pessoas acabavam por terem um problema com aquelas pessoas que se deslocavam
dentro de nossa cidade buscando tratamento para tuberculose, sempre com o medo de
se contaminarem por essa doença, a cidade foi construída de uma forma talvez
inadequada, com um motivo inadequado, mas ela foi construída com avenidas largas, o
que diferencia hoje São José dos Campos de muitas cidades. Então por que eu estou
fazendo este comentário? Eu estou fazendo este comentário hoje porque ontem eu
estive na oficina comunitária de revisão do Plano Diretor, ali na região do Morumbi, que
foi uma reunião que atendeu aproximadamente noventa pessoas da região sul e eu
participei também como vereador, mas também como munícipe. Eu moro na região do
Urbanova e lá a gente também teve uma outra oficina comunitária falando sobre o Plano
Diretor. O Plano Diretor, ele visa nortear, organizar e desenvolver o funcionamento do
município. Para isso, nós precisamos pensar ao longo, né?, a longo prazo. Desta
maneira, o Plano Diretor, ele visa trazer discussões que podem colher as percepções da
sociedade em São José dos Campos, pensando nas modificações que precisam ser
feitas para o futuro, sejam elas na área da saúde, sejam na educação, no lazer, na
iluminação da nossa cidade, no fluxo, no transporte e, entre outros aspectos, trazer para
São José as melhorias que são necessárias e quais são prioritárias. Essas
contribuições, elas vão servir de base para elaboração das novas diretrizes que farão
parte do Plano Diretor do município de São José dos Campos, que é um projeto de lei
que organiza o desenvolvimento e funcionamento do município para os próximos dez
anos. Então eu gostaria que colocasse aqui no telão algumas fotos das oficinas que
foram feitas. Como vocês podem ver, a população tem participado de maneira bem
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ativa, trazendo muitos pontos importantes sobre mudanças que podem ser realizadas.
Pode seguir. Ali a gente, na oficina, fazendo então as discussões sobre mudanças na
região, quais os problemas que as pessoas apontavam sobre trânsito, iluminação,
segurança, educação e saúde, tudo isso pode compor a possibilidade de trazer novas
diretrizes por meio do Plano Diretor. Próximo. Próxima imagem. Então essas oficinas
são feitas com a apresentação de um mapa onde as pessoas podem pontuar quais são
os locais e pontos de maiores dificuldades para que a gente também consiga enxergar
de uma maneira mais ampla o tamanho do problema. A região, qual é o fluxo dos
ônibus, qual que é o itinerário, todas essas questões puderam ser pontuadas. Então, à
medida que vai passando as fotos aí, essa aí é na região do Morumbi, eu trouxe então
essas fotos para que vocês pudessem ver que houve então a participação da
população. E é importante que, nas reuniões ou nas oficinas que ainda estão sendo
realizadas, haja uma maior participação da população para que esse Plano Diretor seja
melhor escrito. Na Urbanova, essa oficina aconteceu ali na Univap e teve, além da
população que mora ali, nós tivemos também a participação de alunos da área de
arquitetura ali da Univap. Da mesma forma, ali na região do Morumbi a Universidade ou
a Faculdade Anhanguera, a faculdade de arquitetura, também tiveram os seus alunos ali
participando destas questões ali da definição do Plano Diretor. Eram realizados, então,
grupos de seis a sete pessoas que discutiam as melhorias e depois todos esses
apontamentos vão ser agrupados e vão ser anexados na discussão e definição do Plano
Diretor. Então eu fiz questão de participar, sugerir melhorias e ouvir também os
munícipes nas suas devidas demandas em cada uma dessas regiões. Para você poder
obter mais informações sobre o Plano Diretor e saber a agenda completa, basta você
acessar aí o site planodiretor.sjc.sp.gov.br ou ligar no 156, pedir as informações. Mas
vou repetir aqui para vocês planodiretor.sjc.sp.gov.br ou ligar no 156 e buscar algumas
informações. Eu queria, acima de tudo, parabenizar aí o governo, parabenizar o
secretário Marcelo Manara, que é o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, pelo
projeto e por esse momento onde a população pode estar sendo ouvida para poder
apontar as necessidades que a população enxerga para a região onde cada um deles
mora. E parabéns nos... no site da Prefeitura você também consegue buscar todas
essas informações. Então parabéns também o prefeito Felício e toda a equipe que tem
trabalhado através aí do Plano Diretor! Muito obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Renata
Paiva.”
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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) a próxima oradora inscrita, vereadora Renata Paiva, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Mais uma vez eu... o que
me traz a essa tribuna é a homenagem que nós fizemos, na noite de ontem, a onze
entidades sociais que cuidam da pessoa com deficiência. Foi uma noite muito especial e
foi uma grande honra e alegria poder receber aqui o Plenário lotado, onde nós tivemos a
oportunidade de homenagear a Ágape, a APAE, a AADA, a Sociedade Holística, o
GAIA, a Sorri, a AAFLAP, a Associação Bem-Te-Vi, a ASIN, Fonte da Vida e o Próvisão
Reabilitação, que cuida da pessoa com deficiência, da deficiência visual. Essas
entidades ainda... a maioria delas prestam serviços aqui na nossa cidade há vinte, trinta
anos ou mais, nunca haviam recebido uma homenagem desta Casa e foi uma noite
muito festiva. E eu quero aqui fazer uma reflexão com um pensamento, que está ali
inclusive. ‘Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são
melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a
vida e estes são imprescindíveis’. E através dessa singela homenagem que nós
fizemos, que teve a aprovação unânime dessa Casa, de todos os vereadores, nós
tivemos a oportunidade de ontem publicamente reconhecer que o trabalho prestado por
essas entidades sociais são imprescindíveis à nossa cidade, sobretudo às pessoas com
deficiência e a seus familiares. O Plenário lotado, tivemos que pegar mais cadeiras em
outros lugares aqui, tínhamos aqui muita gente na noite de ontem, uma noite fria, com
chuva, mas que felizmente teve aqui a participação efetiva de muita gente também
participando dessa homenagem. Doutor Rogério Messias também esteve conosco,
presidente da Comissão do 3º Setor da OAB, uma pessoa fantástica que também
abraçou a causa das entidades sociais e tem sido um digno representante na OAB das
entidades também, inclusive esteve conosco aqui no evento de sexta-feira do Marco
Regulatório. Aí foram todas as entidades que receberam a homenagem, juntamente
com diretores e funcionários e amigos. O próximo, Miltinho. Pode ir passando. Isso. Aí a
AADA. A AAFLAP, a Eliana, o pessoal todo. A APAE, a Vera, todo o pessoal. A ASIN, a
Sandrinha e todo o pessoal também. Aí o Próvisão na pessoa do senhor Hildebrando e
toda equipe. Fonte da Vida, Adriana e todo o pessoal também. A Associação Bem-TeVi, a Patrícia, toda a equipe. O GAIA, a Sara e os amigos também que estavam
presentes ontem aqui. Sociedade Holística Humanitária, a Vilminha, toda a diretoria. A
Sorri através do querido Mário, ele e nossos amigos lá também. Assim, nós tivemos a
oportunidade de homenageá-los numa noite que, sem dúvida nenhuma, será um marco
na vida de todos eles, com muita emoção. E eu tenho certeza absoluta que todos esses
anos que eles têm dedicado parte das suas vidas em defesa das pessoas com
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deficiência na nossa cidade eles estarão deixando um grande legado para a nossa
cidade e para as futuras gerações, sobretudo de uma forma muito especial para todos
nós. São exemplos de amor, são exemplos de dedicação, são exemplos de coragem e
são exemplos de altruísmo. Eu penso que a maior deficiência que possa existir é a
deficiência de amar, né? Nós precisamos amar mais, ser menos intolerantes, menos
egoístas e procurar pensar mais naqueles que mais precisam, naqueles que estão ao
nosso redor. Muitas vezes até mesmo estão muito próximos, como os nossos próprios
familiares, colegas de trabalho, amigos de trabalho e a gente não se apercebe que
precisam talvez de uma palavra amiga, de um carinho, de uma atenção por parte de
cada um de nós. Então fica aqui essa mensagem. Eu quero aqui externar mais uma vez
a todas essas entidades a nossa gratidão, a gratidão dessa Casa, de cada vereador
aqui que votou aprovando essa comenda, assim como também de toda a população de
São José dos Campos. Muito obrigada e que Deus abençoe cada vez mais essas
entidades, que Deus renove a saúde, a coragem, a fé, mas, sobretudo, a esperança,
porque nós podemos perder tudo na vida, menos a esperança. E essas entidades têm
sido um exemplo de esperança, uma porta de esperança para milhares de pessoas na
nossa cidade. Muito obrigada! Quero aqui agradecer também e cumprimentar os nossos
amigos lá em cima e dar um abraço especial no senhor Jaime Tomé, que retornou,
estava doentinho, graças a Deus hoje está bem. Está ali o Gilson também, Caxambu e
outros amigos também que nos acompanham aqui no Plenário. Muito obrigada e uma
boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Robertinho
da Padaria que assuma os trabalhos da Mesa.”
Neste momento assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
Professor Calasans Camargo. Dez minutos, Calasans.”
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 Professor Calasans Camargo,
pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Obrigado, senhor
presidente! Boa noite, senhores vereadores, funcionários da Casa, imprensa presente,
vocês que estão aqui nas galerias e vocês que nos assistem através da TV Câmara e
da internet! Eu queria começar a minha fala aqui com um requerimento de
parabenização que nós protocolamos aqui na Casa: ‘Parabeniza a atleta Bárbara Faria
Ribeiro da equipe do Fadenp Judô de São José dos Campos, pela participação nos
Jogos Universitários Brasileiros, realizado entre os dias 18 de outubro a 22 de outubro
do corrente ano, em Goiânia’. A atleta participou, foi campeã, e parabéns aí! Participou
dos Jogos Universitários, sagrou-se campeã na modalidade de judô, contribuindo para o
bom desempenho da equipe da Fadenp de São José dos Campos na competição. Então
nós queríamos aqui, já falamos em outras oportunidades, que essa é uma modalidade
que faz a sua lição de casa, revela talentos. A Bárbara ela é irmã da Professora Ana
Paula, da Academia Hajime, que foi formada nas escolinhas da Prefeitura Municipal. Ela
também é uma atleta formada nas escolinhas de base da Prefeitura Municipal e
atualmente compõe... passou pelo Atleta Cidadão e hoje compõe a equipe principal do
Fadenp, trazendo grandes resultados para a cidade de São José dos Campos. Gostaria
aqui de pedir ao Miltinho, por favor, passar para gente aí, Miltinho, os vídeos! O primeiro
vídeo é a visita do secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, lá no Jardim
Aquarius. Obrigado ao Paulo Guimarães! Ele foi verificar ali. Nós estivemos lá na
Secretaria de Mobilidade Urbana com lideranças comunitárias do Jardim Aquarius.
Depois eles vieram in loco, o secretário e seus técnicos, para estarem aí verificando as
demandas e fazendo aí o estudo de viabilidade do que foi solicitado e oficiado à
Secretaria. Por favor!”
Neste momento passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, estivemos lá
acompanhados de lideranças comunitárias, a presidente da SAB, Francisca Gil, o
Esrom, da Revista Aquarius Life e várias lideranças comunitárias, caminhando pelas
ruas e ouvindo inclusive os empresários, comerciantes locais, colhendo mais sugestões
sobre as melhorias viárias e adequações necessárias lá no Jardim Aquarius. Vamos na
sequência, por favor, aí! Uma atividade muito importante do Proerd, que é um programa
que leva nas escolas aí uma mensagem contra as drogas e contra a violência, um
programa realmente campeão, desenvolvido pela Polícia Militar, e nós apoiamos há
muitos anos. Há mais de quinze anos que nós apoiamos o trabalho do Proerd. E
participamos dessa caminhada incentivando e apoiando a caminhada do Proerd. Por
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favor!”
Neste momento passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, foi uma atividade integrada
de caminhada, integrada ali com atividades no Parque da Cidade, onde o canil da
Polícia Militar esteve presente, também a banda regimental, né? Foi uma grande festa aí
na manhã do último sábado. E nós tivemos a honra de ter apoiado este grande evento.
Queria dar um grande abraço nos instrutores Proerd de uma forma geral. São todos
abnegados, né? E, continuando aí, uma atividade importante que irá ocorrer da Polícia
Militar que nós também estamos apoiando, que é a Corrida Capitão Mafuz. Corrida
Capitão Mafuz ocorrerá no dia 26 de novembro. Estão abertas as inscrições. Então
vamos aí, por favor, convite à participação neste grande evento.”
Neste momento passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, nós estamos apoiando
essa atividade também. Acho que, dentro da linha preventiva da Polícia Militar, está aí o
trabalho do Proerd, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência e
também essa prova aí de corrida aí muito importante. Gostaria também que se
colocasse um slide. Tem uns slides e umas fotos. Essa foto aqui é uma reunião que nós
participamos na Secretaria de Proteção ao Cidadão, está lá o Major Antero, que é o
atual secretário da Proteção ao Cidadão, estão ali os GCMs ali que ministram, são
professores de educação física. Na ponta ali o Carlos Durvalino é faixa preta de judô.
Mais um segundinho só, por favor, presidente! E as representantes da Secretaria de
Obras e Habitação, porque estamos analisando a implantação lá no Pinheirinho dos
Palmares, já está tendo educação física através da GCM para moradores lá do
Pinheirinho dos Palmares, estamos estudando e trabalhando para implantação de um
dojô de judô, uma área de prática de judô. Lá tem uma deficiência muito grande de
espaço, espaço assim de galpão, mas nós estamos viabilizando essa implantação. E um
próximo slide, por favor, para encerrar. É um convite, Robertinho, o próximo slide, do
rugby. Tem mais um slide? Olha lá, Robertinho, da sua área lá, Roberto que é super
atuante no Campo dos Alemães, trabalho fortíssimo do Roberto lá no Poliesportivo. Isso
aí é um convite do rugby para um trabalho social. O rugby faz um trabalho social muito
forte lá no Poliesportivo do Campo dos Alemães. Então estão abertas as inscrições.
Com apoio da Nova Dutra. Eu queria ressaltar aqui e mais uma vez estar falando que o
rugby, ele faz toda a sua lição de casa, viu? Ele tem iniciativa privada, ele tem sim LIF,
ele tem Fadenp, mas verbas muito pequenas comparadas com as modalidades que
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participam dos mesmos eventos nacionais que eles participam, porque eles vão atrás de
LIF Federal, LIF Estadual, patrocínio direto, eles têm muitos apoios, né? E realmente
encerrando aqui, senhor presidente, uma notícia triste: hoje no jornal da terra está aqui a
manchete: ‘força-tarefa vai combater o uso de álcool por crianças e adolescentes’.
Realmente tem muitos jovens se utilizando, em praças, em locais, de álcool e outras
coisas piores, né? E aqui fala ‘Infância em xeque. Cidade é líder absoluta de
apreensões de jovens por envolvimento com a violência. Infratores. São José dos
Campos é a cidade recordista em adolescentes apreendidos no interior de São Paulo,
de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. E no estado, ela fica atrás
apenas da capital’, da capital que é a própria cidade de São Paulo. ‘Entre os meses de
janeiro e agosto, foram 512 infratores apreendidos – à frente de cidades como
Guarulhos (413), Campinas (368), entre outras’. Por isso que atividades preventivas
como passamos hoje aqui do Proerd, atividades com o esporte, atividades com cultura
nós apoiamos e essa é a saída, né? Essa é a saída: é educar essas crianças, esses
jovens antes que eles entram nessa vida aí errada, com o uso de drogas – drogas
lícitas, como a bebida, como o cigarro, e as ilícitas, que nós já sabemos. Deus abençoe
a todos e obrigado pela oportunidade!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só fazendo aqui uma...
Só fazendo aqui uma retificação: informo que, para registro, que a votação das
proposituras foi realizada de forma simbólica. Com o tempo de dez minutos, vereador
Valdir Alvarenga.”
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 Valdir Alvarenga, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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O vereador VALDIR ALVARENGA: - “Senhor presidente, senhor vereadores, população
aqui presente em nossas galerias e público que nos acompanha pela TV Câmara.
Senhor presidente, na verdade, hoje, aqui, venho ocupar essa tribuna para meio que
fazer um alerta ao prefeito Felício diante de uma entrevista que ele deu no jornal Meon.
Eu creio que essa entrevista ele tenha dado e com certeza ele não sabia da existência
de uma lei, que esta Casa, o Poder Legislativo de São José dos Campos aprovou, foi
sancionado, promulgado e aplicado. Já foi aplicado essa lei, inclusive, no ano passado,
pelo prefeito anterior em relação a manuseio, queima e soltura de fogos de artifícios e
artefatos pirotécnicos, que é mesmo aquele que faz um ruído um pouquinho menor, e
que no ano passado, na virada de 2016 para 2017, houve, portanto, um respeito aos
animais. Por qual razão a gente propôs isso? De tanto clamor da parte dos protetores de
animais nessa cidade, os simpatizantes da causa animal ele nos pediram para que
fizesse uma lei e que pudesse, então, o poder publico não gastar, primeiro, aquele
grande valor com as toneladas de fogos de artifício e que podem ser utilizados esse
dinheiro numa filantropia, em entidades sociais, aí, de repente, utilizando esse valor pra
socorrer os autistas da cidade, não é? Eles estão aí pedindo para que volte o amplo
atendimento aos autistas, que, hoje, infelizmente, caiu bastante esse atendimento, mas,
eu acho que o governo vai chegar ao entendimento de que é necessário voltar o
atendimento para os autistas. Então, em função do pedido das pessoas protetoras de
animais de São José dos Campos, nós propusemos essa lei o ano passado e ela foi
aprovada, sancionada e promulgada pelo governo anterior e não houve, portanto, a
queima de fogos na virada do ano ali na região do Banhado. E como o prefeito deu essa
notícia através do Meon, então virou um fervor na rede social me perguntando, né, se
havia revogado essa lei. Então a lei nº 9.407, de 18 de julho de 2016, ela não foi
revogada, ela continua em vigência. E como São José dos Campos é tido e havido
como uma cidade de regras, de normas e de respeito às regras, eu gostaria
minimamente que o prefeito Felício pudesse respeitar essa lei de não soltar os fogos de
artifícios ali na região do Banhado e com certeza todo o segmento da causa animal vai
agradecer e principalmente os animais, que não sabem pedir, não sabem reivindicar,
mas nós estamos aí para reivindicar por eles. E com certeza vai poupar a saúde auditiva
desses animais. Vai poupar inclusive os animais que fogem inclusive dos seus lares,
muitos dos quais saem de uma forma desnorteada pelas ruas da cidade, pelas
avenidas, e muitos deles são atropelados, morrem na virada do ano, animais de
estimação. Pessoas que procuram pelos seus animais até nos dias de hoje porque, por
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causa da queima de fogos, eles acabaram fugindo dos seus lares. Então eu quero fazer
esse apelo aqui ao prefeito Felício que essa entrevista que ele deu no Meon que ele
volte atrás, que ele não aplique, que ele não coloque a queima de fogos, não compre os
fogos de artefatos e não faça essa queima de fogos lá na região do Banhado. Esse é o
pedido que eu quero fazer ao prefeito Felício, porque na sexta feira última agora ele
esteve em um evento aqui na Câmara falando muito do bem estar animal, e o bem estar
animal começa por aí. É você respeitando as leis que socorrem os animais em algumas
situações, né? Eu acho que o maior gesto de bem-estar animal do poder público, das
autoridades é nesse sentido. É fazer com que você não faça sofrer mais a população
canina, felina dessa cidade. Mas, por outro lado, eu queria mais uma vez aqui reforçar o
anúncio de que existe uma emenda parlamentar do nosso companheiro deputado
Federal Paulinho da Força, que veio do governo federal, entrou nos cofres da Prefeitura,
no dia 31 de maio deste ano, às 14 horas, no Fundo Municipal de Saúde, onde... Qual
era a tratativa que existia deste vereador com o governo, com a Prefeitura, com o Poder
Executivo? Era de que: essa emenda, ela veio como sendo para a saúde para que
então fizesse um planejamento, um projeto que enviassem a Brasília, e esse projeto foi
enviado naturalmente, dizendo que seria para a reforma das UBSs, que elas estavam
para acontecer com o dinheiro do orçamento municipal. Então, não pode vir à emenda lá
de Brasília, do Governo Federal, dizendo que é para castração, porque senão é vetado
lá, não é liberado essa emenda lá pelo Governo Federal. Então, ela veio em nome de
reforma da UBS, porque o Executivo estava mesmo preparando um plano de reformar
as UBSs. Então, nesse sentido, o que nós fizemos, a tratativa com o Executivo de nossa
cidade? O dinheiro veio de Brasília. Paga-se as despesas da reforma da UBS. E o
dinheiro municipal que ia ser utilizado para pagar as despesas da UBS remaneja-se
– legalmente é permitido – remaneja-se então esse valor que seria para a reforma da
UBS, o dinheiro do orçamento público municipal, e vai para as castrações. São
trezentos e oitenta e sete mil reais, o que vale dizer: são três mil novas castrações de
animais domésticos de São José dos Campos, os animais que estão aí perambulando
pelas ruas. Enfim, eu acho que o bem-estar animal ele começa com um grande gesto do
poder público municipal, que é o controle de natalidade. O chip, muito se fala nesse
momento, nessa legislatura e no atual governo, é importante para identificar quem é o
dono, quem é o tutor daquele animal, o endereço daquele animal, só que para o foco
principal, o pedido principal de todos aqueles que militam na causa animal é a
castração. A castração ela evita proliferar as crias indesejadas, as crias não planejadas,
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evita-se o abandono dos animais, das mãezinhas pets que as pessoas, infelizmente,
não cuidam direito e acaba cruzando, e cruzando acaba acontecendo o quê? Vindo as
procriações, e são soltas simplesmente debaixo de viadutos, na beira de rodovias, para
exatamente serem atropelados e serem dizimados ali de uma maneira catastrófica,
lamentável. Então, a castração visa isso, diminuição de animal abandonado na rua,
diminuição de animal perambulando pelas ruas, as malhas viárias da cidade São José
dos Campos, e consequentemente menos atropelamentos também, né? E aí, de
repente, até evitando aí doenças que possam estar se espalhando também até para
humanidade. Então, é nesse sentido que eu volto aqui para dizer ao prefeito Felício de
que vamos aplicar esse valor, vamos usar essa verba, essa verba veio com essa
finalidade. Então, não quer rotular o Valdir Alvarenga como o vereador que vinha
capitaneando esse trabalho de castração na cidade, não tem problema, pode rotular
outro vereador da Casa, pode rotular um vereador até que seja do próprio partido do
prefeito. Não tenho esse ciúmes. Eu não tenho esse ciúmes, não. Pelo contrário, o que
eu quero ver realmente é funcionando as castrações. Nós fizemos duas mil e quinhentas
no ano passado e agora nós temos a possibilidade de fazer mais três mil, por que não
fazer? Então você, meu amigo, minha amiga, que está me acompanhando aí pela rede
social, está aí nos acompanhando por essa live nesse momento, por esse vídeo desse
momento, compartilhe essa ideia, compartilhe essa nossa colocação e o nosso pedido
que nós estamos fazendo para o prefeito Felício, para que ele possa realmente ter essa
sensibilidade com os animais de nossa cidade de São José dos Campos e possa
efetivamente aplicar esse valor. Pode rotular outro vereador que não seja o Valdir
Alvarenga, não tem problema, mas use o mesmo modus operandi que nós estávamos
fazendo: feira lá no Parque da Cidade... Para encerar, senhor presidente. ...feira lá no
Parque da Cidade (Pavilhão Gaivotas), onde era liberado para quatrocentos animais no
último domingo de cada mês e depois essas fichas cadastradas pelo CCZ lá no local da
Feira Municipal de Adoção junto com as inscrições o CCZ pegava todas essas fichas
desses quatrocentos animais que eram feitas no último domingo de cada mês e
entregava essas fichas para as clínicas veterinárias credenciadas, que era Tulipas,
Balaio de Gato e Pet Company. As três clínicas veterinárias fizeram duas mil e
quinhentas castrações num preço bem abaixo de mercado. Então é isso que estou
pedindo ao prefeito Felício. Use essa emenda que veio de Brasília, que está no cofre da
Prefeitura, está lá no Fundo Municipal de Saúde. Viu, Felício? Vamos aplicar essa
verba. São três mil novas castrações que nós conseguimos através de uma emenda
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parlamentar do nosso companheiro, presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da
Força, no valor de trezentos e oitenta e sete mil reais. Repito. Três mil novas castrações
para o bem-estar animal de São José dos Campos. Muito obrigado e uma boa noite a
todos!”.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência aqui ao
Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Cyborg.”
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Robertinho da Padaria!
Vossa excelência fica muito bem aí, viu? Muito obrigado! Boa noite a todos os
vereadores, público presente, público que nos acompanha aqui na galeria, imprensa
também. Vários assuntos hoje que me trazem aqui, presidente. Eu gostaria, Miltinho, por
gentileza. Essa primeira foto, esse primeiro assunto que hoje me traz aqui é que terçafeira passada esteve em São José o nosso reitor-mor, né? Eu tive a honra de estar com
ele. É o reitor-mor da Família Salesiana, é o Padre Ángel Fernández Artime. Ele veio
aqui na nossa cidade de São José dos Campos onde ele celebrou uma missa à noite lá
na Paróquia Sagrada Família. E ele esteve conosco, na parte da tarde, onde ele pôde
conhecer um pouco mais sobre São José dos Campos e também um pouco sobre o que
a Paróquia Sagrada Família faz a respeito da beatificação que está ocorrendo sobre
Dom Bosco, né? Então a gente... Dom Bosco e também a respeito do que está
acontecendo em São José. A próxima foto. Aí, nós fomos entregar uma moção que nós
votamos aqui, agradecendo junto com o Padre Sílvio, o padre inspetor, Padre Édson,
né? E também o reitor-mor, que é o Padre Ángel Fernández Artime. Uma pessoa de
Deus, uma pessoa, nessa oportunidade, ele é o décimo sucessor de Dom Bosco e daí a
homenagem que ele fez em São José dos Campos à nossa Paróquia. Ele veio conhecer
um pouco a história que aqui em São José dos Campos tem. Então é muito importante
essa presença para nós salesianos do nosso reitor-mor. Próxima foto, Miltinho, por
gentileza! Aí na quinta-feira nós fomos no Colégio Solare, que fomos entregar um
certificado, a moção também que foi votada por essa Câmara parabenizando o Colégio
Solare pelo que ele tem feito. É um colégio particular, ele tem desenvolvido um grande
trabalho ambiental em nossa cidade, tem feito hortas e um plantio de várias árvores lá
no próprio colégio e isso nos chamou muito a atenção pelo lado ambiental, que esse
colégio tem feito um belo trabalho aqui na cidade e os pais dos alunos que nos pediram
para que a gente pudesse acompanhar lá um dia lá e foi muito legal. Então quero aqui
parabenizar esse colégio pelo belo trabalho que tem feito em São José. A próxima foto,
por gentileza! A Semana Cassiano Ricardo, que nós também tivemos a oportunidade de
estar, que foi do dia 18 ao dia 22 de outubro, né? Ocorreu a Semana Cassiano Ricardo.
Este evento tratou de abordar questões temáticas do poeta Cassiano Ricardo. Quero
destacar que foi a feliz escolha, em especial, da nossa amiga Fabiana Pupio, do Júlio
Ottoboni, jornalistas que estiveram no centro dos debates. Então nossos parabéns aos
organizadores da Semana Cassiano Ricardo, que ocorreu na semana passada. A
próxima foto, por gentileza! Aí a foto do IV Encontro de Amigos pela Causa Animal. O
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vereador Petiti já colocou bem claro aqui nessa tribuna do evento que ocorreu sextafeira aqui. Quero aqui parabenizar nossa amiga, a Maria José, a Mazé Zarur, pelo belo
trabalho que tem feito. Foi muito bacana esse evento que ocorreu aqui na Câmara
Municipal. A Mazé é do Partido Verde. Onde ocorreu o Encontro de Amigos pela Causa
Animal. Estiveram presentes o prefeito municipal Felício Ramuth, os vereadores Petiti e
Robertinho, também teve um vereador de Campos do Jordão, o Márcio Despachante.
Também aqui esteve o deputado federal Eduardo Cury, advogados da OAB, várias
lideranças de São José. Foi um evento muito bacana, onde ocorreu a entrega da
plataforma de chip que vai acontecer na nossa cidade, feita por uma empresa, que nós
votamos aqui o projeto para ter as parcerias em São José dos Campos e muito
importante. Nesse dia também o próprio Padre Afonso, deputado estadual da nossa
região, deixou claro a respeito de uma emenda que está vindo para São José dos
Campos para reverter na compra de um veículo, uma Doblò, que vai ajudar bastante lá
no CCZ lá para gente ver de que maneira poderá ser aplicado esse veículo em São
José dos Campos lá no CCZ, se vai ser usado para maus-tratos, de que maneira vai ser
usado esse veículo no CCZ. Primeiro, foi o que a gente deixou bem claro, vem o veículo
e depois daí a gente vê lá no CCZ de que maneira vai ser usado essa Doblò. Então a
gente agradece, vamos esperar chegar o veículo certinho para depois a gente
comemorar, mas já colocando o nosso compromisso também frente à causa animal.
Está ocorrendo também – o próximo slide – o Lixo Zero, a Semana de Lixo Zero em
nossa cidade. Agradecer a Prefeitura Municipal, a própria Urbam, que tem colaborado
bastante. Essa semana se realiza com diversas discussões e debates, né?, vários
temas, entre os dias 23 e 28 de outubro, sábado é o encerramento no Parque Vicentina
Aranha no período da manhã, onde todos estão convidados, referendando inclusive a
nossa iniciativa de lei, né? Que é a lei 9.230/2014, de nossa autoria, que é a Semana do
Lixo Zero em São José dos Campos. Então aqui a gente agradece a Prefeitura
Municipal, o apoio do secretário Manara, da própria Urbam para que fosse realizado
essa semana. Inclusive amanhã estaremos em colégios, na própria quinta-feira outro
colégio municipal que vai ser feito lá no Telespark, na sexta-feira outro colégio no
Parque Industrial e vamos encerrar a semana no sábado lá no Vicentina Aranha na
parte da manhã. Muito legal mesmo esse evento! Parabenizando aí os organizadores. O
próximo evento, por gentileza! A gente não poderia deixar de passar em branco a
Olimpíada Especial que o Lions vai organizar em São José dos Campos. Parabenizar o
nosso amigo Dadá, vereador suplente do PV, o Mello, secretário da Administração, o
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nosso amigo Alfredo de Freitas, pela organização desse evento que vai ocorrer no
sábado no Poliesportivo do João do Pulo. É uma Olimpíada Especial, onde vão ter as
modalidades de atletismo, tênis de Mesa, bocha, futsal e natação. Sob a coordenação
do Lions Clube de São José dos Campos Augustin Soliva, participação de várias
entidades sociais e o apoio da Prefeitura Municipal. Então sábado, das 8 às 14 horas,
no Centro Esportivo João do Pulo. Estaremos lá prestigiando a Olimpíada Especial
organizada pelo Lions. Nosso presidente Robertinho da Padaria, queria agradecer vossa
excelência por esse tempo e deixando bem claro, presidente, que sexta-feira o senhor
também esteve nesse evento da proteção animal, vossa excelência falou muito bem ali
a respeito da união, que é importante isso, deixou bem claro, tanto o senhor quanto o
vereador Petiti. E a gente está vendo aqui, quando tiver a união de todos os vereadores,
a gente vai conseguir trazer emendas, recursos para que a gente possa avançar na
causa animal. Lembrando que é o bem-estar animal, que nós não estamos somente
preocupados, você mesmo, presidente, colocou bem claro, nós não estamos somente
preocupados com o cachorro, com o gato, mas estamos preocupados com o bem-estar
animal em nossa cidade, em nossa região, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba.
Então quero aqui, Robertinho, publicamente agradecer o seu apoio também no evento
da Mazé. A Mazé ficou muito feliz com a sua presença, a presença... O Petiti estava lá.
...do prefeito Felício e também do deputado Eduardo Cury. Muito obrigado, presidente!
Uma boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador
Cyborg! Só frisando em cima do que você falou do evento, Cyborg, realmente tive o
convite da Mazé, né? É uma pessoa que eu fiquei conhecendo, uma pessoa
extremamente comprometida com a causa e foi um evento bacana. Como você mesmo,
vossa excelência, falou: o mais importante é a participação de todos os vereadores na
causa animal. Graças a Deus ainda as pessoas agora estão tendo mais consciência no
quesito cuidar bem aí dos animais. Enfim, foi um evento muito bacana! Eu que fiquei
muito feliz de participar. Dando sequência aí ao horário do Pinga-Fogo, agora para falar
então, 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite a todos! Cumprimento a
Mesa através do presidente Robertinho, vereadores e vereadoras, público presente,
público que nos assiste através da TV Câmara, do facebook. Senhor presidente, hoje eu
venho aqui passar algumas informações, trabalhos que vêm sendo realizados pela
Prefeitura que nós temos acompanhado de perto. Aqui hoje falando principalmente da
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, do secretário Paulo Sávio, que nessa última
semana, sexta-feira, mais uma vez o programa Cidade em Movimento das Academias
ao Ar Livre, que é coordenado pelo Alex, né? E administrado pela divisão do Daec
realizou mais uma vez a ação de avaliações físicas nos munícipes que participam desse
programa. Foi realizado nessa última sexta-feira no Poliesportivo do Altos de Santana,
região norte, com mais de cem pessoas avaliadas, vereador José Dimas – o senhor que
esteve lá presente também, acompanhou todo o processo. Isso é importante que somase no trabalho de qualidade do programa das Academias ao Ar Livre, que é o programa
Cidade em Movimento. Também aqui cumprimentar o trabalho que foi realizado, com a
2ª Etapa do Intercentros de Natação, que foi lá na Casa do Jovem também, lá em frente
ao Parque da Cidade, com mais de quinhentos atletas que são munícipes que
participam das escolinhas que existem em vários poliesportivos, escolinhas de natação,
que é a segunda etapa. A primeira etapa foi o mês passado, também na Casa do
Jovem, e agora completando a sua segunda etapa. Então é muito bacana, porque a
gente vê que são programas que soma a população, traz melhorias de qualidade de
vida na saúde, na ação social e trazer para população a prática de atividade física, isso
é muito importante. Também coloco aqui, vou complementar aqui a fala do meu nobre
amigo vereador Rogério Cyborg, sobre as Olimpíadas Especiais do Brasil, né? São uma
Olimpíada muito importante, muito importante aqui para as pessoas com deficiência na
fase de inclusão, que não é só uma questão de participação de atletas, mas sim de um
trabalho de inclusão. Esse trabalho é a parceria da Prefeitura Municipal e o Lions Clube,
Lions Clubs International, né? Que foi... Esse programa foi criado nos Estados Unidos
na década de 60. Então são deficientes, são pessoas com deficiência, com mais de oito
anos de idade, que vão estar realizando essa série de atividades. São cinco
modalidades esportivas, que é o atletismo, tênis de mesa, bocha, o futsal e a natação,
né? No programa, a Secretaria de Esportes já tem um programa que já realiza, que já
teve as Olimpíadas Recreativas Especiais, que os professores da Secretaria já
desenvolvem. Tem também o Programa de Bem com a Vida, que é um trabalho de
lazer, principalmente com pessoas com deficiência intelectual, né? E estão esperando
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mais de cento e trinta atletas nessas atividades. As Olimpíadas Especiais foram
idealizadas pela norte-americana Eunice Kennedy e aconteceram pela primeira vez em
1968, no estádio de Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos. Então a gente
também vai estar lá acompanhando, que é importante quando tem atividades de
inclusão, principalmente para pessoa com deficiência. Nós que na quinta-feira...
Amanhã é o Dia Nacional do Combate ao Preconceito à Pessoa com Nanismo, né? Que
a gente protocolou aqui um projeto de lei na Câmara Municipal e também na quinta-feira
já está indo para votação onde ao qual nós vamos pedir para todos os vereadores
também aprovação desse projeto, que é a importância do combate principalmente ao
preconceito à pessoa com deficiência e a inclusão, as melhorias do dia a dia dessas
pessoas que tanto necessitam. Nós estamos aí também com os pais dos autistas, que
vêm sempre aqui na Câmara buscando as suas melhorias. Então a gente está junto
nessa luta e vamos estar sempre aqui batalhando. Vou passar um pouquinho o vídeo do
trabalho nosso semanal, assim como a gente faz toda semana, um pouco da nossa
prestação de contas dos serviços que nós temos realizado para o município. Por favor,
Miltinho!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aqui são os serviços de manutenção lá na
Avenida Salinas, nós estávamos há muito tempo precisando da troca de lâmpada, da
melhoria da iluminação. Eram mais de quarenta e um postes com a lâmpada queimada.
Então nós tivemos conversa lá junto com o secretário Minoru, a regional, a
coordenadora Cíntia e foram lá a semana passada, acompanhamos diariamente, foram
de dia a dia, de acordo com a sua logística, do caminhão, que é um caminhão cesto,
tem que subir de poste em poste. E foram trocadas quarenta e uma lâmpadas. Tem que
parabenizar que, quando tem um trabalho assim, a gente tem que parabenizar. Hoje
trazendo mais segurança e iluminação no local. Aqui sobre, também, um trabalho de
manutenção lá no Poliesportivo João do Pulo, onde vai acolher até o evento do
Olympics Special, que a gente estava lá na... Teve a questão da poda de árvore que foi
pedido porque são vários galhos que caem na pista de atletismo, e necessita. Aqui a
areia na cancha de salto à distância que também precisava, já estava um areia antiga lá,
foi a troca, foi a colocação. Aí foi a troca das janelas dos vestiários, a tela de proteção
contra vandalismo. Parabenizar também a Secretaria de Esporte que tem feito esse
trabalho esplêndido. Aqui a horta comunitária na Escola Ruth Nunes, lá no Parque
Interlagos. Nós estivemos lá junto com a professora Fran (Francisca), a diretora que nos
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acompanhou junto com os alunos, foi muito bonito ver cada aluno apresentar o seu
trabalho, esse trabalho de sustentabilidade, de conscientização, de educação, é lindo. Aí
um sementeira, né? Ali na sala de aula, apresentando todo o trabalho que eles fizeram
para gente, desde o caderno até caixas que usa, tudo sustentável, autossustentável,
isso que é bonito. E a gente tem o projeto de lei aqui na Câmara junto com o vereador
Petiti e a vereadora Dulce Rita de, justamente, criar escolas autossustentáveis. Então
parabéns à escola Ruth Nunes! Vamos estar acompanhando. Aqui uma ação social
realizada pela ONG Exército da Solidariedade lá do Dom Pedro II, através do Pastor
José Lopes e da Pedrina, que é a vice-presidente lá, realizaram um evento muito
bacana lá para as crianças, para população, somando com ações sociais, tudo gratuito
para comunidade, sabe? Foi muito bonito! Já falei, quando tem eventos que têm um
trabalho voluntariado para o bem da cidade, a gente tem que participar e estar sempre
apoiando. Parabéns! Aqui também a Caminhada do Proerd, né?, onde o vereador
Calasans também já citou aqui, a gente também coloca, tivemos uma participação
dentro dessa caminhada aí, muito importante. O Proerd que, para mim, é um dos
maiores projetos de educação, de combate às drogas, e isso é importante, a gente estar
junto participando, fortalecendo, orientando, dando motivação para esses jovens e para
aqueles policiais e guardas que estão ali lutando diariamente nesse combate, as
famílias, né? Isso é importante. Quando nós temos um programa assim muito
importante, a gente tem que participar. Parabéns também à Polícia Militar, através do 1º
Batalhão, BPMI! Aqui é a eleição do Comjuv, né? A eleição do Comjuv (Conselho
Municipal da Juventude), que eu sou membro titular desse conselho, eleito aqui pela
Casa, estivemos lá acompanhando. Foi uma eleição muito importante, com mais de mil
votos dos jovens. Então foram dezesseis jovens na disputa na sociedade civil, foi eleito
oito jovens, foi muito bom, foi mais de mil jovens, foi mais de eleição de SAB, né? O
envolvimento de toda a juventude em prol disso, buscando melhorias de políticas
públicas para juventude, foi importante e nós estamos muito contentes e vamos aqui
somar esforços para melhorar cada vez mais. E aí é o Plano Diretor também. O Plano
Diretor começou, já está nas oficinas. Ontem, começou a oficina na região sul, no
Morumbi. Neste exato momento, está tendo a oficina lá na Casa do Idoso Sul, no
Bosque dos Eucaliptos. A gente saindo daqui já vamos estar indo direto para lá
acompanhar essas melhorias, que esse é muito importante, é um programa muito
importante para construção da nossa cidade, dos projetos para daqui a dez anos. Então
a população esteve presente, foi mais de noventa pessoas realmente, aqui também teve
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o Dr. Elton que estava lá presente e que estava comentando aqui primeiro. A
participação de nós vereadores também em cada oficina é muito importante. Estamos
aqui contribuindo com a cidade, fazendo a nossa parte, arregaçando as mangas. E
podem contar sempre com esse vereador, vamos estar aí desenvolvendo o máximo
possível, o melhor possível para toda a cidade. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Marcão da Academia
rigorosamente, ficou com vinte e nove segundos de crédito. Falar isso não, senão vai
querer usar na próxima. Dando sequência aqui ao horário do Pinga-Fogo, para falar no
tempo de dez minutos, vereador Wagner Balieiro, líder do PT (Partido dos
Trabalhadores)”
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 Wagner Balieiro, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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O vereador WAGNER BALIEIRO: - “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente. Cumprimentar os colegas que estão na galeria e
dizer que, apesar dessa aparente tranquilidade, o nosso município precisa trabalhar e se
organizar com relação à situação da GM. Nós fizemos aqui a Comissão de Vereadores
para fazer um canal de diálogo junto a Prefeitura, junto a empresa, junto ao sindicato,
porque nós temos um pacote de investimentos que a General Motors está anunciando
na América do Sul e, novamente, São José dos Campos está ficando de fora. Semana
passada, nós tivemos o anúncio de mais um veículo que será produzido aqui na
América do Sul, e dessa vez o investimento e o veículo foi para cidade de Rosário, na
Argentina. O veículo Equinox, que é um modelo novo, de grande porte que está vindo,
né? Um SUV de grande e médio porte, que está vindo como mais um produto da
General Motors. E mais uma vez um produto sendo fabricado e a decisão do
investimento sendo levado, nesse caso, agora para Argentina. Qual que é a nossa
preocupação? Nós estamos vendo um pacote de investimentos sendo já praticamente
finalizado nos próximos meses, e nada, absolutamente nada, sendo trabalhado com a
proposta de vir para São José dos Campos. Este último anúncio, este último
investimento da GM, de cerca de quinhentos milhões de reais, foi para unidade de
Rosário. Isso vai se somando a 1.9 bilhão que foi para fábrica de Joinvile para nova
geração de motores que vai ser vai ser feita lá, 1,4 bilhão que foi para fábrica de
Gravataí e mais 1.2 bilhões que foi para fábrica de São Caetano para os novos modelos.
Somente São José dos Campos ainda sem nenhuma perspectiva de investimento. E é
hora da gente trabalhar um processo que envolve toda a sociedade, toda a nossa
cidade para trabalhar uma proposta de longo prazo para manutenção dessa planta. O
risco de a gente estar perdendo definitivamente esta planta em São José dos Campos
ele é real, ele tem aí grandes chances de acontecer nos próximos anos se continuar
nessa situação. Até porque aqui nós temos planta de motores, sendo que a nova
geração de motores está sendo feita em Joinvile. Nós temos aqui apenas dois produtos,
dois veículos, a S-10 e a Blazer, que você pode ter a qualquer momento anúncio da
nova desses veículos sendo feito em outro local e aí o que vai acontecer com São José
dos Campos? Novamente ter o risco aí de ter uma fábrica fechada, desemprego e a
economia do município perdendo espaço no cenário estadual e no cenário nacional.
Então é um alerta. A gente tem a Comissão formada por vários vereadores. Estamos aí
com alguns trabalhos sendo realizados no sentido de trabalhar esse diálogo, que não é
fácil, entre as partes interessadas, mas com a missão de tentar viabilizar algum
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investimento aqui no município de São José dos Campos. Também gostaria de
comentar, um pouco antes de entrar na apresentação, que se falou muito aqui da
questão do Hospital da Mulher, se o modelo é esse, se é o outro. Falaram até em
laboratório, sendo que na verdade é um ambulatório que tinha lá na região da Vila
Industrial e que tinha uma segunda fase. A discussão maior nessa questão da saúde é
saber se o que vai ser anunciado vai se traduzir de fato em novos recursos, em novos
investimentos. O que nós tivemos até agora esse ano foi uma redução em valores,
absolutos inclusive, nem precisa colocar correção, do valor investido na área de saúde
no município. Comparado percentualmente, esse ano com o ano passado, os primeiros
oito meses nós tivemos uma redução no investimento do percentual de receita do
município gasto na saúde. Então essa diminuição de recursos, que ficou na casa de
vinte milhões de reais, em valores absolutos, sem contar a inflação, mesmo tendo uma
receita própria, noventa milhões maior. Então, se você quer montar convênios, quer
montar uma nova proposta, anunciada e falando inclusive que parte do atendimento do
Rocha Marmo vai para o Pio XII, queremos ver isso em contrato. Tem que ver isso se
vai estar no contrato. Vai aumentar o valor do contrato do Pio XII? Vai aumentar o valor
do contrato do Antoninho Rocha Marmo? Qual é o percentual? Qual é o valor investido?
Porque até agora está menor do que o ano passado, bem menor do que o ano passado,
apesar de ter receita própria no municipal maior. Por fim, senhor presidente, gostaria de
dizer que... além dos temas locais, não podemos deixar de dizer sobre uma situação
nacional que aconteceu e que o Brasil foi manchete no mundo inteiro. Por favor,
Miltinho, se puder já colocar para gente. Que é sobre esse decreto da questão das
regras do trabalho escravo. Né? O Brasil foi manchete no mundo inteiro a partir do
momento onde foram, para atender interesses de grandes fazendeiros, da bancada
ruralista, fazer a flexibilização das regras de trabalhos escravos no nosso país. Isso
pode levar o Brasil inclusive a ter várias sanções em diversos acordos comerciais que
têm pelo mundo afora, dos acordos internacionais. É uma vergonha o que foi proposto
nessa mudança da definição do que é trabalho escravo. Praticamente, ao invés da
gente poder punir hoje todos os estabelecimentos, empresas que fazem trabalhos
análogos à escravidão, só é hoje... a mudança ela praticamente coloca que só vai ser
caracterizado trabalho escravo aquele trabalho onde é apresentada a pessoa
acorrentada ou amarrada, sem o direito de ir e vir do local de trabalho. Excluindo da
possibilidade de ser caracterizado como trabalho análogo à escravidão todos os outros
modelos de exploração do trabalhador: quando ele fica confinado, quando ele sabe que
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ele não vai receber sequer o mínimo de seus direitos de condições de alojamentos,
salário e o que a gente vê aos montes acontecendo no Brasil. Por favor! Aqui, essa
matéria saiu inclusive essa semana: ‘Empresa alemã que produz balas de goma é
acusada de explorar mão de obra escrava no Brasil’. Notícia fresquinha, notícia dessa
semana. Diversos trabalhadores do Pará, diversos trabalhadores da Região CentroOeste, que lá, na hora de fazer a extração da carnaúba que vai para fabricação dessas
balas na Alemanha, estão em trabalhos análogos à escravidão. Se passar o novo
modelo, esses trabalhadores vão continuar nessa situação e não vai ser considerado
mais trabalho análogo à escravidão. São trabalhadores que recebem centavos por dia
de trabalho, centavos por dia de trabalho e não conseguem mais se libertar do trabalho,
daquela situação degradante porque ele já deve o alojamento, que é morar numa tenda
sem nenhuma condição, e deve o almoço que tem, que é comida... tem na matéria lá:
carne estragada, comida vencida todos os dias. Então, é uma situação que acontece no
Brasil e que foi notícia aí no mundo inteiro. Por fim, por que que a gente está falando
desse assunto, que parece um pouco distante aqui da nossa realidade, mas que ela
acontece com toda a nossa população e acontece em vários locais? Porque essa
situação também já aconteceu em São José dos Campos. Na hora que começou esse
debate eu lembrei de uma situação que a gente passou aqui em São José dos Campos.
Podia passar, por favor, Miltinho! Que foi essa obra aqui, olha! Essa obra aconteceu em
2007 para 2008. É uma reforma de uma escola estadual na região da Vila Tesouro,
Escola Juvenal Machado de Araujo, feita uma obra com recursos do município, que era
a reforma dessa escola. Na época foi ganho a licitação por uma empresa chamada
Empresa Conel, que era lá de São José do Rio Preto. Essa empresa ela veio com
alguns trabalhadores de Franco da Rocha, São José do Rio Preto e mais alguns
trabalhadores ali daquela região mesmo nossa ali da Vila Tesouro. E além da obra
atrasada e com péssima qualidade, nós começamos a receber relatos da comunidade e
dos próprios moradores e da direção da escola da precariedade da situação dos
trabalhadores, em São José dos Campos numa obra da Prefeitura, em 2008. Foi
quando a gente começou a ver situações onde o trabalhador ele estava encarcerado
dentro do salão da escola praticamente, dormindo no banheiro da escola, ali do lado do
mictório, e o trabalhador estava sem receber, mas já estava devendo para empresa,
numa obra da Prefeitura. Então, era uma situação tão degradante e com vários
trabalhadores lá que nós fomos acionar a Delegacia do Trabalho e trazer os Auditores.
Até foi num final de semana que veio inclusive diversos Auditores do Trabalho,
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constataram toda essa irregularidade e pôde libertar os trabalhadores dessa situação
que a gente viu acontecendo numa obra aqui no município de São José dos Campos.
Quando a gente vê situações como a mudança da legislação que está fazendo a nível
federal, essa mudança vai chegar para as empresas que pretendem ganhar dinheiro
acima de respeitar qualquer direito do trabalhador. Então, toda vez que você tem uma
mudança de legislação trabalhista, que tem a flexibilização da fiscalização, nós
chegamos numa situação como essa – já concluindo, senhor presidente – de ter
situações vergonhosas como essa que aconteceu e que a gente teve a participação
para denunciar e acabar com essa vergonha que aconteceu no município de São José
dos Campos. E felizmente nós tivemos hoje uma ministra, a Rosa Werber que fez aí a
suspensão desse decreto, que é um decreto que realmente faz o Brasil retroceder. Até o
ex-presidente Fernando Henrique fala da medida desastrada que foi essa portaria que
praticamente está aí querendo liberar a exploração e liberar praticamente a exploração
de todos os trabalhadores mediante perdão de dívida e mediante acordo com grandes
ruralistas no Brasil. Então, essa é uma luta que a gente está acompanhando e está junto
com os movimentos sociais lutando contra isso porque em São José dos Campos isso
acontece também. Agora há pouco, já finalizando, senhor presidente, nós tivemos aqui a
semana passada a questão dos trabalhadores da Comas, que não receberam, não
estão recebendo direito lá os seus salários. Está tudo atrasado, com um monte de
problema lá na questão da creche do Santa Inês. Continua tendo denúncia de situação
de precariedade do trabalho lá. E nós não podemos deixar que legislações que
flexibilizem isso no Brasil comecem a chegar no município aqui comprometendo a nossa
população. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ninguém mais inscrito
para falar no horário de Pinga-Fogo. 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 19h46min..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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