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SEXAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO DO ELEVEN
(PRB), FERNANDO PETITI (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), SÉRGIO CAMARGO
(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ESDRAS ANDRADE (SD), CYBORG (PV),
FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), WAGNER BALIEIRO
(PT), VALDIR ALVARENGA (SD), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP),
AMÉLIA NAOMI (PT), LINO BISPO (PR), JULIANA FRAGA (PT) e MANINHO CEM
POR CENTO (PTB).
Compareceu, ainda, a seguinte vereadora, no seguinte horário: DULCE RITA (PSDB) –
17h59min.

Às 17h57min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL
SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo,
declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta de
requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa a fazer parte integrante dos
anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes
que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica.
Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização de pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que
dá continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão.
Solicito ao vereador Rogério Cyborg que faça... assuma os trabalhos da Mesa, por
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gentileza!”
Neste momento, assume a presidência o vereador CYBORG, que dá continuidade aos
trabalhos.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Inscrito para o Pinga-Fogo a primeira
inscrita, vereadora Flávia Carvalho, do PRB. Vossa excelência tem o tempo regimental
de dez minutos. Vereadora Flávia Carvalho pode se dirigir à tribuna. Muito obrigado!”
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 primeira oradora inscrita, vereadora Flávia Carvalho, pelo
prazo regimental de dez minutos..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “Boa noite, senhor presidente, senhores
vereadores, público presente, todos que nos acompanham através das redes sociais!
Tem um pessoal na galeria ali. Uma boa noite a todos! Eu gostaria que o Miltinho
começasse já a passar umas fotos, Milton, por favor! Hoje é o último dia do mês de
outubro. O último mês... O último dia que nós estamos falando sobre o câncer de
mama, a conscientização do câncer de mama. E nós fizemos um Piquenique do Bem
ontem, no Parque Santos Dumont. Falamos tanto sobre o câncer de mama, tenho
acompanhado várias lideranças, vários vereadores que fizeram ações durante o mês
de outubro voltado para a conscientização do câncer de mama, um tipo de câncer que
é o segundo que mais mata mulheres no mundo todo. E, ontem, nós tivemos palestra
com a Dra. Sheila, e ela falando sobre a importância das mulheres fazerem o
autoexame, se conhecerem, conhecerem o seu corpo. Se tiver alguma dificuldade,
alguma anormalidade procurar um médico, fazer exames, acompanhamento
ginecológico. E foi um momento muito especial. Várias mulheres de vários bairros da
nossa cidade estiveram presentes, amaram, aprenderam muito sobre a importância das
mulheres se cuidarem não só do câncer de mama, não só do câncer, mas no geral, a
mulher precisa se conhecer, precisa se cuidar. E nós tivemos até uma dificuldade com
a assessora de eventos, que quis barrar o evento ali na hora, com muita... parece que
não tinha a sensibilidade da importância de um evento como esse. Mas eu quero
agradecer aqui o Leandro, que esteve lá conosco, que nos ajudou a autorizar. Muito
obrigada, Leandro, pela sensibilidade! Nosso secretário Anderson também, que teve a
sensibilidade! Com certeza ele tem mãe, tem esposa, tem filhas. Eles sabem a
importância de um evento como esse, de pessoas que são da periferia, que são dos
bairros distantes do centro. Agradecer também ao secretário Minoru também, que teve
a sensibilidade de nos ajudar, foi extremamente atencioso para autorizar esse evento,
um evento com vários parceiros, vários amigos que acreditam na importância das
mulheres terem informação. São pessoas que são carentes de informação, pessoas
que não têm acesso com muita facilidade como nós temos. E quero aqui... só que...
Além de fazer a conscientização, que é muito importante, é maravilhoso, nós decidimos
fechar o mês de outubro para fazer uma forma diferente, fazer um piquenique, algo que
não foi feito, para trazer essa importância. Só que eu fui bombardeada, literalmente,
com muitas mensagens negativas. ‘Flávia, você está fazendo piquenique rosa, está
fazendo a conscientização do Outubro Rosa, bacana, legal. Mas será que está
acontecendo isso na prática? Será que as mulheres estão tendo atendimento digno?’.
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E eu tenho aqui alguns comentários de algumas mulheres que nos acompanham nas
redes sociais e vocês vão acompanhar agora. Essa aqui falou assim: ‘Esperar do
SUS?’ – que nós orientamos ela que elas precisam ir para o SUS, precisam fazer
acompanhamento. ‘Poxa, vai morrer, essa é a verdade. Esse mês eu paguei uma
consulta particular no ginecologista. Não que eu seja rica’ – foi as palavras dela – ‘ou
que eu tenha dinheiro sobrando, mas é minha saúde que está em jogo, é uma
necessidade. Aí fica a pergunta: e quem não tem, como faz? Conscientização é bonito,
dá curtidas, dá Ibope, mas eu quero ver na prática, quero ver começar e terminar um
tratamento’. Essa foi a mensagem da Fernanda Quirino. Outra mensagem da Irma
Penha, lá do Dom Pedro: ‘Eu levei seis meses para conseguir mostrar o exame de
mamografia para a médica’. Mais uma: ‘ok, vou lá, me conscientizo. E ao precisar de
uma consulta não tem vaga, não tem médico. Do que adianta? É lamentável!’ – as
palavras da Cíntia. ‘Menos #concientizacao e mais #atitude’. E lá no bate-papo também
nós tivemos várias mulheres reclamando que não conseguem consulta, que demora
para fazer exame. A minha irmã Roseli, que ficava anos e anos sem passar no
ginecologista, através de ações como essa sentiu a necessidade, começou a fazer o
tratamento, mas ela foi no médico, fez exame, está com os resultados dos exames
desde janeiro desse ano e não consegue passar no médico porque não tem médico. A
hora que ela conseguir uma vaga já não está valendo mais, vai ter que fazer outro
exame. São vários casos na cidade que não conseguem passar no ginecologista, mas
eu tenho certeza que o nosso prefeito, o secretário de Saúde, o vice-prefeito vai ter a
sensibilidade. Na verdade, eu sei que eles estão fazendo um esforço enorme. A saúde
é um caso muito complicado. Mas eu gostaria de deixar aqui o meu relato e pedir para
que tenha um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de respeito com essas
mulheres, tantas mulheres da nossa cidade. A mulher, se ela souber que ela tem um
caroço no seio, ela vai ficar desesperada, ela vai querer fazer uma consulta, vai querer
fazer o exame desesperada, com o medo de ter um câncer e morrer. E conforme foi
falado nesse piquenique, em todas as ações que eu acompanhei pela nossa cidade, o
câncer de mama é o segundo que mais mata, mas, se ele for descoberto logo no
começo, a chance de tratamento com certeza acontece, é cem por cento. Então que
nós possamos olhar com mais dignidade, com mais carinho, com mais respeito por
essas mulheres. Elas esperam isso de nós. Tem mulheres aguardando desde 2015
cirurgia ginecológica, como é o caso da minha mãe, Elenice, que me cobrou ontem.
‘Flávia, que bacana que você fez esse evento de conscientização do câncer de mama,
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mas e as outras necessidades? E a minha cirurgia ginecológica que eu aguardo desde
2015, quando que eu vou fazer? Sinto dor, não tenho a quem recorrer’. Então eu trago
esse relato dessas mulheres para que a gente possa, gente, fazer com o que o Outubro
Rosa seja... possa percorrer para o resto do ano. Dezembro, novembro, janeiro, enfim,
todo ano. Mas que todas as necessidades das mulheres na saúde, que é um assunto
muito sério, nós possamos olhar com mais carinho, olhar com mais respeito. Essas
mulheres não têm outra opção. Essas mulheres que estiveram no piquenique... Foi
espetacular! A maioria não sabia nada sobre o câncer de mama, vieram me falar ‘muito
obrigada por trazer até nós essa informação!’. Essa é a Dra. Sheila, que explicou muito
bem sobre a importância de se cuidar. Então eu deixo aqui esse desabafo com o
prefeito, eu sei que ele está fazendo um esforço grande, que está mudando o hospital,
o tratamento de câncer vai ser feito no Antoninho da Rocha. Não importa se vai ser no
Hospital da Mulher, ou no Ambulatório da Mulher, ou no Pio XII, ou no Antoninho, não
importa, o que precisa ser feito é olhar com carinho, com dignidade para essas
mulheres, para que elas tenham de verdade um tratamento digno. Uma boa noite a
todos e obrigado!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado à nobre vereadora Flávia
Carvalho! Parabéns pelo trabalho e parabéns por vossa excelência lembrar do Outubro
Rosa! Próximo vereador inscrito ao Pinga-Fogo é o vereador José Dimas. O vereador
José Dimas tem o tempo regimental de cinco minutos, vossa excelência, do PSDB.
Pois não, vereadora?”
A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “Quero aqui cumprimentar vários vereadores que
estão de rosa simbolizando essa luta, que é uma luta do mundo todo, né? Obrigada!
Alguns funcionários também. Faltou a Tati, por que não está de rosa? Vários
funcionários também. O Marcos ali de rosa. É uma luta muito importante. Eu acho que
vale a pena. Nós precisamos sim batalhar pela saúde das mulheres. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado! Pois não, vereador Wagner
Balieiro?”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, antes do nobre vereador José
Dimas chegar à tribuna, só solicitar aqui também ao final da sessão um minuto de
silêncio devido ao falecimento da senhora Maria de Lourdes Albuquerque, uma
liderança lá da região da Vila Tesouro, uma pessoa que ajudou a construir aquela
comunidade, com uma longa história. Infelizmente veio a falecer no dia de ontem,
estava muito enferma, mas vai deixar muita lembrança pela história que ela construiu
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naquela região. Maria de Lourdes Albuquerque.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Será respeitado um minuto de silêncio ao
término da nossa sessão. O vereador José Dimas abriu mão do seu tempo, vossa
excelência vai no término, pois está esperando a documentação e o término da sua....
Próximo vereador inscrito, vereador Valdir Alvarenga. Valdir Alvarenga, do
Solidariedade. Atenção, Valdir Alvarenga, vereador Valdir Alvarenga! Vossa excelência
tem o tempo regimental de dez minutos, vereador Valdir Alvarenga. Próxima vereadora
inscrita, o vereador Valdir Alvarenga não se encontra aqui no momento, vereadora
Amélia Naomi. Vereador Valdir Alvarenga vem na sequência, após quem está inscrito.
Vereadora Amélia Naomi tem o tempo regimental de cinco minutos. Vereador Valdir
Alvarenga já se encontra aqui. Por gentileza, Valdir Alvarenga, a vereadora Amélia
Naomi faz questão que vossa excelência siga aqui. É que nós estamos seguindo a
ordem, para deixar bem claro aqui, seguindo o Regimento, conforme vossa excelência
mesmo, vereador Valdir Alvarenga, solicitou na última terça e quinta-feira que a gente
seguisse. Então, só para deixar bem claro, após o vereador Valdir Alvarenga a próxima
vereadora Amélia Naomi, depois inscrito vereador Lino Bispo. Gostaria que os
vereadores se atentassem à ordem para não termos problema. Vereador Valdir
Alvarenga, do Solidariedade, vossa excelência tem dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Valdir Alvarenga, pelo prazo
regimental de dez minutos..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores
vereadores, população que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET. Senhor
presidente, hoje aqui nós vamos tocar num assunto que eu queria, antes, porém, fazer
uma leve preliminar aqui para que não haja uma interpretação de que nós estamos
querendo retaliar o assunto que nós vamos colocar daqui a pouquinho aqui no vídeo.
Trata-se de um cenário que hoje em São José dos Campos nós precisamos ter uma
preocupação, e não só por parte do Executivo mas esta Casa precisa também se
preocupar, porque é um assunto que aflige diretamente a população de nossa cidade,
que aflige diretamente a população mais pobre dessa cidade e, portanto, precisa de dar
uma mudada nisso, é preciso que haja uma reviravolta nessa situação, porque é uma
cidade que tem muitos recursos, então não pode ficar no estágio que se encontra, né?
Não é uma retaliação, volto a dizer, ao governo municipal, é pelo contrário, é uma
preocupação deste vereador e que eu quero compartilhar com esta Casa. Nós
precisamos, na verdade, firmar um pacto, viu, José Dimas, líder do governo nessa
Casa? Nós precisamos firmar um pacto em torno desse assunto que nós vamos
mostrar aqui daqui a pouquinho, porque ele é preocupante, Walter. É uma situação
hoje que aflige diretamente a nossa população e nós não temos que, porque existe o
ato falho, nós temos que retaliar ou nós temos que ir para cima, tal qual o urubu vai
para cima da carniça não. Nós temos que oferecer as sugestões para que haja uma
melhora, é nesse sentido que eu vou mostrar esse vídeo aqui, diferentemente do
passado, quando mostrava vídeo aqui arrebentava com o Executivo. Hoje aqui eu vou
conclamar os colegas aqui, exortar os companheiros para nós firmarmos um pacto, um
pacto de solução para este problema. Então, por gentileza, Miltinho, solta para nós aí o
vídeo! Essa é uma enquete, meus amigos, que o jornal fez em relação à saúde de São
José dos Campos. Isso aí não é o Valdir Alvarenga que está opinando. Isso é a
população de São José dos Campos que está opinando, isso é um sentimento do povo
joseense, é um sentimento de sofrimento da nossa população. A saúde hoje em nossa
cidade ela requer um investimento não somente de verbas, mas um investimento, José
Dimas, um investimento de gestão, um investimento de firmeza de quem comanda a
pasta da Saúde em nossa cidade. Eu não vou aqui dizer que, tanto o Dr. Huruta quanto
o Dr. Ricardo, eles não têm capacidade de gestão. Não, pelo contrário, o Huruta já
mostrou que é um grande gestor à frente do Tênis Clube, Dr. Ricardo na iniciativa
privada já mostrou que é um grande gestor também, tá certo? Então eu penso e sinto
que é preciso que haja um melhor aparelhamento para que esses secretários eles
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possam administrar essa saúde num cenário melhor, numa qualidade melhor. Você
veja, nós temos aí a pergunta na enquete: como você avalia a gestão da saúde em
nossa cidade? ‘Boa 14%, regular 20%. Regular já significa que a pessoa está sendo
benevolente, a pessoa está sendo educada, a pessoa diz: ‘está regular’. Quando parte
para resposta ruim e péssima, eu acho que acendeu a luz amarela no governo. Não é
possível que o governo vai continuar escondendo números para si próprio quando
diante da população os números são esses daqui. Portanto, nós vereadores
precisamos firmar um pacto com o governo no sentido de estar colaborando com
sugestões, com ideias, né?, para que isso venha melhorar em nossa cidade. Aí eu vejo,
por exemplo... Pode deixar aí, viu, Miltinho? Permanece aí. ...aí eu vejo, por exemplo,
de que... fazendo parâmetros do período anterior (2016) para 2017 a gente vê dez mil
cirurgias a menos, você vê noventa mil consultas a menos. Isso não é o Valdir
Alvarenga que está falando. Isso é um órgão do Governo Federal – DATASUS. E de
onde ele colheu essa informação? Da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde deu
essa informação para o DATASUS, que é um órgão que vem aferir a quantas anda o
investimento do Governo Federal dentro dos municípios brasileiros, né? Então a
Secretaria da Saúde informou e aí, meus amigos, o jornal, que é um grande
colaborador do povo joseense, do Vale do Paraíba, vai até o povo e ali ele detecta qual
é o sentimento da população, o que a população avalia. A população é tão soberana
para nos eleger vereador aqui, para eleger o Executivo, para eleger o prefeito,
deputado, governador, enfim, mas a população também é soberana para apontar aquilo
que ela está sofrendo, para apontar que é preciso mudanças urgentes na área da
saúde de São José dos Campos. O prefeito tem feito lá seus esforços, tem feito a sua
dedicação, vamos dizer assim, mas é preciso muito mais, prefeito Felício, é preciso
muito mais, é preciso dar cartas brancas tanto para o Huruta quanto para o Dr. Ricardo.
Eu confio na capacidade desses dois homens que gerenciam a Saúde de nossa
cidade. Não estamos aqui para retaliar esse resultado aqui, não. Esse resultado me
entristece. Então não estou aqui para retaliar esse resultado. Eu queria ver um outro
resultado. Eu queria poder chegar aqui e dizer ‘olha, a saúde está assim, a saúde está
assado, e aí a população está contente’, mas infelizmente, Calasans, não é isso que eu
tenho que dizer aqui. Como representante da população, como porta-voz do povo
joseense eu tenho que chegar aqui e falar a verdade. Vocês que estão me ouvindo aí
pela live, estão me acompanhando, me assistindo, estou aqui para dizer a verdade
para o prefeito, para os colegas vereadores. E aí onde pesa o que aconteceu aqui na
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semana passada, quando o projeto que tinha... de minha autoria, que favorecia os
idosos nessa cidade infelizmente essa Câmara ela andou como caranguejo, ela andou
para trás, ela retrocedeu, por quê? Por uma imposição do governo. O governo foi lá,
pediu que os colegas vereadores tinham que votar contra os idosos. Os colegas
vereadores, quinze deles, vieram aqui e votaram contrário. Então não foi o Valdir
Alvarenga que perdeu. Quem perdeu foram os idosos, os idosos que estão chorando
nas filas para pegar remédio, os idosos que estão chorando na fila para conseguir uma
consulta, os idosos que estão na fila chorando para sofrer uma cirurgia, que não
aguenta mais uma dor no joelho, uma dor nos ombros, uma dor na coluna. E
infelizmente nós somos atropelados aqui dentro por uma imposição do governo dizendo
aos vereadores que eles tinham que votar contrário aos idosos da cidade de São José
dos Campos. Então, meus amigos, está ficando aqui o registro deste vereador, que,
sabendo que inclusive o cenário da saúde da rede básica de nossa cidade não anda
bem, nós temos que fazer projetos aqui importantes para que a cidade possa ganhar.
São José dos Campos vai... vamos votar a semana... daqui mais um mês, o orçamento
de nossa cidade, meus amigos. Nós vamos... só para a área da Saúde, quase
setecentos milhões de reais. De orçamento geral nas mãos do nosso prefeito vai para
dois bi, seiscentos e trinta e nove milhões de reais. Uma cidade bilionária! Nós não
podemos aceitar mais o povo joseense na fila, nas UBSs, quatro horas da manhã. Olha
o que a equipe do... Avança para mim aí, Miltinho! Olha o que a aposentada Maria
Isabel Silva, de sessenta e três anos, uma idosa, recebeu da equipe do Felício. A
página do prefeito Felício nas redes sociais avisou à dona Maria Isabel que só haveria
vaga em pelo menos dois meses. A página do prefeito Felício dizendo isso, que deve
ser coordenada pelo Leandro, que está aqui, da Secretaria de Governo. Leandro deve
coordenar essa página do prefeito, e dando essa resposta para a população joseense.
Daqui a dois meses, não é o Valdir Alvarenga que está falando, é a equipe do prefeito
que deu a notícia para dona Maria Isabel, uma idosa de sessenta e três anos – viu,
Cyborg?, para concluir – e que vai na UBS lá do Campo dos Alemães, lá onde o
Robertinho da Padaria lidera um trabalho lá, tem atuação. A mulher chega lá quatro e
meia da manhã e recebe essa notícia que daqui a dois meses vai conseguir uma
consulta para ela cuidar da osteoporose dessa mulher. Obrigado, senhor presidente! E
uma boa noite a todos aqui e todos aqueles que nos acompanham aqui pela live e pela
TV Câmara!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, nobre vereador Valdir
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 65ª Sessão Ordinária – 31.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
10
ORADOR

APARTEANTE

DATA
31.10.2017

Alvarenga. Próxima vereadora inscrita, vereadora Amélia Naomi. Como tínhamos
combinado, vossa excelência tem o tempo regimental de cinco minutos. Após a
vereadora Amélia Naomi fazer uso da tribuna, iremos entrar em processo de votação,
conforme pedido do líder José Dimas. Vossa excelência tem o tempo regimental de
cinco minutos. A senhora vai usar o tempo também do partido, vereadora?”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “O líder Wagner Balieiro me cedeu. E eu queria...”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Sem problema, a senhora pode usar então
dez minutos, está bom?”
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 Amélia Naomi, pelo prazo
regimental de dez minutos..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 65ª Sessão Ordinária – 31.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
11
ORADOR

APARTEANTE

DATA
31.10.2017

Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Queria aqui cumprimentar a todos que estão
presentes, os vereadores, a comunidade, o pessoal do Uber que está aí
acompanhando, fizeram uma grande luta, estão fazendo um enfrentamento importante
não só no município, mas no Governo Federal, lá no Senado, cobrando uma posição e
trabalho para todos. Bom, eu queria começar aqui pelas manifestações que
aconteceram hoje na capital de São Paulo, essa é uma luta antiga na cidade de São
Bernardo do Campo, mas eu quero abrir aqui com a nossa imagem que marcou o
mundo, não só São José, mas o Brasil, mas o mundo, que foi essa imagem do
Pinheirinho. A luta pela moradia está em chamas novamente. Pode passar. Esta é a
imagem de hoje. Eu espero que as TVs publiquem, divulguem, que é a luta que tomou
São Paulo, a luta pela casa. Pode passar. Dez mil pessoas saíram pela manhã de
terça-feira. O MTS... O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto da Ocupação do Povo
Sem Medo que não só em São Bernardo, mas em São Paulo já lideraram várias
ocupações e já resolveram e permitiu que vários prédios em São Paulo fossem dado
para aqueles que mais precisam, né? Num processo de negociação, de organização.
Mas fato é que esta mobilização é de São Bernardo do Campo. O objetivo é cobrar do
governador Geraldo Alckmin a desapropriação do terreno ocupado desde o início de
setembro por mais de oito mil famílias. Pode passar. Eu quero aqui também fazer um
paralelo do programa que foi a referência no Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida,
que no governo Lula permitiu quase sete milhões de brasileiros a terem a garantia da
casa própria. Pode passar. Um presidente golpista, que foi o Temer, e os prefeito
antipopulares têm parado os investimentos no Minha Casa Minha Vida. Os avanços
dos governos Lula e Dilma estão retrocedendo. Pode passar. Com o governo Cury, o
ex-prefeito, aliás, ex depois do PT, ele rejeitava o Minha Casa Minha Vida. Logo que o
Carlinhos assumiu, ele fez três leis aqui no início do mandato dele (janeiro, fevereiro e
março) mudando a Lei de Zoneamento para que São José tivesse o Minha Casa Minha
Vida. Pode passar. Esse é o Minha Casa Minha Vida residencial de São José. Foi linda!
Ali na região leste, né, Wagner? Olha ali o dia da bexiga que nós soltamos, né?
Chegamos no apartamento das pessoas. Pode passar. Minha Casa Minha Vida da
Colônia Paraíso, zona sul, esse foi o primeiro. Minha Casa Minha Vida Residencial Alto
da Ponte, da zona norte. Pode passar. Esse é do Residencial Colinas, da zona leste.
Pode passar. E o último conjunto desse legado do Carlinhos, cinco mil, quatrocentos e
quarenta e seis moradias contratadas, falta ainda o Mirante do Limoeiro, que estava
quase pronto e as pessoas estão aí aguardando e pagando aluguel nesses quase oito,
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nove meses de espera. Desde o começo de 2017 a obra se arrasta sem terminar. Pode
passar. São José dos Campos em 2017, por falta de políticas públicas, ficou fora das
vinte e cinco mil unidades que foram lançadas pelo Governo Federal. Algumas cidades
foram... participaram, estou aqui com a lista. A cidade de Penápolis, Praia Grande, São
Paulo foram cidades que foram contempladas por esse lançamento no início do ano.
Foi para o Brasil inteiro, mas... o estado de São Paulo. São José, o prefeito infelizmente
não se inscreveu. Era um programa importante porque era acima de dois salários
mínimos, porque todos os programas que nós fizemos aqui em São José é até um
salário mínimo porque não tinha ainda esse formato acima de dois salários mínimos,
que seria importante porque seriam atendidos trabalhadores da Prefeitura, que nós
temos muitos da Urbam, que seria dentro desse novo critério que São José ficou fora,
infelizmente. Pode passar. Retrocesso, mas nós estamos vendo que o povo está na rua
na luta pelo direito de moradia digna. Pode passar. ‘É a primeira vez que sou impedido
de cantar’. Acho que todo mundo viu ontem Caetano Veloso falando que ‘neste período
democrático...’ desde o processo que nós conseguimos, infelizmente esse foi um dado
bastante repugnante o que aconteceu ontem. O Emicida, que foi o último a falar no
comício de ontem, ele lembrou São José dos Campos. ‘O rapper Emicida, durante...
volta, volta aí que eu quero falar do Pinheirinho, o que ele falou ontem para os oito mil.
Consegue voltar? Aí. Rapper Emicida, durante o ato de ocupação em São Bernardo do
Campo, que proibiu a apresentação de Caetano Veloso, lembrou que a repressão no
local é semelhante a do Pinheirinho, que resultou em episódios de desocupação
violenta, mas que chamou a atenção de toda a sociedade para a luta da moradia.
Vamos lá. Então, ontem todo mundo lembrou dessa grande tragédia, que foi na época
do PSDB. E a foto do lado são as casas do Pinheirinho hoje, ali do lado. Um governo
democrático investiu no Minha Casa Minha Vida e deu dignidade. E ainda atendemos a
reivindicação da comissão, que o Marrom brigou muito: ‘nós queremos casa!’ Está ali
as casas. Pode passar. Sem a política habitacional, trabalhadores pobres ficam
excluídos da política de moradia. Sem emprego, com juros altos, tem que ser o governo
bancando uma política habitacional. Pode passar. ‘Fila por casa própria em São José
projeta espera por 72’ – isso são algumas matérias que saiu no jornal aqui da cidade.
Passa, por favor! Bairro... Isso na época do Cury: ‘Bairros clandestinos dobram de
tamanhos no governo Cury’. Já mudamos isso. Pode passar. Sem a política
habitacional na área de habitação, com a fila de espera de setenta e dois anos,
ocuparam em 2004 a área do Najis... a área que estava lá há trinta anos como lá em
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São Bernardo e que nunca pagou imposto da mesma forma. Os grandes que têm
dinheiro não pagam IPTU nenhum lugar desse país. Pode passar. Aí a luta do
Pinheirinho dos Palmares, as casas de alvenaria, as ruas largas que foram projetadas
pelo pessoal da USP. Está lembrando aí, Valdir Alvarenga? Bem lembrado. Pode
passar. 2012 a desocupação violenta... Pode passar, essa imagem a gente já viu. Ação
do Ministério Público acusa o Cury de omissão pelo caso Pinheirinho. Passando, por
favor! A mobilização do Pinheirinho contra a truculência e a desocupação foi para o
mundo inteiro. Aquela foi uma manifestação em Berlim, essa na Argentina, ali na
França. Pode passar. Os gastos da Prefeitura com a desocupação do Pinheirinho foi de
um milhão... cento e setenta e um milhões, valor superior ao que foi investido nas
casas lá do Pinheirinho, que foi em cento e trinta e quatro milhões. Então a
desocupação custou muito mais caro e o prejuízo, porque essas crianças ficaram sem
as suas histórias, porque o trator passou, levou boletim, levou caderno, levaram tudo.
Pode passar. E essa é a luta. Essa foto é belíssima e nos arrepia de que a sociedade
está vibrante, percebe que esse governo tem que cair e aí os jovens, artistas, Suplicy
na luta pela moradia no dia de ontem, né? Nos dá muito orgulho e nos enche de força,
de acreditar que um outro mundo é possível. Pode passar. E é por isso que eu queria
aqui terminar a minha fala chamando os movimentos sociais, tanto os de São José
como do Brasil, a cobrar deste governo, que foi um governo imposto, golpista, as
políticas públicas e não aceitar nenhum tipo de atrocidade, como foi ocasionado em
São José, no caso lá em São Bernardo do Campo. Nós esperamos que... Hoje vai ter
uma negociação, fruto da mobilização, lá em São Paulo, com o governador, mas
esperamos que todos os oito mil saiam com casa, porque esse é o desejo daquela
população que está lá ocupando. E a luta é justíssima. Por isso, toda sociedade... um
setor da sociedade, estão lá apoiando e desejando a eles que eles tenham dignidade e
casas justas. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Próximo vereador inscrito, vereador Lino
Bispo, do PR. Vossa excelência tem o tempo regimental de dez minutos. Após o
vereador Lino Bispo, iremos fazer o processo de votação, se estiver tudo certo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo
regimental de dez minutos..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores e senhoras
vereadores, público aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pela
TV Câmara, pela internet, pelo facebook. Nós estamos nessa tribuna, na noite de hoje,
para trazer e abordar alguns assuntos que nós entendemos que seja de importância
para gente estar tratando aqui. Nós sabemos que o nosso trabalho aqui como
legislador, como vereador é realmente olhar a cidade como um todo, é estar olhando
para tudo aquilo que acontece na nossa cidade e também em algumas situações até
um pouco mais além disso. Mas eu quero assim dizer que recentemente nós tivemos
um processo aqui, um requerimento pedindo ao Ministério dos Transportes que
pudesse estar olhando para São José dos Campos, principalmente para o aeroporto de
São José dos Campos. E nós temos, assim, a satisfação de dizer que fomos bem
recebidos e que o Ministério dos Transportes está aí com as portas abertas e com
certeza estará fazendo um grande esforço para que a gente possa ter um ganho com o
aeroporto de São José dos Campos no sentido de que esse aeroporto possa abrir de
fato as portas para o desenvolvimento da nossa região, para que a nossa região tenha
de fato a partir de São José dos Campos uma facilidade maior tanto na questão de
passageiro como na questão também de cargas. Eu acho que já passou da hora de a
gente nos esforçar, nos fortalecer nessa direção de cobrar de quem está aí
administrando essa pasta, que olhe para São José dos Campos com esse olhar
realmente de grande cidade, de grande região que é o Vale do Paraíba, para que a
gente possa ter os avanços necessários para que o crescimento na nossa região, na
nossa cidade, ele possa realmente continuar. E esse investimento, essa questão de
olhar para o nosso aeroporto, com certeza trará muitos empregos e desenvolvimento
para a nossa região, está certo? Então nós queremos aqui dizer que estamos aí muito
empenhados nessa luta de a gente, junto ao Ministério do Transporte, trazer para São
José dos Campos essa discussão importante com relação ao nosso aeroporto.
Também tratamos com o Ministério dos Transportes a questão das marginais aqui de
São José, as marginais da Dutra, principalmente dois pontos de grande, podemos
dizer, fechamento e um trânsito trucando que a gente todos os dias acompanha, que é
ali perto do viaduto da Johnson e aqui na área da Veibras, da General Motors. Então é
uma luta também que nós estamos aí travando para que a nossa cidade possa ser
contemplada pela concessionária a realmente dar essa solução viária para o trânsito
nessas marginais da nossa cidade. Então nós queremos aqui dizer que o deputado
federal Márcio Alvino tem nos acompanhado nessa discussão, está junto conosco
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nessa luta e eu tenho certeza que nós vamos ver dentro em breve uma manifestação,
assim, concreta de uma ação para gente ter esses dois problemas, esses dois pontos
mais críticos na nossa cidade resolvidos. Nós sabemos que essas marginais, ela
precisa ligar São José a Jacareí dos dois lados da Dutra, porque realmente é uma
grande necessidade que nós temos. Hoje, com o crescimento da nossa cidade, a Via
Dutra passou a ser de fato uma rodovia que não tem conseguido dar fluidez no trânsito
da nossa cidade e da nossa região. Mas eu quero aqui também, senhor presidente,
destacar que nós chegamos num mês que é muito importante para a conscientização
na campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata. Nós estamos aí no
Novembro Azul, que inicia-se amanhã. E eu gostaria de estar, assim, apresentando
para vocês um vídeo que vem tratar um pouco desse assunto que é muito importante,
essa conscientização nossa, essa participação nossa nessa luta para que a gente
possa diminuir esses casos que vêm trazendo, ceifando vidas de homens ainda com
uma idade nova, mas por falta de cuidado muitas vezes realmente chega a um ponto
difícil de ser tratado. Então, gostaria que vocês pudessem acompanhar esse vídeo que
a gente preparou para a noite de hoje.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador LINO BISPO:- “Então esse mês realmente é um mês mundial de combate
ao câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre
os homens. E como a gente viu aqui no comentário desse vídeo, noventa por cento dos
casos eles são tratáveis, não é? Mas é necessário que possa ser realmente
acompanhado precocemente esse problema que afeta a maioria dos homens. Então
que a gente pudesse estar aí, todos nós, tanto homens como mulheres nessa
campanha, assim como a gente se envolve, não é?, no Outubro Rosa, que está ligado
à mulher, que todos nós pudéssemos então também estar fazendo esses grandes
esforços para que esta campanha, este mês seja um mês realmente bastante
comentado, bastante falado na necessidade desse enfrentamento aí, dessa prevenção.
Queria pedir para o Milton para que pudesse colocar o slide para que a gente pudesse
ver mais um ponto importante. Então: ‘O câncer de próstata. A gente precisa tocar’, né,
como diz. No Brasil, então, nós temos casos de câncer de próstata, sessenta mil no
Brasil. Descoberta recentemente, a doença tem noventa por cento de chance de cura,
né? Cerca de treze mil mortes por ano acontecem com relação ao câncer de próstata,
uma morte a cada quarenta minutos. E que esse Novembro Azul possa fazer a gente
mudar esta realidade, que a gente possa ver essa tratativa sendo feita para que a
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 65ª Sessão Ordinária – 31.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
16
ORADOR

APARTEANTE

DATA
31.10.2017

gente possa diminuir esses índices. O Novembro Azul, a campanha mundial de
combate ao câncer de próstata, homem também precisa se cuidar. É muito comum que
o homem tenha aquela preocupação, é muito comum que o homem tenha aquela
rejeição no cuidado, mas é apenas um mito essa questão da resistência do homem,
mas é preciso a gente quebrar esse mito. Então é isso aí, senhor presidente, senhores
vereadores, não é? A gente até teria até um pouco mais de assuntos para falar nesse
sentido, mas o nosso tempo não nos permite. Dizer que nós estamos aí numa terçafeira importante na nossa cidade, de votação de requerimentos e moções nessa noite,
não é? E dizer para as pessoas que nos acompanham que nós sempre estaremos aqui
tratando algum assunto importante para nossa cidade, para nossa comunidade, e esse
momento daqui do Pinga-Fogo nos liga a gente ao munícipe da nossa cidade. Dizer a
todas as pessoas de que nós temos essa função pública que deve ser cobrada, que
deve ser acompanhada por toda a nossa cidade. Eu quero aqui cumprimentar os
nossos amigos da Rádio Piratininga, o Ângelo, o Carlos França e o Jairo de Freitas,
que nos visitam na noite de hoje. Nosso abraço a vocês, jornalistas da Rádio
Piratininga, que sempre estão de microfones abertos para que nós possamos falar com
o joseense. Então sejam sempre bem-vindos a essa Casa! Ao jornalista Lano Brito, que
também sempre está aqui presente e também no seu programa de rádio refletindo. Ao
nosso querido Bial, que é um grande batalhador aí das ruas da nossa cidade. Ou seja,
a imprensa que sempre nos acompanha, sempre nos dá a oportunidade da gente falar
com o munícipe de São José, com as pessoas que realmente têm esse hábito de
acompanhar as discussões políticas, que realmente passam muito por essa Casa. E
nós estamos aqui sempre atentos e de braços abertos para acolher todos aqueles que
realmente querem saber um pouco mais do nosso trabalho, querem acompanhar o
nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado ao nobre vereador Lino
Bispo! Gostaria de saber do líder se já está tudo certinho para o processo de votação.
Com a palavra, nobre vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite aos colegas
vereadores, público aqui presente e também aqueles que nos acompanham! Senhor
presidente, gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiro que a votação seja em bloco e
também a inclusão de alguns documentos. Por exemplo, solicito a inclusão dos
seguintes requerimentos: nº 4119 e também 4221 até 4228. A inclusão também, senhor
presidente, das seguintes moções: 325 até 329. Igualmente a inclusão das indicações
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nºs 8898 até 8905 e 8908. E, por último, a inclusão das indicações nºs 8911 até 8913.
Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Pois não, nobre vereador Maninho Cem Por
Cento.”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, pedir hoje um minuto
de silêncio aí para a sogra do meu assessor Paulo Ferreira, falecimento da dona Maria
de Lourdes Albuquerque, faleceu no dia 30/10, pessoa muito querida ali da região. Que
Deus dê a ela um bom lugar e que Deus conforte o coração dos familiares também!
Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, nobre vereador Maninho
Cem Por Cento! O minuto será representado ao término de nossa sessão, conforme
Regimento Interno. Entre segundos entraremos em votação. Agradecer a presença do
Desembargador Dr. Luiz Fernando Salles Rossi, Desembargador do TJ de São Paulo,
presente em nossa sessão. Seja bem-vindo, doutor! Muito obrigado aqui de
acompanhar! O nosso amigo Ângelo Ananias, da Rádio Piratininga, Pedro Henrique
Ananias, filho do Ângelo Ananias, a senhora Flávia Rossi Ananias, muito obrigado
também pela presença! O senhor Carlos França, diretor da Rádio Piratininga, o senhor
Jairo de Freitas, o Artístico da Rádio Piratininga, o nosso amigo Lano Brito também
presente aqui. Muito obrigado, Lano Brito! Nosso amigo também Jota Bial, Jair Bial
também presente, que sempre acompanham a nossa sessão, a imprensa aqui, todos
sejam bem-vindos! Pois não, vereadora Amélia Naomi?”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Também quero pedir um minuto de silêncio para o
senhor José Faria Filho, pai do Carlos, que também é funcionário de carreira desta
Casa, que infelizmente se foi. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, nobre vereadora! Esse
minuto de silêncio será respeitado ao término de nossa sessão, juntamente com os
demais pedidos. Em votação o pedido verbal do líder, vereador José Dimas. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Gostaria de pedir para o vereador Fernando Petiti que me assessorasse aqui na
secretaria. Por gentileza, vereador Fernando Petiti! Novamente vou fazer a votação.
Vereadores... Em votação o pedido verbal do vereador José Dimas. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão e os contrários que 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,
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senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com nenhum voto contrário, aprovado por
unanimidade 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 inclusão, em pauta, das
moções de nºs 325/2017 constante do processo nº 14806/2017, de autoria do vereador
Walter Hayashi, que congratula e aplaude a Aconvap – Associação das Construtoras
do Vale do Paraíba, pelo lançamento do Código de Ética da Associação, em cerimônia
realizada no dia 27 de outubro, em sua sede; 326/2017 constante do processo nº
14811/2017, de autoria do vereador Cyborg, que congratula-se com Luciano Vinicius
Rezende pela vitória na eleição do Comjuv (Conselho Municipal de Juventude) em São
José dos Campos; 327/2017 constante do processo nº 14819/2017, de autoria do
vereador Cyborg, que congratula-se com todos os titulares, pela vitória na eleição 2017
do Comjuv (Conselho Municipal de Juventude) em São José dos Campos; 328/2017
constante do processo nº 14820/2017, de autoria do vereador Cyborg, que congratulase com a Revista Urbanova pelo aniversário de sete anos; e 329/2017 constante do
processo nº 14821/2017, de autoria do vereador Cyborg, que congratula-se com a Afico
(Associação dos Fisioterapeutas do Cone Leste Paulista) pela Solenidade de Posse da
Diretoria realizada no dia 30 de outubro de 2017 em São José dos Campos; dos
requerimentos de nºs 4119/2017 constante do processo nº 14327/2017, de autoria do
vereador Maninho Cem Por Cento, que solicita à Prefeitura Municipal providências
quanto a agilidade de uma cirurgia no quadril, para o senhor Aparecido Leite dos
Santos, CRA 078658, nascido em 12/07/1949; 4221/201 constante do processo nº
14797/2017, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que registra participação no
Seminário: “Anistia Política: Perspectivas e desafios à implantação da política de
reparação no Brasil”; 4222/2017 constante do processo nº 14798/2017, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal providenciar atendimento
médico especializado de ginecologista e exame de mamografia para munícipe Oriana
Maria Dias Chaves; 4223/2017 constante do processo nº 14799/2017, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal providenciar a troca de
local de atendimento da UBS da Vila Maria para a UBS da Cel. Monteiro, de Hercília
Ribeiro e Nelton Claudio Ribeiro, ambos com sequelas de AVC; 4224/2017 constante
do processo nº 14800/2017, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 65ª Sessão Ordinária – 31.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
19
ORADOR

APARTEANTE

DATA
31.10.2017

Prefeitura Municipal providenciar atendimento médico especializado de ginecologista
para munícipe Marta Mirian Jesus Santos, que já possui o exame de mamografia;
4225/2017 constante do processo nº 14802/2017, de autoria do vereador Walter
Hayashi, que solicita informações à Prefeitura sobre o IPSM – Instituto de Previdência
Social do Servidor Municipal; 4226/2017 constante do processo nº 14803/2017, de
autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal providenciar
acompanhamento especializado para crianças autistas em sala de aula, EMEF Ângela
de Castro, do Parque Industrial; 4227/2017 constante do processo nº 14828/2017, de
autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento
de exame de densitometria óssea para a senhora Clarice Eiko Hanada; e 4228/2017
constante do processo nº 14829/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que
requer à Prefeitura agendamento de avaliação cardiológica para senhora Rita de
Cássia Anhaia de Lemos; e das indicações de nºs 8898/2017 constante do processo nº
14807/2017, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço
de poda de árvore na Rua Professora Renê Maria Vandaele, em frente do n.º 88, no
Bairro do Jardim das Colinas; 8899/2017 constante do processo nº 14808/2017, de
autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o conserto da calçada
da Praça Afonso Pena, no Centro; 8900/2017 constante do processo nº 14809/2017, de
autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal liberação da Praça
Afonso Pena durante o mês de dezembro nos horários das 09:00 hs até as 19:00 hs
para a feira de artesanato; 8901/2017 constante do processo nº 14810/2017, de autoria
do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o corte do mato da Praça
Custódio Bento de Sousa, no Bairro Vila Corintinha; 8902/2017 constante do processo
nº 14812/2017, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal a
manutenção dos brinquedos do Parque Infantil da Praça Custódio Bento de Sousa, no
Bairro Vila Corintinha; 8903/2017 constante do processo nº 14813/2017, de autoria do
vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal a troca da areia do Parque Infantil
da Praça Custódio Bento de Sousa, no Bairro Vila Corintinha; 8904/2017 constante do
processo nº 14814/2017, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura
Municipal a manutenção do chafariz no jardim da Av. Jorge Zarur, n.º 02, ao lado do
Posto Chaparral, no Bairro do Jd. Apolo II; 8905/2017 constante do processo nº
14815/2017, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o
serviço de plantio de grama e flores ornamentais no canteiro da Av. Nove de Julho, em
frente do n.º 1040, no Bairro do Jardim Apolo; 8908/2017 constante do processo nº
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14818/2017, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal estudo
técnico para supressão de uma árvore na Rua Dos Armadores, em frente do n.º 133, no
Bairro do Novo Horizonte; 8911/2017 constante do processo nº 14825/2017, de autoria
do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda e corte de raiz
da árvore localizada na Rua Napoleão Monteiro, nº 292; 8912/2017 constante do
processo nº 14826/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à
Prefeitura notificar proprietário para capina e limpeza de terreno localizado na Rua José
Oliveira da Cruz; e 8913/2017 constante do processo nº 14827/2017, de autoria do
vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de tapa buraco na Rua
Lamartine Babo, em frente ao nº 115.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Passaremos ao processo de votação das
atas e proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Em votação a ata da sessão ordinária
realizada no dia 19 de outubro de 2017 – 62ª Sessão Ordinária; e também em votação,
do dia 24 de outubro de 2017, a 63ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador FERNANDO PETITI:- “Nenhum voto contrário,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com nenhum voto contrário, está aprovado
por unanimidade as atas das sessões do dia 19 de outubro e do dia 24 de outubro,
sendo a 62ª Sessão Ordinária e a 63ª Sessão Ordinária, ambas aprovadas
unanimemente.”
Às 18h48min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 19 e 24 de outubro de 2017.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Em votação os requerimentos e moções
constantes da pauta da sessão de hoje, dia 31 de outubro de 2017, bem como os
inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários
que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador FERNANDO PETITI:- “Nenhum voto contrário,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com nenhum voto contrário, está aprovado
por unanimidade.”
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O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas.
Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs 4115/2017, 4204/2017 a
4218/2017, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento; 4142/2017 a 4149/2017,
de autoria do vereador Professor Calasans Camargo; 4155/2017, 4200/2017 a
4203/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita; 4157/2017, 4179/2017 a 4183/2017, de
autoria da vereadora Flávia Carvalho; 4168/2017 a 4171/2017, de autoria do vereador
Wagner Balieiro; 4172/2017, de autoria do vereador Lino Bispo; 4174/2017 a
4176/2017, de autoria do vereador Dr. Elton; e 4191/2017, de autoria da vereadora
Amélia Naomi.
Às 18h50min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Dando continuação à nossa sessão,
passaremos agora ao horário de Pinga-Fogo. Os inscritos terão o tempo de cinco
minutos, podendo ser prorrogado para dez minutos. Próximo vereador inscrito é o
vereador Professor Calasans. Vossa excelência tem o tempo regimental de dez
minutos, vereador.”
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:- “Boa noite, senhor
presidente, colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui das galerias, aqui
também os funcionários da Casa, pessoas da imprensa que estão aqui presentes
também hoje e vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da internet! A
minha fala hoje aqui, senhor presidente... nós tivemos alguns eventos de Lions neste
final de semana. E a organização Lions Internacional, que é um clube de serviços
mundial, com mais de um milhão e meio de sócios em todo o mundo, está completando
esse ano, e foi no mês de outubro, é o ano que comemora cem anos de fundação. Há
cem anos atrás, um americano, Melvin Jones, que participava de uma associação
comercial de comerciantes na sua época... E nesse grupo de comerciantes eles
perceberam que só as ações em prol da economia, do engrandecimento das suas
empresas não era o bastante, porque era preciso também uma ação social, reverter
para a sociedade o que eles tinham aí de crescimento econômico, né? E colaborar
principalmente através do voluntariado com as entidades, com as instituições, com as
pessoas. E o Lions passou a atuar num primeiro momento nas questões de combate à
cegueira, aos problemas de visão num primeiro momento, depois passando também,
incorporando o apoio, nas questões de calamidade pública, né? Sempre quando
ocorrem aí questões que envolvem, como houve aqui em São José dos Campos há
pouco tempo, no início do ano, uma enchente forte, o Lions Internacional enviou para
cá dez mil dólares, que foi revertido em materiais de construção para ajudar aquelas
comunidades que foram afetadas na enchente aqui em São José dos Campos, foi um
exemplo. E muitas ações os Lions de São José dos Campos... O primeiro Lions em
São José foi o Lions Clube Centro, que construiu o primeiro grupo escolar, uma
campanha do grupo escolar... foi feita a campanha do Tijolinho de Ouro e foi construído
um grupo escolar onde hoje é a creche da Mãe Trabalhadora, o Instituto Materno
Infantil Helena Vaz de Lima Soliva, que é anexo lá ao clube de Lions, né? É uma
creche que foi construída lá naquele local em parceria com a Prefeitura Municipal.
Temos vários projetos aqui em São José dos Campos. E as ações deste final de
semana uniram os clubes de Lions: o Augustin Soliva, o Lions Esplanada, o Lions Sul,
o Lions Vista Verde; os clubes de Lions de São José dos Campos. Nós fazemos parte
do Augustin Soliva, que tem prioridade em ações voltadas para educação, como o
Lions Quest, que é um programa de desenvolvimento humano, de formação de jovens,
está presente nas Fundhas de São José dos Campos e em algumas escolas. Também
temos aqui o Projeto Esporte Educativo, que está em várias comunidades, condomínios
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habitacionais populares, que é o Colônia Paraíso. Temos também o projeto Esporte
Educativo no Campo dos Alemães, em escolas como: a Escola Emmanuel dos Santos,
no Frei Galvão; na Rosa Tomita, no Jardim São José; lá no Poliesportivo Tânia Maria,
no Campo dos Alemães. Em vários lugares o projeto com o judô esporte educativo e
vários programas aqui em São José dos Campos. Hoje eu queria passar aqui –
começar, por favor, Miltinho! – o cartaz da paz, que é a campanha internacional da paz,
uma campanha que visa difundir a cultura da paz. Então a campanha anual do cartaz
da paz. Esse domingo foram votados... os cartazes ficaram em exposição no Vicentina
Aranha e toda a comunidade pôde participar da votação para escolher o melhor cartaz
da paz da nossa cidade aqui de São José dos Campos. Por favor, Miltinho!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Já vamos – por favor, Miltinho! –
emendando aqui na... vamos continuando aqui com mais uma atividade Lions muito
importante, que é as Olimpíadas Especiais. Olimpíadas Especiais ocorreram, as
modalidades todas, no Poliesportivo do João do Pulo, neste último sábado. Por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Obrigado, senhor presidente!
Mais uma vez parabéns a todos os leões aí que fizeram esses grandes eventos! Deus
abençoe a todos!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, nobre vereador Calasans
Camargo! Parabéns lá! Sábado, infelizmente, devido ao tempo, nós não conseguimos ir
lá no João do Pulo, né? Mas foi um belo trabalho do Lions. Parabéns, viu, Calasans?
Parabéns mesmo! Com a palavra, nobre vereador Lino Bispo. Mas, antes, já gostaria
de chamar o próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Camargo. Vossa excelência
tem o tempo regimental de cinco minutos, vereador.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu gostaria só de pedir um minuto de
silêncio para a senhora Antônia Tereza de Jesus de Souza, a Dona Antônia, que é
esposa do Bororó, que trabalhou muito tempo no Martins Pereira, não é? Faleceu no
domingo e foi sepultada no dia de ontem. São moradores lá do Jardim Boa Vista. Dona
Antônia Tereza de Jesus de Souza.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Deus a tenha, Bororó é nosso amigo da
época que o nosso colega Ângelo Ananias era repórter esportivo, acompanhava o
glorioso São José lá, sempre ele ia lá pegar uma laranjinha com o Bororó lá no vestiário
do São José. Próximo vereador, já está a postos, vereador Sérgio Camargo.”
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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) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 65ª Sessão Ordinária – 31.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
25
ORADOR

APARTEANTE

DATA
31.10.2017

Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, presidente Cyborg! Boa noite
todos os vereadores desta Casa! Boa noite ao público presente na galeria! Boa noite
também aos telespectadores que nos assistem através da TV Câmara! Hoje o que me
traz aqui na tribuna neste momento do Pinga-Fogo são boas notícias, né? Eu estive na
semana retrasada, no dia 17 de outubro, na cidade de Brasília. Eu queria que o
Miltinho... poderia colocar a primeira tela para nós aí? Na cidade de Brasília. Era uma
semana onde os deputados federais estavam fechando as suas indicações de
emendas parlamentares. E eu estive lá e pude acompanhar uma visita em todos os
gabinetes dos vereadores aqui do Vale do Paraíba, nos três... deputados federais aqui
do Vale do Paraíba e em outros deputados também da nossa região, região de
Campinas, de São Paulo, solicitando que os deputados encaminhassem algumas
emendas na questão, na área da saúde de São José dos Campos. Eu estive lá com a
Irmã Irene, com a Soraia e nós pudemos visitar o gabinete aí do deputado Eduardo
Cury, no gabinete do deputado Flavinho também aqui de São José dos Campos e no
gabinete da deputada Pollyana, de Taubaté, onde nós apresentamos um ofício,
juntamente com a entidade do Pio XII, com a entidade do Antoninho da Rocha Marmo e
do Stella Maris, né? São esses três hospitais que são administrados pelas Pequenas
Missionárias de Maria Imaculada. E também no gabinete do nosso senador, o José
Serra. E a boa notícia para todos vocês é que, uma semana após nós termos passado
lá nos gabinetes, nós recebemos um e-mail com um espelho da emenda destinada pelo
senador José Serra, que já passou para nós esse e-mail, indicando aí uma emenda de
quinhentos mil reais para o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada
para o aparelhamento da unidade lá do hospital. Então fica aqui o nosso agradecimento
ao senador José Serra. Mas também tivemos a promessa e indicação de emenda do
deputado Eduardo Cury, do deputado Flavinho e da deputada Pollyana, que são aqui
da nossa região. Nós vivemos um momento bastante crítico na nossa economia, então
qualquer ajuda à questão da saúde, à área da saúde é muito bem-vinda para nossa
cidade, tendo em vista que o Antoninho da Rocha Marmo e o Pio XII aumentam daqui
para frente o seu atendimento à nossa população, à população do SUS na questão do
tratamento à mulher e na questão também do tratamento da oncologia, que vai passar
a ser realizado agora lá no Pio XII. Então essa é a boa notícia que eu gostaria de trazer
para todos vocês na noite de hoje, essas emendas parlamentares que vêm dos nossos
deputados e também do nosso senador para essa entidade da nossa cidade,
melhorando aí o atendimento na área da saúde. Mas nem só de boas notícias vive o
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nosso mandato, o nosso trabalho. Hoje nós recebemos também... Alguns dias atrás,
alguns meses atrás, eu postei essa tela do Santander, porque tinha realizado aquela
exposição, o Queermuseu, onde falava da diversidade sexual, da diversidade e trazia
algumas imagens que faziam menção à nossa igreja e à nossa fé. Nós fizemos aqui
uma moção, que foi aprovada por todos os vereadores, essa moção ela foi dirigida ao
Banco Santander e hoje nós recebemos a visita de dois representantes do Banco
Santander de São Paulo. Eles estiveram aqui se explicando, trouxeram para nós uma
carta se retratando, pedindo desculpa por todas as ofensas que eles proporcionaram,
principalmente a nós católicos, com determinadas imagens que eles permitiram que
fossem expostas lá no museu, no Santander Cultural. Então eles estiveram aqui,
deixaram para nós um pedido de retratação, então eu queria fazer menção a isso aqui
e dizendo que a nossa moção foi aceita lá e eles estiveram aqui hoje conversando com
a gente e nos entregaram esse documento pedindo retratação. Mas, infelizmente, as
coisas não param por aí. Esta semana nós estamos presenciando uma exposição no
Masp que também trata dessa questão da sexualidade. Eles usam esse nome, na
verdade, para implantar nas nossas famílias e de uma maneira também muito maldosa
na cabeça das nossas crianças uma sexualidade bastante desmedida, né? Por bem
que essa exposição no Masp dessa vez ela está sendo delimitada ali para maiores de
dezoito anos, né? Mas mesmo assim continuam aí a ofender a nossa fé e a ofender
aquilo que nós acreditamos. Eu trouxe só duas imagens, que estarão expostas lá... que
já estão expostas lá no Masp nessa exposição, mas eu só trouxe duas imagens e eu
queria colocar para você e eu queria perguntar para todos os vereadores e àquelas
pessoas que nos assistem aonde que você entende a imagem que eu vou colocar ali
como cultura, como uma coisa que vai acrescentar algo para nossa comunidade? Uma
imagem é esse crucifixo. E para não dizer que eu estou querendo denegrir aquilo ali
que eles chamam de arte, eu vou ler o que eles mesmos colocam para apresentar.
Essa imagem é uma fotografia que se chama ‘Immersion’, é de Andres Serrano, é um
fotografo americano, que ele exibe um pequeno crucifixo de plástico inserido em um
compartimento cheio de urina do próprio artista. Isso aí é o que eles chamam de arte e
é o que eles querem que nós católicos aceitemos como arte. Então essa imagem, essa
fotografia, ela está exposta no MASP e é uma afronta à nossa fé, é uma afronta a tudo
aquilo que a gente acredita. É muito triste a gente ter que conviver com esse tipo de
coisa e ainda nos chamam de retrógrados, e ainda nos chamam de atrasados, e ainda
nos chamam de intolerantes. É uma imagem que me chocou muito quando eu fiquei
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sabendo. Nós não vamos deixar que isso passe em branco. Com certeza a gente
também vai tomar alguma ação com referência a essa imagem. E uma outra imagem...
uma outra imagem também que diz respeito à Igreja Católica, eles mesmos batizam aí
a imagem como Virgem Maria, né? É de um artista, diz que é artista, né? Chris Ofili,
que traz uma santa negra. Por ser negra, não há problema nenhum, nós temos aí
Nossa Senhora Aparecida, aceitamos essa adversidade racial. Com certeza isso não é
um problema para nós. Só que essa imagem, ao redor dela ali, se vocês não estão
conseguindo ver, são genitálias femininas retratadas ali nessa imagem. E ela mostra
também o seio à mostra que foi confeccionada a partir de excrementos de elefante. Ou
seja, vereador Juvenil, isso está exposto, essas duas imagens junto com muitas outras
estão expostas lá no museu do Masp, e eles chamam isso de arte. Para nós é
inaceitável! Fica aqui mais uma vez o meu repúdio a esse tipo de afronta à Igreja
Católica, a minha indignação com esse tipo de acontecimento e é isso que nós vamos
cada vez mais nos deparar, com uma agenda que tem sido colocada no Brasil de uma
maneira ostensiva por alguns grupos que se dizem querer respeito, querer tolerância,
mas, na verdade, nos tratam dessa maneira. Então fica aqui mais uma vez a minha
indignação com esses acontecimentos que têm se tornado cada vez mais frequentes
no Brasil e na nossa comunidade. Para nós, é uma tristeza muito grande ter que
conviver com esse tipo de coisa. Então fica mais uma vez aqui a minha indignação.
Obrigado, senhor presidente! E boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Lamentável, né, vereador Sérgio Camargo?
Mas estamos juntos. Vereadora... pois não, vereadora Flávia.”
A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “... cumprimentar o vereador Sérgio. Eu sou
evangélica, como todos sabem, ele falou apenas os católicos, mas eu acho que isso é
uma total falta de respeito. São os cristãos, na verdade. Esse tipo de atitude não é uma
arte, não é cultura, é um desrespeito com todas as pessoas, porque eles estão
fazendo, na verdade, não só com os católicos, né? Com os evangélicos... Está virando
uma patifaria. Então deixo aqui também a minha indignação e parabenizar pela sua
atitude nessa noite.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Bem falado e bem claro pela vereadora, os
valores estão sendo invertidos, né, vereador Sérgio? Próximo vereador inscrito tem o
tempo regimental de dez minutos, vereador Marcão da Academia. Vossa excelência
tem o tempo regimental de dez minutos, vereador.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 65ª Sessão Ordinária – 31.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
28
ORADOR

APARTEANTE

DATA
31.10.2017

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:- “Muito obrigado, senhor presidente
Cyborg! Boa noite a todos! Cumprimento a todos os vereadores e vereadoras, público
presente, público daqui da galeria que nos assiste através da TV Câmara, através do
facebook. Hoje, senhor presidente, vou tentar até ser mais breve que eu quero prestar
uma homenagem a um grande amigo que está aqui presente. Primeiro eu queria só
informar a todos que nós estávamos aí com uma grande luta junto à Casa do Idoso
com a sua administração, estava sendo administrada pela Comas, né?, e que já
estavam criando um problema muito grande com os usuários da Casa do Idoso Sul. E a
gente veio acompanhando desde o começo do ano, estivemos aqui falando sobre essa
problemática e cobrando do Comas que ele tem deixado a desejar nas suas prestações
de conta. Bom, até lá foi resolvido algum problema. E novamente estourou mais uma
bomba lá, mas graças a grande gestão do prefeito já foi contratada, em caráter
emergencial, conforme previsão da lei, e o contrato foi feito com a APAR. A APAR que
é a Associação de Pais e amigos de Adolescentes em Risco, que vai assumir o serviço
da Casa do Idoso Sul, que atende cerca de mil e quinhentas pessoas ao mês. A APAR
assume em caráter emergencial, né? Então a gente vai estar acompanhando também a
APAR através da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, com a secretária Edna, e
vamos estar de perto acompanhando, fiscalizando essa nova administração. Então que
dê tudo certo. Deus abençoe a sua administração! Aqui hoje eu vou falar rapidinho
agora sobre o nosso vídeo normal semanal que a gente faz sobre um pouco da
prestação de conta. Por favor, Miltinho!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aqui falando sobre o início das obras da Rua
Cleto dos Santos, lá do Jardim Del Rey, que após anos aí que a gente vem cobrando,
desde a última administração a gente vem acompanhando, e agora já no nosso
primeiro mandato levamos o prefeito até o local no começo do ano, o prefeito viu
realmente a urgência e já começou, começou a obra lá, começou a semana passada.
Uma obra que vai fechar uma cratera com aproximadamente quatorze metros de
profundidade e vai usar um prazo de quatro meses. Também estaremos
acompanhando diariamente isso aí. Parabéns aos moradores e parabéns à Prefeitura!
Aqui é sobre o Plano Diretor, né? A gente tem acompanhado desde a semana passada
as oficinas do Plano Diretor em vários bairros da região sul agora, nós estivemos lá no
Jardim Morumbi, no Bosque dos Eucaliptos, ontem junto com o vereador Robertinho lá
no Dom Pedro I, acompanhando todos os moradores que têm ido, prestigiado, levando
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os seus trabalhos, o que de melhor para apresentar para sua região, e prevendo esses
próximos dez anos. Então parabéns à população! Parabéns ao secretário Manara! E
vamos continuar aí acompanhando. Aí sobre a campanha de vacinação antirrábica,
né?, que foi feito na região sul nesse sábado e domingo passado. Foram atendidas,
quase sete mil vacinas, entre cachorros, cães e gatos. Foi praticamente aí cinco mil,
oitocentas e vinte e três vacinações em cães e mil e dez em gatos. Então a região sul
também fazendo a sua parte, os moradores vacinando esses animais, os animais
domésticos de estimação que tanto precisam. Parabéns também à Secretaria de
Saúde! Aqui mais um evento que nós participamos, o evento Gold Fitness lá no Centro
da Juventude, um evento de idosos, né?, que teve aí o apoio da Secretaria de Esporte
e Qualidade de Vida... a realização no caso, né?, fazendo várias avaliações físicas.
Tivemos a apresentação de grupo de danças da Casa do Idoso, que representou São
José no JORI, que é os Jogos Regionais dos Idosos, e também vários eventos, como
zumba. Na verdade é aula de ritmos, né? E foi com uma grande participação de idosos.
Isso promovendo saúde e qualidade de vida diariamente. Parabéns à Secretaria de
Esporte! E, nessa última sexta-feira agora, nós realizamos também uma homenagem
devida e justa ao Coronel Silva, né? O Coronel Silva, que o nome dele é Comandante
Luiz Alberto Rodrigues da Silva, ele é comandante do CBI – Corpo de Bombeiros do
Interior da Polícia Militar, então toma conta de todas as regiões do interior do estado de
São Paulo, menos a Grande São Paulo. E foi um evento muito bacana, um evento que
teve a participação de vários oficiais, da banda da PM. E o Coronel Silva, que presta
serviço para São José dos Campos desde 98, e agora, em 2015, assumiu o comando
do 11º Grupamento de Bombeiros. Ele que também já recebeu a Medalha Centenária
do Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
recebeu Medalha Tobias Aguiar, que é considerada a mais alta condecoração dentro
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele também que ajudou a trazer a
construção... a construção da base de bombeiros da zona sul. Então isso... Ele
permaneceu em São José até 2015, até quando foi para o Comando do 11º
Grupamento de Bombeiros. Então também foi muito importante a homenagem, ele
representando a corporação do Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar, ao
setor de segurança pública. Isso é importante, nós também temos que fazer essa justa
homenagem. E hoje aqui faço novamente, aqui na sessão presente, peço licença a
todos os vereadores para fazer mais uma justa homenagem, mais uma justa
homenagem, a justa homenagem ao nosso amigo Ângelo de Paula Ananias, nosso
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amigo que agora dia 1º, amanhã, ele completa os seus quarenta anos de jornalismo.
Ângelo que nasceu em São Paulo em 02/08/61, que veio para o Vale do Paraíba ainda
criança para iniciar sua carreira profissional. Casado há trinta e um anos com a dona
Solange, tem dois filhos: a Mariana e o Pedro Henrique. Ângelo, jornalista por formação
pela Faculdade Cásper Líbero, a mais conceituada faculdade de jornalismo do Brasil,
mas que também já atuou como redator, apresentador, secretário de comunicação e
repórter. Tem sua história profissional inspirada no jornalismo e no esporte, sendo o
único radialista de São José, da região, que participou de uma grande emissora de São
Paulo, ter feito parte da antiga equipe do Clube Atlético Boa Vontade de Futebol
Amador da cidade de Jacareí, nossa vizinha. Responsável pela coluna de esportes do
Jornal Diário de Jacareí, apresentador de programas esportivos pela Rádio Piratininga
e Difusora de São José, Secretário de Esportes de Jacareí. Atuou em grandes
emissoras de rádio e televisão de São Paulo ao longo de seus quarenta anos de
jornalismo esportivo como âncora de programas esportivos e coordenador de equipes
de esporte: emissoras como Rádio Jovem Pan, Rádio Gazeta, a extinta TV Manchete,
Rádio Globo e CBN. Cobertura de quatro Copas do Mundo: em 86 no México, 90 no
México, 2006 na Itália, 2014 na Alemanha, através da Rádio Globo em São Paulo.
Também das Copas das Confederações 2005 na Alemanha, Mundial de Clubes 2005
no Japão e atualmente o Ângelo, na Rádio Piratininga, é apresentador do Jornal da
Piratininga das oito as dez da manhã, de segunda a sexta-feira. Estava conversando
com ele agora, também falou que tem o seu nome colocado nas quadras de futebol
society do SESI de Jacareí como uma homenagem também. É reconhecido pelos excompanheiros de rádio como profissional de raciocínio rápido, habilidade de entrevistar,
com perguntas fundamentadas pelo preparo e que conquistaram vários ouvintes e
administradores. Eu termino aqui falando uma mensagem, que jornalismo é uma
vocação, não se trata apenas de uma profissão conquistada com um diploma, é um
dom que a pessoa abraça a cada dia e o agarra ainda mais forte no impulso de
empenho e paixão. Ser jornalista é um estado de espírito, é um prazer em poder
divulgar a notícia, correr atrás do fato, é encarar plantões de segunda a segunda, seja
em dias de sol ou de chuva. Jornalista é ser um profissional com ética e de grande
sensibilidade. Aqui também cumprimento aí o seu filho Pedro Henrique, que está aqui
presente, a sua nora, a Flávia, o pai da sua nora, que a gente tem o prazer também de
estar recebendo aqui, o senhor Luís Fernando Salles Rossi, Desembargador do
Tribunal de Justiça de São Paulo, ao diretor da Rádio Piratininga, o senhor Carlos
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França. Um prazer e é muito importante a presença deles. Senhor Ângelo, parabéns
pelos seus quarenta anos de trabalho no jornalismo! Isso aqui é um pequeno
reconhecimento da nossa cidade, da Câmara Municipal ao senhor por tudo que o
senhor fez pela nossa cidade, pelo jornalismo esportivo, pelo jornalismo da região. E o
reconhecimento ele é muito importante, valorização do nosso trabalho e aqui eu presto
essa homenagem ao senhor. Já vou estar aí, vou entregar ao senhor essa singela
homenagem. Muito obrigado por tudo! Deus te abençoe. Parabéns, senhor Ananias!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Parabéns ao vereador Marcão da
Academia! Parabéns ao Ângelo Ananias! Nós que conhecemos o Ângelo há quanto
tempo, né? Uma justíssima homenagem. O Ângelo ele já esteve aqui, se não me
engano, o ano passado também quando a gente fez uma homenagem à Rádio Clube,
ao Programa Parada dos Esportes, também foi homenageado. Então parabéns! Como
é importante a gente poder fazer homenagem às pessoas em vida. Próximo vereador
inscrito é o vereador José Dimas. Vossa excelência tem o tempo regimental de cinco
minutos. E, logo em seguida, eu já gostaria que o presidente Juvenil Silvério pudesse
assumir os trabalhos aqui da Mesa Diretora. Vossa excelência, vereador José Dimas,
tem o tempo regimental de cinco minutos.”
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 José Dimas, pelo prazo
regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite a todos
os presentes! Hoje, exatamente hoje, dia 31, nós celebramos 500 Anos da Reforma
Protestante. E nós tivemos no último sábado, dia 21, nós tivemos um concerto aqui na
Casa aonde nós celebramos esses quinhentos anos da Reforma Protestante e
lembramos da pessoa de Martinho Lutero. Esse evento foi organizado pela Igreja
Luterana e a Diocese de São José dos Campos e também em parceria com a Câmara
Municipal. Nós temos algumas fotos do evento: a presença do Padre Sebastião César,
representando o Bispo Diocesano Dom César; também do José Carlos Arantes, que é
Assessor de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso da Diocese de São José dos
Campos; do Pastor Abimael de Souza, do Conselho dos Pastores e Ministro da cidade
de São José dos Campos; e do Pastor Marcus Ziemann, pastor da Igreja Luterana aqui
em São José dos Campos, que está presente. Quero agradecer hoje a presença. Foi
muito rica a amizade, o conheci no começo do ano através do Padre Sebastião e
também pude conhecer um pouco da vida do Martinho Lutero. E a reforma que
Martinho promoveu na sociedade foi profunda e ainda nós não a entendemos, a
estudamos com profundidade. Creio, pastor, que é um passo para se aprofundar no
legado de Martinho Lutero para todo o Cristianismo. Esta reforma tem um cunho
educacional, porque foi com Martinho Lutero que não só as pessoas que tinham
vocação ao seminário, mas também ele dizia que todos deveriam ter acesso à
informação. Aí surgem as grandes escolas nesse tempo, foram em função dessa visão
para educação para todos. Também na economia, Martinho Lutero dizia que é dever da
família se preocupar com a manutenção econômica dos seus filhos, dos seus entes. E
também, por último aqui que eu queria mencionar, a noção de vocação. Para Martinho
Lutero, vocação não era só para ser padre ou ser uma religiosa, que todo cristão que
estivesse consciente da sua missão a sua profissão seria a sua vocação, a sua
profissão seria a vocação. E, partindo dessa noção de profissão como vocação, como
missão, quero aqui parabenizar também o Ângelo Ananias. O vereador Marcão falou
muito bem, mas Ananias trabalhou também na Rádio Mensagem, Ângelo Ananias
trabalhou na Rádio Mensagem, fez um grande serviço e levou também a sério a sua
profissão como missão. Então parabéns aqui ao Ângelo Ananias, seus familiares,
também o Carlos França aí, ok? Martinho Lutero mais do que ensinou-nos que Deus
em primeiro lugar, ensinou que aquilo que nos une é muito maior, aquilo que nos une é
muito maior do que aquilo que possivelmente possa nos separar. E naquele dia eu
recebi também das mãos do Pastor Marcus Ziemann uma homenagem para a Casa,
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para a Câmara, e eu recebi e hoje o pastor está aqui com a Bíblia na versão luterana
da reforma em comemoração a esses quinhentos anos, que eu faço questão,
presidente Juvenil, que o Pastor Marcus Ziemann entregasse então ao senhor e
colocasse depois num lugar de destaque essa Bíblia, que é referência pela celebração
dos quinhentos anos da reforma protestante. Obrigado! Boa noite!”
Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Prezado vereador José Dimas,
parabéns por essa iniciativa, belíssimo momento em comemoração a essa data por
todos nós, né? Eu queria convidar, por favor, o Pastor, o José Dimas também junto
para poder receber. Quero, em nome da Câmara Municipal, agradecer por essa
homenagem e também por esse presente, que ficará aqui na presidência para que
todos aqueles que vierem depois do meu mandato possam ter a Bíblia como inspiração
também. Muito obrigado, pastor! Deus abençoe muito! E, por favor, essa Casa é sua
casa, fique sempre à vontade. Um abraço! Com a palavra, vereador Wagner Balieiro.”
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 Wagner Balieiro, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente. Cumprimentar todos que nos visitam no dia de hoje
na Câmara Municipal, a todos que nos acompanham nas redes sociais e pela TV.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de falar sobre um assunto onde algumas
pessoas lá da comunidade da região pediram para gente comentar sobre um problema
pontual, mas que já vem causando certa irritação lá na população que utiliza o
poliesportivo da Vila Tesouro, que até inclusive em função dessas chuvas novamente
foi problema lá. Gostaria, por favor, Miltinho, se puder colocar! O salão de ginástica lá
do poliesportivo tem aí uns seis meses que está com um problema no telhado e não
tem uma chuva que passa que não está aparecendo esse problema de manutenção do
poliesportivo. E aí a munícipe, que está nos acompanhando pelas redes sociais, que
está aí agora vendo na sessão de Câmara, que está... Para gente mostrar essa
situação, esse salão... Essas fotos foram do final de semana, quando ocorreu a chuva.
É um problema constante. Memorandos aos montes já foram feitos. Nesta sessão de
hoje nós estamos colocando também mais uma solicitação para que a Prefeitura
conserte esse telhado do salão, salão este que foi inaugurado em 2013, mas este ano
com esse problema que já está aí causando uma irritação muito grande, várias vezes
aulas canceladas lá no poliesportivo do Tesouro em função de um problema
extremamente pequeno, que é essa questão de uma simples troca de telhado, de duas
ou três telhas, dando um problema lá no salão onde são feitas as aulas de ginásticas ,
artes marciais e um monte de outras... e várias outras atividades para população. Então
fica aí o registro, novamente dizendo que, na sessão de hoje, até com aprovação de
todos os vereadores, foi feita novamente a solicitação junto à Prefeitura para arrumar
esse pequeno problema, um pequenino problema, que está causando tantos
transtornos à população há, pelo menos, seis a sete meses, quando houve a primeira
chuva e foi constatada essa situação. Fica aí o registro e esperamos aí que a Prefeitura
tome as devidas providências e arrume isso até porque a gente está chegando aí no
período de chuva e a situação pode se complicar caso não resolva. Pode passar,
Miltinho! Agora queria falar um pouquinho uma matéria mais nacional, mas que fala um
pouco aí da questão do futuro do Brasil, um pouco da situação do que que a gente
pode ter pela frente com relação a essa questão do pré-sal. Nós tivemos aí várias
vezes falado na mídia sobre o sucesso que foi a questão do leilão do pré-sal. Mas é
importante dizer, através de algumas notícias, passando rápido aí, olha lá: ‘sucesso do
leilão no pré-sal veio’ através ‘dos ágios pagos pela Petrobrás.’ Então, foi feito um novo
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modelo, mas praticamente todo o valor que se colocou ali de recurso foi a própria
Petrobras que pagou. Mais uma: ‘estudos apontam perda de R$ 1 trilhão em renúncia
fiscal após leilão do pré-sal.’ Esse estudo feito lá pela Consultoria Legislativa de
Orçamento da própria Câmara dos Deputados ele coloca duas coisas. A primeira delas
é a questão dos impostos para as petrolíferas. Estão trabalhando com medida
provisória e com uma mudança na questão dos impostos das petrolíferas que vão
reduzir, vão gerar uma renúncia fiscal de quarenta bilhões por ano. Quarenta bilhões
por ano! Ou seja, quase um trilhão em vinte e cinco anos de renúncia fiscal. Esse é um
debate que está acontecendo no Congresso Nacional neste momento. A gente fica aqui
nos debates que são importantes para cidade, muitas vezes as pessoas não querem
ouvir falar da política porque a classe política está desgastada, não é, vereador Valdir
Alvarenga? Mas, no meio dessa situação, velozmente estão aprovando situações como
essa, e quem vai pagar com essa conta é todo Brasil, é toda nossa população. Imagine
o tamanho de uma renúncia fiscal como essa, daquilo que seria a riqueza para ajudar o
Brasil a ser um país de referência em saúde e educação, porque esse valor era o valor
que seria arrecadado para ajudar na saúde e educação como era a legislação anterior
na questão da exploração do pré-sal. Pode passar. E com essas renúncias, e outros
refinanciamentos, e outras isenções, vem aí a questão das projeções de receitas.
Muitas vezes se fala aqui que a receita está caindo e coloca-se muito na história de que
a atividade econômica está baixa, mas hoje muito mais nós temos problemas de receita
no governo federal por isenções e renúncias, perdões de dívidas e, principalmente,
perdões de dívidas para quem não deveria, esse item de perdoar dívida, de renúncia
fiscal, está gerando muito, mas muito mais o problema da questão da receita no
governo federal. Então essa era uma pequena apresentação, eu tenho feito alguns
estudos sobre esse assunto, mas deixar aí para população que eu acho que o debate
maior que nós temos que fazer tem que estar vinculado a tudo que está acontecendo lá
também no Congresso Nacional, medidas que muitas vezes passam ao largo do
debate da população. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Rogério
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AUTENTICAÇÃO
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Juvenil Silvério! Boa
noite, vereadores, público presente, imprensa que nos acompanha, público na galeria!
Vários assuntos hoje me traz a essa tribuna, nobres vereadores e população. Miltinho,
por gentileza, poderia colocar o slide para mim, o slide nº 01? Isso. Primeiramente
gostaríamos de falar a respeito da Semana Lixo Zero. É um projeto de autoria nossa
que foi votado nessa Câmara Municipal que já ocorre... é o terceiro ano consecutivo.
Após uma semana de eventos, nos sentimos recompensados pelo resultado do
trabalho realizado. A Semana do Lixo Zero é uma realidade, onde pudemos difundir,
implementar este conceito sobre o meio ambiente com a nossa Lei Municipal
9.230/2014. Eu fico muito feliz porque na segunda-feira nós pudemos levar essa lei
para outros vereadores do estado de São Paulo e vários vereadores já estarão
implementado essa lei no ano que vem em outras cidades. Em nossa cidade foram
realizadas diversas palestras, na Câmara Municipal, na Univap, em escolas públicas,
municipais e estaduais, bem como em escolas privadas. No fechamento deste evento
ocorreu no Parque Vicentina Aranha nesse sábado, onde pudemos observar o
interesse da sociedade, da juventude, das pessoas com melhor idade nesse trabalho
de agente multiplicador para um mundo ecologicamente equilibrado. Agradecemos a
juventude do Lixo Zero de São José dos Campos por todo o trabalho realizado e
relevante contribuição social, que isso vai ocorrer por gerações e gerações em nossa
cidade. O segundo assunto que me traz aqui, ocorreu no Parque Ribeirão Vermelho
nesse sábado, um evento realizado pela OAB em conjunto com a Prefeitura Municipal
de São José dos Campos. Nosso muito obrigado à Andreia, da Secretaria de
Planejamento, Diretora do Meio Ambiente! Onde a OAB juntamente com a população
ali da Urbanova nós plantamos mais de sessenta árvores no Parque Ribeirão
Vermelho, que infelizmente o parque ainda não está tão florido, não está tão arborizado
como nós esperávamos, mas já estamos andando. Há três meses atrás plantamos
cerca de cinquenta árvores, agora mais sessenta e, em breve, estará o parque repleto
de árvores lá. Então eu gostaria de parabenizar o presidente da OAB, o senhor Rodrigo
Canelas, a toda a sua diretoria pela brilhante iniciativa em relação ao evento ocorrido
no dia 28 lá no Parque Ribeirão Vermelho. A mobilização foi intensa. Teve uma grande
participação da comunidade que mora ali próximo ao Parque Ribeirão Vermelho e
várias pessoas da OAB, quero aqui destacar a Dra. Silvia Máximo, também a
Secretária de São José dos Campos também estava presente, plantaram várias
árvores lá. Então muito obrigado à OAB e parabéns à Prefeitura por integrar! Isso é
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importante, o terceiro setor ajudar, colaborar, fazer parte, porque se nós não
ocuparmos o parque, a turma do mal vai ocupar. E isso é que nos preocupa, a turma do
mal. Embalado já nesse movimento da turma do mal, nós temos que novamente vir
aqui a essa tribuna e questionar e reclamar a respeito dos fluxos em São José dos
Campos. Eu gostaria, Miltinho, por gentileza, de que você colocasse o vídeo aí. Esse
final de semana foi difícil de novo lá. A gente não sabe mais o que fazer ali na região do
Urbanova. A Prefeitura tem ajudado, tem colaborado, a Secretaria de Governo tem
colaborado, a gente conversa com o Antero, a gente vai na Guarda Municipal, a gente
busca o apoio, mas está faltando algo ali ainda, está faltando algo, eu não sei se por
parte de qual poder que a gente pode falar, se é do Estado, da Polícia Militar ou por
parte da Prefeitura. Esse final de semana sumiram as placas que eram proibidos
estacionar os veículos lá, recolheram todas as placas lá e a gente não sabe quem tirou
as placas. Aí os carros estão parando no local que antes não podia, ligam o som alto e
na hora que a Guarda Municipal chega o som abaixa. Aí a Guarda vai embora, dá um
zigue-zague, sabe? Aquele jogo que parece que você dá para cá, toca para lá, aí vai
embora a Guarda, volta a Guarda, vai para lá, volta a Guarda e não consegue pegar
ninguém, não consegue pegar ninguém. Que tipo de ação vai ter que fazer? Não sei.
Hoje, para minha surpresa, quero aqui deixar bem claro, fomos mais uma vez entregar
um ofício no Batalhão da Polícia Militar e agora a Polícia Militar não recebe mais o
ofício quando a gente vai solicitar para fazer rondas e guarda a respeito do fluxo na
nossa cidade. Para nossa surpresa... para nossa surpresa, hoje fomos protocolar o
ofício, o Coronel Júnior do 1º Batalhão não pôde aceitar. Sabe o que ele me falou?
‘Olha, isso é um problema da atividade delegada’. Se é da atividade delegada, é a
Prefeitura que tem que resolver. A Prefeitura fala que é o Estado e a gente não sabe
onde fica a população, fica ligando para gente, a gente de madrugada tem que ir lá, o
vereador Petiti esse final de semana foi acionado também, vários vereadores aqui
estão sendo acionados e parece que a gente não fica buscando isso. Tem um vídeo aí
a respeito do fluxo, se o Miltinho pudesse soltar esse vídeo, que a gente conseguiu
filmar lá no horário que a gente foi lá, não tem como. Na hora que a Polícia chega com
o giroflex ligado, a população abaixa o som, fecha os carros, não pode acontecer nada.
E a gente não sabe o que fazer. Vereador Sérgio... Olha o vídeo! Final de semana. Isso
aí foi nós que fomos filmar lá, descemos do carro para filmar.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador CYBORG:- “O comércio estava fechado lá, não era o comércio, isso é na
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rua, ali na ladeira. O governo tem ajudado bastante. Quero aqui agradecer ao Leandro,
que sabe que a gente tem encaminhado ofício semanalmente, tenho cobrado isso, mas
eu não sei qual o retorno que eu dou para população. Infelizmente o Desembargador
foi embora, que eu ia até solicitar uma ajuda do Desembargador Dr. Salles que estava
aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Então eu gostaria aqui de deixar
isso claro, amanhã vai acontecer um balanço, uma coletiva de imprensa do prefeito a
respeito da atividade delegada e eu tenho certeza que a imprensa vai questionar a
respeito disso. E a gente também não sabe o que falar e o que fazer. A função do
vereador de legislar, fiscalizar, cobrar e pedir a gente tem feito, a Prefeitura também
tem feito a sua parte, mas só que nós temos que definir: cabe a quem? Se a Polícia
Militar, se a Polícia Civil, ou a Guarda Municipal, ou aos agentes de trânsito que têm
que ir lá e autuar as pessoas que estão com som alto. Próximo assunto, por gentileza.
Tem coisa boa também. A gente tem que vir aqui agradecer, agradecer ao governo,
que hoje começaram a manutenção no Parque Ribeirão Vermelho. Nosso muito
obrigado! Hoje cedinho a gente já estava lá acompanhando, estão trocando as
torneiras, que estava tendo um gasto excessivo de água porque as torneiras estavam
cobradas, então a gente acompanhou lá as trocas das torneiras. A próxima foto,
Miltinho. O parquinho, que estava com a grama, estão limpando, o vereador Calasans
sabe disso, que veio falar para mim, olha. A grama estava lá, agora estão limpando, só
falta trocar a grama, vai trocar agora a areia. Então quero agradecer aqui à Secretaria
de Governo, ao secretário Anderson, lá da Governança, a ele e ao Leandro, porque na
hora que nós encaminhamos um ofício ao Leandro e ao Anderson a limpeza começou
a acontecer. Então fica aqui o agradecimento não meu, agradecimento da população lá
da região, porque não adianta ter um parque e não ser cuidado. Então aqui a gente
agradece de estar fazendo a manutenção. O nosso muito obrigado! E quero contar com
esse mesmo apoio a respeito do fluxo, que nós já recebemos informações que este
feriado o fluxo lá no Urbanova vai estar tinindo. Então quero convidar a todos aí para
que a gente possa curtir o fluxo lá na região do Urbanova, que são três pontos, viu?
Três pontos fáceis da própria polícia, da própria Guarda, nós já descobrimos os pontos
lá, de irem lá, de a gente ver o que pode ser feito, porque o que a turma quer? Ninguém
é contra o som e ninguém é contra o funk, é somente o horário, é somente o horário. O
horário está indo duas, três, quatro, cinco. Vereador Petiti, é a realidade, a altura depois
das dez horas, depois da meia-noite incomoda o trabalhador. As pessoas querem
trabalhar, têm filhos pequenos e não conseguem dormir. Aí agora, para atrapalhar, no
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domingo e no sábado... tem um outro terreno lá, que é no Urbanova VII, que agora a
turma está fazendo fluxo durante o dia. Durante o dia, lá no Urbanova VII. É um terreno
particular, que não tem muro, que esse final de semana tinha racha de moto, racha de
carro, com tendas montadas lá e a gente colocou isso e avisou à Polícia Militar. A
Polícia Militar não achava o local, não achava o local. A gente já solicitou isso para
Prefeitura para que a fiscalização possa ir lá e vá atrás do proprietário desse imóvel
que ainda não pode ser construído para que ele feche um muro, para que ele feche um
muro, porque daqui a pouco vai acontecer que não consegue controlar, não consegue
controlar. A gente está comunicando isso faz tempo: ‘olha, sábado à tarde, domingo de
manhã, domingo o dia inteiro. Eles começaram do lado do parque no domingo e foram
terminar na ladeira. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora
Juliana Fraga.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores
vereadores, funcionários da Casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara,
pela internet e todos aqui presentes na galeria! Hoje eu quero ser porta-voz de algumas
mulheres, mas principalmente da Simone, que ganhou neném a semana passada e ela
mandou uma mensagem, mandou uma... não foi nem reclamação, ela realmente ficou
indignada com o que aconteceu e eu também fiquei indignada com o que aconteceu e
eu preciso falar. Na verdade, a cidade tem um projeto importantíssimo, reconhecido há
anos, um projeto que foi criado na época da prefeita do PT, Dra. Angela Guadagnin,
que é o Projeto Casulo, que inclusive já ganhou prêmios pelo projeto. Eu precisei do
Projeto Casulo, eu mesma precisei há oito anos do Projeto Casulo quando minha filha
nasceu, precisei ser acompanhada, instruída pelos médicos, enfermeiras que
trabalhavam lá. E o projeto é uma referência da cidade, é uma referência para outras
cidades. E, infelizmente, a Simone entrou em contato conosco, ela escreveu até nas
redes sociais, é uma conhecida minha querida... Um abraço para ela e para o Antônio!
...sobre uma situação que aconteceu. E nós queremos.... Nós não podemos aceitar
retrocesso, perdas, não podemos aceitar um projeto dessa grandeza, desse porte, que
é o Projeto Casulo, diminuir seu serviço, seu trabalho, mudar, um projeto que tem dado
tão certo. Então a Simone esteve no Projeto Casulo hoje, então é uma situação
fresquinha, esteve no Projeto Casulo hoje, às 16h30min. E no site da Prefeitura está
escrito que o projeto atende até as 17 horas. Então quando ela chegou lá a atendente
disse que não poderia atendê-la pois já iriam fechar, mesmo estando vazio o local,
iriam fechar. Pois bem, disse também que ela, para ser atendida, ela precisava do
cartão SUS dela e do neném. Ela tem o cartão SUS, porém o neném nasceu há seis
dias, a semana passada, não tinha o cartão ainda. E que, para ser atendida, ela
precisava ir ao postinho, na UBS, e trazer o encaminhamento, senão ela não atenderia.
Gente, o caso dela... ela queria... e olha só, ela queria aprender a ordenhar, aprender a
armazenar o leite, porque ela está tendo muito leite e, por que não, até doar esse leite
para crianças que precisam. Gente, se o Projeto Casulo, um dos serviços dele, é
exatamente fazer com que as mães que tenham dificuldade, fazer com que as mães
que tenham essa dificuldade de ordenhar, de armazenar, de cuidar nesse momento...
Ganhou a criança há seis dias. Se não fizer esse trabalho, se não der esse auxílio,
quem vai dar? É exatamente o trabalho do Projeto Casulo. Claro que tem outros
atendimentos, também tem o atendimento a mães com risco, que tem risco na
gravidez, mas um dos trabalhos do Projeto Casulo é exatamente esse trabalho com as
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mães na hora da amamentação. Então eu não poderia deixar de falar isso, nem ia falar
na sessão hoje, mas de fato é algo que a gente... a cidade ganhou com esse projeto,
as mães ganharam com esse projeto, eu fui muito bem atendida à época no Projeto
Casulo e que está se perdendo. Então eu acho que, assim, o governo tem que ter esse
olhar, os responsáveis pelo projeto ter esse olhar aí, esse modelo. Não sei se mudou
alguma coisa, porque pelo jeito mudou, mas dessa maneira há um retrocesso e perda
para cidade, que, como eu falei, ganhou prêmios com o projeto, há perdas para mães
que procuram que vai passar no postinho, vai ter que ter o encaminhamento da UBS
para ser atendida pelo Projeto Casulo só para ter esse auxílio na ordenha, no
armazenamento do leite. Então alguma coisa está errada. E também uma perda para
as crianças, que com a doação do leite quando há excesso, armazenado pode ser
doado esse leite materno para as crianças recém-nascidas que precisam. Então essa é
a minha colocação sobre o Projeto Casulo, que a cidade não pode perder a referência
de um projeto tão importante e está aí esse toque ao governo. Obrigada e boa noite!”
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, presidente! Boa noite aos
vereadores, aos funcionários da Câmara Municipal, a todos os presentes aqui na
Câmara, também aos funcionários e telespectadores da TV Câmara! Eu vou falar de
bem-estar animal, mas antes aproveitar a fala da Juliana Fraga, em 2014 também a
minha esposa precisou do Projeto Casulo, foi muito bem atendida e no momento que a
mãe que vai até o Casulo está precisando de uma ajuda, aprender a fazer o filho
mamar. Eu acompanhei esse tempo todo. É uma luta. Fizemos quatro sessões, não
precisamos de nada dessas solicitações, foi um atendimento muito rápido e, graças a
Deus, deu tudo certo. Me coloco à disposição também para ver o que está acontecendo
no Projeto Casulo, é um programa reconhecido fora de São José dos Campos e, como
eu falei, né? Um momento pós-gestação, que a gente às vezes (o homem) não
reconhece tanto, mas tem o problema de pós-gestação também ter depressão pósparto, é um momento que a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, tem aquela
responsabilidade de cuidar do seu filho, de enfrentar todo esse início dos três primeiros
meses. Por mais que o homem esteja junto, sempre esse compromisso maior é da
mulher. Tem o meu compromisso também de verificar, já tive a presença lá, vi como
funciona bem e isso não pode se perder. Como eu falei, ia falar de bem-estar animal,
duas notícias rápidas. Como eu falei, teve o IV Encontro dos Amigos pela Causa
Animal na penúltima sexta-feira, colocamos cem pessoas na Mário Covas em plena
sexta-feira. A protetora Mazé Zarur que organizou o evento. Tivemos o prefeito Felício
Ramuth e o deputado federal Eduardo Cury, também a presença do vereador Rogério
Cyborg e do vereador Robertinho da Padaria. E nesse dia a gente ganhou a plataforma
My Track Pet para fazer a leitura dos microchips nos animais de pequeno e médio
porte. E essa ferramenta já, doada para administração pública, está em teste no Centro
de Controle de Zoonoses, já começou a funcionar em teste para posteriormente a
gente começar a microchipar os animais em São José dos Campos e fazer a leitura
para aquelas pessoas que abandonam, rapidamente a gente vai encontrar o animal e
saber o proprietário. Aquela pessoa que ama o seu animal e, por um descuido, o
animal fugiu também, com o microchip você encontra o animal, já encontra o seu dono,
não fica naquele desespero. Muitos amigos meus que são criadores, que gostam de
seus animais já perderam por um momento de fuga, né? Aquele detalhe que deixou
fugir, ficou por meses procurando o animal. Com o animal microchipado, esse problema
será resolvido. Também a gente consegue seguir o dia a dia do animal, a vacinação, o
dia de... do bem-estar animal, fazendo com que São José possa sair na frente de
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tantos outros municípios que já fazem políticas públicas para o bem-estar animal. E
lembrar da nossa emenda da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pela primeira vez
um prefeito de São José dos Campos colocou uma dotação orçamentária na Lei de
Diretrizes, nós fizemos uma emenda transformando esse valor de cem mil reais para
quinhentos e trinta e cinco mil reais. Assinaram comigo o vereador Esdras, do
Solidariedade e também o vereador Valdir Alvarenga assinou essa emenda, deixando
uma emenda mais forte, mostrando três vereadores que têm o mesmo objetivo,
independente de partido. E tivemos uma... a primeira vitória com o posicionamento do
jurídico da Câmara Municipal também sendo favorável à emenda. Isso fortalece muito
mais. Já falei com o secretário de Finanças, também diretamente com o prefeito
Felício, para que a gente possa aprovar essa emenda e toda essa verba, de quinhentos
e trinta e cinco mil reais, possa ser destinada a políticas públicas de bem-estar animal.
E, para encerrar, lembrando um pouquinho a fala do Sérgio Camargo aqui, que falou
daquela exposição do Santander, falou em favor da família, e ele falou aqui ‘para nós
católicos...’ e aí eu te completo ‘para qualquer religião, para os cristãos em si que têm a
consciência, que preza pela família, que preocupa na educação dos filhos é totalmente
contrário a essa exposição que está acontecendo, essa inversão de valores que a
gente está encontrando na sociedade’. Mas vamos batalhar e sairemos vencedores
dessa luta aí e que possamos fazer com que a nossa família vá para o caminho
correto, como a gente foi criado. Eu espero que isso aconteça não só na minha casa,
como nos demais lares. Obrigado e boa noite!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Dulce
Rita.”
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 Dulce Rita, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Primeiro desejar boa noite a todos! E pedir
para o Miltinho, que já está meio tarde, todo mundo querendo ir embora, né? Miltinho!
Essa daqui é uma reunião que nós tivemos lá no Batalhão a respeito da segurança de
Eugênio de Melo que, infelizmente, há umas duas semanas está tendo muitos assaltos
e várias intercorrências, assaltando ônibus, residências, no meio da rua. Então nós
fizemos essa reunião com o capitão Júnior e o cabo Gonzaga, que é o responsável
agora pelo patrulhamento lá da região. E nessa reunião pedimos aí um policiamento
mais extensivo nas ruas lá de Eugênio de Melo, principalmente de manhã, a hora que
os trabalhadores vão pegar os ônibus para ir para a Fatec e Parque Tecnológico, que lá
está tendo muito assalto. E conversamos também com o major Antero, que se dispôs
também a fazer a programação junto com a atividade delegada e a Polícia Militar.
Estou vendo que realmente a polícia está na rua, de ontem para cá nós estamos com
muitos policiais na rua, espero que isso continue e que não seja só um factoide, um
evento que esteja acontecendo em Eugênio de Melo, mas que esse policiamento
ostensivo continue realmente nas ruas e que realmente consiga inibir a ação dos
meliantes que estão lá com muita, muita liberdade. E eu acho que... Agradecer também
a Madalena Gil, que é a presidente do Conseg Leste, que esteve nessa reunião
comigo. E eu acho que através disso eu acho que essa nossa rede de Vizinhança
Solidária que nós estamos tendo em várias ruas de Eugênio de Melo e com essas
informações de tudo que está acontecendo na região, o link com a Polícia Militar e
principalmente, que eu acho que isso aí é um dever de todos, que a população em
geral tem que estar participando disso e pedir mais uma vez encarecidamente que
todos que foram abordados, que foram assaltados, com a caneta Bic que seja, por
favor, vão lá e façam o seu B. O. porque sempre... se não tiver o número, se não tiver a
ocorrência, não tem o que se fazer, porque senão a polícia realmente não sabe o que
está acontecendo nas regiões. Então estou pedindo aqui que, encarecidamente, vão
fazer o seu B.O., independente do tamanho ou da qualidade do furto, se foi assalto, se
for furto, se roubou um celular ou uma caneta Bic de vocês, façam esse B.O. E também
queria pedir para população ir nessa segunda-feira, principalmente, que vai ser a
reunião do Conseg, que é feita mensalmente. Então segunda-feira agora, dia 06, vai ter
uma reunião do Conseg, como é feita todo mês, lá no Senac, lá na Vila Industrial, às
19h30min. E tem o estacionamento ao lado do Tiro de Guerra que pode ser utilizado.
Então, por favor, pessoas, vão lá, principalmente as pessoas de Eugênio de Melo, da
região leste, de Eugênio de Melo que estão sendo muito atingidos agora por essas
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ondas de assalto, compareçam e vamos reclamar juntos. Isso daí é uma reunião que
nós tivemos – um pouquinho antes, Milton – na semana passada, na Manoel Meneses
Leal. A semana passada só tivemos uma reunião, mas essa semana que vai entrar
agora vão ter mais três reuniões nas ruas lá de Eugênio de Melo. Isso daqui já foi tirado
o tutor, já estão todo mundo aí trabalhando e é isso, nós temos que unir essas pessoas
para que possa dar alguma melhorada na segurança, que depender da Prefeitura, que
depender só da polícia, se nós não dermos as mãos, não vamos é para lugar nenhum
mesmo. Por favor, a próxima. Esse daqui é o prédio, tão fadado prédio abandonado lá
no Santa Inês, que ficou abandonado quatro anos, que estava com problema, disse
que estava com problemas estruturais, que estava condenado, que não poderia ser
feito nada lá, aí o Felício foi lá e começou as obras. Por favor, Miltinho! Então nós já
estamos aí, uma obra bem adiantada, com quatro salas que está sendo construída
para pré-escola junto com a Escola Doroti ao lado, está bem adiantada, já está nos
finalmentes. Acho que no começo de janeiro já começa a funcionar essa escola. Então
isso aí era um prédio abandonado que estava condenado, chegou o Álvaro com a sua
equipe da Urbam, parabenizar o Álvaro, parabenizar a Cristine, viram a oportunidade
junto com o Felício, falou ‘olha, vamos reformar isso já que está próximo ao prédio da
pré-escola do Doroti’, já anexamos essa construção ao lado e usando todos da mesma
administração, criando cento e sessenta vagas novas para as crianças da região. Então
parabéns a Álvaro, a Cristine, aos funcionários da Urbam e principalmente à
inteligência do Felício, que num segundo percebeu tudo, está aí aproveitando o que já
existia, melhorando e economizando, principalmente, e dando mais oportunidade para
população. Outra, por favor! Isso daqui é a cancha de malha lá no Santa Inês, que o
Álvaro está lá agora começando as reformas, uma forma de compensar o salão que
estava desativado, agora ele está fazendo uma reforma, alargando a cancha de malha
para fazer um salão de ginástica junto com a professora Eliete e a população. Ontem
começaram já a demarcar a obra e a população está muito feliz porque agora vai ter
um espaço lá para fazer as suas ginásticas, os seus... Não é só feito ginástica aí,
também aí é feito reforço escolar, zumba, taekwondo, reforço escolar, aula de inglês,
violão, então é um pequeno espaço que a comunidade se apossou de lá, pediu o
socorro da Prefeitura, a Prefeitura está lá melhorando. E nós futuramente vamos
continuar pedindo aí as melhorias nesse parque ecológico, porque é um local muito
bonito, uma área imensa que precisa ser melhor aproveitada, porque infelizmente a
população não está conseguindo se apossar, utilizar de toda essa área, principalmente
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por uso de alguns vândalos lá. Mas devagarzinho estão todo mundo aí se fazendo o
melhor com a professora Eliete, o senhor Laércio, chamando a ter uma parceria
também com a igreja local, que através dessa igreja que é contratado alguns
profissionais da área esportiva para ter essas atividades lá. Então parabéns a todos aí
do Santa Inês I! Outra, por favor, Miltinho. Isso daqui é uma reunião que nós tivemos no
Coqueiro que nós estamos lá, que eles foram lá pedir algumas melhorias no bairro,
principalmente o resto da regularização de uma parte do Residencial Coqueiro, que não
foi ainda emitido os documentos de propriedade do bairro. E daí nós estávamos
sentados lá na praça, chegou alguns moradores para pedir algumas coisas para gente.
E queria falar que nós vamos estar aí, já passamos algumas reivindicações que fizeram
lá com a gente ontem e vou continuar atendendo eles na medida do possível e espero
que a gente continue com a parceria, que essa parceria já vem de muita, muita data.
Infelizmente no outro mandato teve uma interrupção, mas os laços, quando são fortes,
eles são indissolúveis. Então obrigada aí pela recepção que eu tive aí no Coqueiro!
Outra, por favor! Isso daqui falando... Depois de tanta conversa que eu ouvi aqui de
uma estatística, aí de uma pesquisa, que a saúde de São José dos Campos está de
mal a pior... Acho que de mal a pior estava há quatro anos atrás, há um ano atrás
principalmente, há um ano atrás, quando foi interrompido os tratamentos no Próvisão,
no Pio XII, no Rocha Marmo, que os hospitais não tinham como atender os pacientes,
os hospitais viviam em clima de greve com os funcionários por falta de pagamento
porque eles não recebiam e não poderiam... não estavam arcando os compromissos
com os funcionários. Eu acho que a saúde estava em péssimo estado mesmo quando
algumas entidades, algumas empresas conveniadas pararam de fazer seus exames de
ultrassom, de imagem, muitos e muitos exames pararam, de laboratório, por falta de
pagamento. Aí sim eu acredito que essa pesquisa estava relatando realmente a
verdade, porque nós vimos a cidade no caos, estava o caos total com as empresas
conveniadas em desespero, com os funcionários toda hora batendo na porta da
Prefeitura ou batendo aqui nos gabinetes da Câmara pedindo socorro porque eles não
tinham nem dinheiro para botar mais dentro das suas casas de tanto calote que o outro
governo tinha dado. Então o que está acontecendo agora, não vamos falar que já
chegamos nos cem por cento, mas nós estamos numa reestruturação. Nós já vimos...
O grande passo que o prefeito deu foi chamar todas essas empresas conveniadas,
negociar os débitos, parcelar os débitos para que não houvesse mais interrupção – só
um minutinho – interrupção do tratamento. Nós vimos ele trazer o imenso, o ótimo
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convênio que ele está trazendo aí para o Rocha Marmo, para as mulheres, não parou
nenhum atendimento com o Ambulatório da Mulher, ampliou lá no Rocha Marmo. E
amanhã nós vamos estar tendo uma reunião no Pio XII, que até seria... os críticos aí
sobre a saúde de São José dos Campos queria até que fossem lá para ver o que vai
ser feito com o hospital Pio XII. Vai ter uma reunião amanhã, às oito e meia, para falar
como está sendo feito o novo convênio com o Pio XII, principalmente na área
oncológica e cardíaca. Então é mais coisas que está vindo com melhor qualidade para
São José dos Campos, é mais coisas que está vindo com maior responsabilidade e,
principalmente, muito preocupada em ajudar a rede hospitalar já existente. Então é
socorrendo o Hospital Pio XII, é socorrendo o Hospital Rocha Marmo, é melhorando na
quantidade e na qualidade dos exames e é, principalmente, um novo tempo para uma
nova São José. Obrigada e boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao instante de
silêncio pelo passamento da senhora Maria de Lourdes Albuquerque, do senhor José
Faria Filho e da senhora Antônia Tereza de Jesus de Souza, a pedido dos vereadores
Wagner Balieiro, Amélia Naomi e Lino Bispo.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória das senhoras Maria de Lourdes Albuquerque e Antônia Tereza de
Jesus de Souza e do senhor José Faria Filho.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nada mais havendo a tratar, está
encerrada a sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO,
declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h13min.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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