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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário ad hoc, vereador Marcão da
Academia, procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos
seguintes vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB),
LINO BISPO (PR), AMÉLIA NAOMI (PT), WAGNER BALIEIRO (PT), PROFESSOR
CALASANS CAMARGO (PRP), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO DO ELEVEN
(PRB), JOSÉ DIMAS (PSDB), CYBORG (PV), MANINHO CEM POR CENTO (PTB),
ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), RENATA PAIVA (PSD), DR. ELTON (PMDB),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB) e ESDRAS ANDRADE (SD).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA
FRAGA (PT) – 17h56min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 17h58min, FERNANDO
PETITI (PSDB) – 18h04min, DULCE RITA (PSDB) – 18h05min e FLÁVIA CARVALHO
(PRB) – 18h38min.

Às 17h54min, 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:- “Com a palavra, nobre vereador
José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas
vereadores, público que nos acompanha! Senhor presidente, eu gostaria primeiramente
de fazer alguns pedidos: primeiro, é que seja votação em bloco dos documentos
constantes na pauta de hoje; e a inclusão de dois outros documentos, a inclusão do
requerimento nº 4374 e também a inclusão da indicação nº 9116. Obrigado, senhor
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presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes
que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica.
Conforme acordo de lideranças, vamos passar agora ao processo do Pinga-Fogo e,
assim que a pauta estiver totalmente regularizada, faremos a votação da Ordem do
Dia. Com a palavra, vereadora Amélia Naomi.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos! Quero aqui
cumprimentar o Raimundo, que é da União Joseense dos Estudantes em 89, recebi
aqui o seu documento, protocolou em todas as salas, inclusive para o presidente.
Quero até ler aqui o seu pedido: ‘Solicito as vossas excelências que cumpram o
Regimento Interno, que não venham a extinguir a Tribuna Livre. Queremos exercer a
nossa cidadania, a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento. Que
o Estado de Direito seja respeitado pelos senhores que foram eleitos pelo povo. A
Câmara Municipal é patrimônio do povo. A Tribuna Livre foi conquistada com muita luta
pelos movimentos sociais em 1989’. Está aqui, Raimundo, como te prometi, está
registrado nos Anais e na ata desta Casa. Quero aqui começar a minha fala. Fazem
dois dias que iniciou a nova reforma, a aplicação da nova reforma trabalhista. Então...
esta reforma que destruiu direitos, principalmente da CLT, que entrou em vigor agora,
dia 11. Então quero aqui passar um vídeo, registrar a presença também dos servidores
públicos municipais, os fiscais que estão aqui presentes, fizeram alguns cartazes sobre
o projeto que está na Casa. ‘Não ao Turno!!! Gratificação Mensal Já!’, ‘Vereadores,
vocês são contra ou a favor da fiscalização...? não consigo ler, mas é para que a gente
cumpra as leis. E aí, por favor, vamos lá! Vou falar rapidinho porque eu vou falar só
cinco minutos, o restante é do nosso líder, o Wagner Balieiro. Essa é uma charge, um
pouco... que caracteriza a situação dessa nova realidade, é o trabalhador negociando
com o patrão, infelizmente de uma situação bastante fragilizada, né? Então passando.
Os trabalhadores vão sentir mais ainda as mudanças que mexeram com cento e vinte
artigos da CLT: férias coletivas foram canceladas, divididas em três vezes; empresas
avaliando demitir funcionários para a contratação do PJ (Pessoa Jurídica – hoje é a
grande moda –, que passa a emitir nota fiscal, pagar imposto e sem nenhum direito).
Pode passar! A reforma acabou com os direitos trabalhistas, vai precarizar mais ainda a
situação do trabalhador; vai reduzir salário; demissão dos empregos com carteira
assinada e contratação sem direitos. Pode passar. Aqui são os diversos itens, que são
mais de cem, mas a gente vai só registrar alguns: o negociado sobre o legislado, que
vale mais do que as leis, o que é negociado com o sindicato e com o patrão, com o
trabalhador; férias parceladas em três vezes; demissão em comum acordo, é essa para
diminuir o valor do Fundo de Garantia e não pegar mais... não ter... na medida em que
você faz o acordo não vai ter mais o direito ao salário desemprego; o trabalho
intermitente, que é uma coisa horrível, né? Nós vamos ver isso agora no final do ano,
empresas contratando trabalhadores para trabalhar em loja só no sábado ou só no
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domingo. Esse trabalho intermitente, que é um desrespeito bastante grande aos
trabalhadores. Demissão em massa não precisa mais ser autorizada, nem negociada;
intervalo para o almoço pode diminuir de uma hora para trinta minutos; banco de horas
não é negociado mais com o sindicato e nem com a organização dos trabalhadores, é
negociado individualmente; e o tempo de trabalho na empresa também, a jornada de
trabalho de quarenta horas pode ser quarenta e quatro, chegando até a quarenta e oito
horas, dependendo da situação, se você fizer o trabalho noturno. Pode passar. Bom,
esse é o famoso pato, né? Nós vimos esse pato e o pato só atendeu aos patrões, está
aí os direitos históricos, um ano depois do golpe está aí o grande pato, quem pagou o
pato foi a classe trabalhadora. Pode passar. ‘O Relator da reforma trabalhista, do
PSDB, admite que legislaram sem ouvir o povo’ – foi num evento que teve com os
empresários. O deputado Rogério Marinho comemorou que poucas pessoas discutiram
a reforma trabalhista. ‘Só se fala na reforma da Previdência. Está fora do radar a
reforma trabalhista. E é bom que seja assim’. Foi desse jeito que eles colocaram duas
ou três pautas e infelizmente nós sabemos que a questão da reforma trabalhista é uma
questão muito séria e foi usada também a reforma da Previdência, uma grande
artimanha do capital, que saíram vitorioso. Pode passar. Aqui são os dois deputados
que votaram contra os trabalhadores, o Eduardo Cury e a Pollyana, da região. Pode
passar. Aqui são algumas matérias que a gente viu da desigualdade, porque mesmo...
Hoje nós estamos com cinquenta milhões de indigentes, né?, uma realidade bastante
grande. O Brasil hoje é o segundo maior na escala do desemprego. Na época também
do FHC se teve demissões em massa, né? Pode passar. No governo Lula e Dilma os
trabalhadores tiveram mais qualidade de vida, com todos os direitos, não retirando os
direitos e nós vimos... ali, nesse gráfico, mostra o patamar do desemprego, foi o menor,
nós criamos cerca de vinte milhões de empregos com carteira assinada. Pode passar.
Agora que o Temer enterrou as investigações (ele fez isso agora comprando um monte
de deputados), de novo ele voltou a atacar os trabalhadores com a questão... na pauta
novamente a Previdência. E ele nomeou na pauta da Previdência um inimigo, que são
os servidores públicos municipais, federais, que têm hoje a estabilidade no emprego e
hoje um outro plano de aposentadoria. E o governo resolveu que eles serão os bodes
expiatórios. ‘Ataque aos servidores é a última cartada para tornar a reforma da
Previdência aceitável’. O que saiu no Estadão, foi antes de ontem: ‘fim de privilégio aos
servidores é ponto central da reforma’. Pode passar. Bom, essa questão da reforma
deve vir a semana que vem, até porque o Congresso Nacional não está trabalhando
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essa semana, nem o Supremo, mas é pauta e nós sabemos que essa será a grande
discussão que vai nortear um pouco as decisões políticas e a reforma, inclusive,
ministerial. Bom, quero aqui encerrar dizendo que vai ter luta contra a aplicação da
reforma trabalhista, os sindicalistas da CUT já estão se preparando. Por isso, nas
negociações agora dos acordos coletivos, garantir os direitos dos trabalhadores,
fizeram essa negociação em cada mês em cada fábrica. E a reforma da Previdência
nós vamos continuar lutando contra ela. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo. Logo após a fala do vereador Lino Bispo, informo a todos os vereadores que
vamos fazer a votação da Ordem do Dia.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público
aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela
internet, pelas redes sociais. Eu quero iniciar a minha fala na noite de hoje, senhor
presidente... Primeiramente dizer que eu comecei a falar e já está com um minuto e
treze.... Ah, não! Então, senhor presidente, hoje é o Dia Mundial dos Diabetes. Eu
gostaria que o Miltinho pudesse colocar aqui na tela. A gente preparou um pequeno
material para falar um pouquinho sobre a questão do diabetes. Então hoje, 14 de
novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. A gente sabe que essa doença, ela é bastante
silenciosa, ela é uma doença muito perigosa, porque ela não alarma a real, vamos dizer
assim, o real transtorno, o real risco que traz para o ser humano. Inclusive, eu faço o
tratamento para que realmente a gente possa controlar. Então nesse Dia Mundial do
Diabetes eu quero dizer também que eu tenho um projeto nessa Casa, que está aí em
tramitação e aguardando o final dos pareceres, concedendo o atendimento prioritário
aos pacientes de diabetes na realização dos exames, porque o diabete tem que fazer
muitas vezes o exame em jejum, ou seja, um exame de sangue, qualquer exame que a
gente tem que fazer, a grande maioria, se faz em jejum. E o diabetes, ele tem um
grande problema com relação ao jejum. Então esse projeto nosso é no sentido de que
ele venha a dar prioridade no atendimento aos exames quando a pessoa for portadora
do diabetes, porque o jejum para a pessoa portadora do diabetes traz um grande
problema com relação à questão da hipoglicemia, que ela baixa e aí realmente há um
risco grande do paciente, do diabético passar mal. Então no dia de hoje eu quero dizer
para os senhores que esse projeto meu, ele deve ser votado na próxima quinta-feira,
concedendo então às pessoas que têm diabetes essa prioridade no atendimento na
busca de exames. Então aí eu peço até que os nobres vereadores possam estar aí
compartilhando conosco desta iniciativa para que os diabéticos na nossa cidade
possam realmente ter essa prioridade quando forem buscar um exame. Mas eu quero
também, senhor presidente, destacar aqui um projeto também de minha autoria, que
dispõe sobre a proibição... a proibição dos professores, aqueles que têm a teoria da
ideologia de gênero, que realmente isso possa ser compreendido de que o professor
ele está na sala de aulas para ensinar a matéria para o aluno. E o nosso projeto, então,
ele é de que as escolas possam adotar o sistema de... a Escola Sem Partido, de que a
ideologia partidária, a ideologia religiosa, enfim, que essa ideologia que tem o professor
não possa estar sendo refletida em sala de aula. O professor, repito, ele está ali, ele
tem o tempo suficiente, talvez até insuficiente pela grande carga que ele tem de
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preparar aulas, do HTC chamado, e ainda, de repente, ele deixa a matéria para tentar
fazer um encaminhamento da ideologia que ele tem aí a ser seguida. Então o projeto
Escola Sem Partido, ele tem esse objetivo, do fortalecimento da família, do
fortalecimento da nossa sociedade, porque a família, ela é a célula da sociedade. A
família, ela é o maior patrimônio que nós temos. E hoje a ideologia de gênero está
querendo... está querendo acabar com a família, está querendo acabar com a
sociedade, enfim, porque é a família que sustenta a sociedade. Então o nosso projeto
Escola Sem Partido quer realmente garantir que as nossas crianças sejam ensinadas
na escola e não educadas. A educação das crianças compete ao pai, à mãe, ao seu
responsável, não ao professor. O professor, compete a ele ensinar a criança e não
educar. Por isso, o projeto de lei que nós propomos ele vem para proibir que as escolas
públicas ou privadas de São José dos Campos possam aplicar a chamada ideologia de
gênero nas escolas. É preciso conter esse avanço dessa doutrina que nasceu na
Europa, onde a maioria dos países é declaradamente anticristã. Então o Brasil é um
país católico, é um país evangélico, ou seja, o Brasil, ele é um país cristão na sua
grande maioria. Portanto, a família, ela é esse sustentáculo da nossa sociedade
brasileira e nós não queremos ver o nosso país pagar o preço de permitirmos a
destruição da família. Então o nosso projeto está acho que terminando aí a fase de
apresentação de emendas e eu espero, tão logo ele possa terminar os prazos de
emendas, ele possa estar aqui nessa Casa sendo votado e aprovado, por unanimidade,
quiçá, por todos os vereadores dessa Casa. A gente está tentando, com essa iniciativa,
dar uma direção correta para a educação na nossa cidade, exigir de que o professor
realmente esteja fazendo o papel dele, que é muito precioso, que é muito valioso para
os alunos, mas para ensinar a matéria, para se ater à matéria em si, aplicar realmente
o ensino da matéria ao aluno. E o ensino, a educação de como esse aluno vai se
comportar na sociedade, como é que esse aluno vai fazer a concepção da vida familiar,
isso cabe aos pais. Por isso, eu quero dizer que o nosso projeto Escola Sem Partido
ele tem essa finalidade, é que a gente aqui na nossa cidade possa ver os nossos
professores, possa ver as nossas escolas trabalhando nessa direção, trabalhando os
nossos alunos na direção de ensinar e dando a eles realmente essa condição de que
eles possam fazer um bom exame, que eles possam no final do ano passar com uma
nota muito boa e assim nós teremos de fato uma sociedade melhor. Então, são dois
projetos de minha autoria que acho de grande importância e relevância para a nossa
cidade, um deles, o qual já falei, que é o projeto dando prioridade aos diabéticos na
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realização dos exames, né? E também o projeto da Escola Sem Partido, que vem dizer
para nossa cidade de que nós estamos do lado da família, nós estamos do lado da
organização da sociedade, de que nós estamos do lado de uma sociedade realmente
fortalecida pelos laços, pela direção familiar. E, concluindo, senhor presidente, a minha
fala na noite de hoje, eu quero assim dizer que fiquei oito anos fora aqui desse
Parlamento, ou seja, dois mandatos fiquei fora desse Parlamento, e esse tempo que eu
fiquei fora desse Parlamento eu vi o meu bairro, a minha região esquecida, de uma
forma particular o Jardim Morumbi. Eu ouvia, na quinta-feira passada, aqui o vereador,
que nesses oito anos se intitulava vereador do bairro, que se intitulava que era o cara
que ia realizar, que ia estar brigando pela comunidade, ficou oito anos sem olhar ali
pelo Jardim Morumbi, Parque Industrial, Vale do Sol, Jardim Oriente, Bosque dos Ipês,
Terras do Sul, enfim, essa grande massa ali da região sul. E na quinta-feira passada o
vereador veio a esse Plenário trazer fotos de uma antiga base da Polícia Militar, que no
meu mandato, de 2005 a 2008, nós levamos para aquela base a Guarda Civil
Municipal, que ocupou aquela base, quando eu deixei o mandato o próximo governo
tirou a base. E essa base ficou ali, durante os quatro anos do governo do PT essa base
ficou ali abandonada. E o vereador foi lá essa semana dizendo ‘olha’... Inclusive, ele
fala uma coisa correta, ‘há muitos anos está abandonado isso aqui’. Eu quero dizer ao
vereador que ali naquele espaço vai ser construído uma creche, ali naquele espaço vai
ser aproveitado para educação das nossas crianças e esse espaço realmente já está
determinado a receber as melhorias. Então dizer para ele que realmente agora aquele
bairro, agora aquela região tem alguém que de fato representa ela e com muita
seriedade, com muita transparência. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os vereadores
que passaremos ao processo de votação. Atenção, vereadores! Com a palavra,
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, peço a inclusão de quatro documentos
de autoria do vereador Cyborg. Trata-se de algumas indicações, indicação 9137,
indicação 9291, 9292, 9293, ambas de 2017. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do
vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Robertinho da
Padaria.
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O senhor secretário ad hoc, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhum voto ao
contrário, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem
submetidas à apreciação do Plenário, bem como o pedido de inclusão na pauta do
requerimento de nº 4374/2017 constante do processo nº 15396/2017, de autoria do
vereador Wagner Balieiro, que pede a confecção de Diploma e Medalha de Mérito
Educacional “Professor Everardo Miranda Passos” ao Instituto de Ciência e Tecnologia
de São José dos Campos (ICT – Unifesp), conforme processo nº 13355/17 – PDL nº
25, que serão entregues no dia 29 de novembro próximo, em encontro a ser realizado
fora da Câmara; e das indicações de nºs 9116/2017 constante do processo nº
15138/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que realize a
manutenção do telhado do Instituto Materno Infantil Professora Anjela Maria de Souza
Alves, na Avenida Benedito Bento, 80, no bairro Cidade Morumbi; 9137/2017 constante
do processo nº 15169/2017, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura
Municipal a instalação de placas “Proibido Estacionar Caminhão” na Rua Miguel
Orlando de Freitas, no Bairro do Residencial Vista Linda; 9291/2017 constante do
processo nº 15404/2017, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura
Municipal estudo para implantação de duas lombadas elevadas em frente das duas
portarias do Parque Santos Dumont; 9292/2017 constante do processo nº 15405/2017,
de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço de troca de
lâmpadas queimadas na Passarela Dr. José Shinzato, no Bairro do Urbanova; e
9293/2017 constante do processo nº 15406/2017, de autoria do vereador Cyborg, que
solicita à Prefeitura Municipal manutenções no Parque Ribeirão Vermelho – Urbanova.
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao processo de
votação das atas e proposituras constantes do Expediente. Em votação a ata da
sessão ordinária realizada no dia 07 de novembro de 2017 – 66ª Sessão Ordinária, 09
de novembro de 2017 – 67ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhum voto ao
contrário, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
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Às 18h19min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 07 e 09 de novembro de 2017.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos
constantes da pauta da sessão de hoje, 14 de novembro de 2017, bem como os
inseridos nessa data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhum voto ao
contrário, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas.
A indicação de nº 9119/2017 constante do processo nº 15141/2017, de autoria do
vereador Lino Bispo, foi retirada pelo próprio autor.
Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs. 4238/2017, 4305/2017 e
4306/2017, de autoria do vereador Maninho Cem por Cento; 4292/2017 e 4293/2017,
de autoria do vereador Lino Bispo; 4294/2017 e 4296/2017 a 4298/2017, de autoria da
vereadora Flávia Carvalho; 4309/2017 a 4313/2017 e 4329/2017 a 4333/2017, de
autoria do vereador Wagner Balieiro; 4334/2017 e 4335/2017 a 4336/2017, de autoria
da vereadora Amélia Naomi; e 4344/2017, 4345/2017, 4347/2017, 4348/2017,
4367/2017, 4369/2017 e 4370/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita.
Às 18h19min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Voltaremos ao Pinga-Fogo. Com
a palavra, vereador Professor Calasans Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o 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! Boa noite, colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui das
galerias e também vocês que nos assistem aqui, nos honram assistindo através da TV
Câmara e da internet! Eu queria aqui estar fazendo um balanço das atividades que
ocorreram, as obras, as melhorias da região oeste. E, para tanto, nós vamos utilizar as
palavras do próprio prefeito. O prefeito, ele fez uma postagem na internet com as
melhorias, as obras desses dez meses de governo. E, na sequência, nós vamos passar
uma filmagem que nós fizemos hoje no prolongamento da Via Oeste, que vai da Arena
até a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, onde tem uma rotatória, próximo ao
Condomínio Habitacional Mirantes do Limoeiro I e II. Então, por favor, Miltinho, se
puder colocar aí o pronunciamento do prefeito sobre as obras da região oeste desses
dez meses, são grandes conquistas para a população da região oeste.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Pois então, essa é a obra da Via
Oeste, entre as várias obras elencadas pelo prefeito Felício Ramuth. Eu queria
inclusive estar parabenizando o prefeito. O prefeito, como ele diz, ele tem rodinha no
pé, ele está em todos os lugares. Estivemos com ele na Via Oeste, em vários lugares
do Jardim das Indústrias, da região oeste, Limoeiro, Pôr do Sol, Jardim Alvorada, vários
locais pessoalmente conferindo e conversando com a comunidade. E também várias
benfeitorias foram oficiadas, foram reforçadas através do nosso gabinete, essas
benfeitorias elencadas pelo prefeito. Então são novas soluções para velhos problemas
e as coisas estão acontecendo, são dez meses de governo, mas a região oeste tem
bastante a comemorar e muito mais nós teremos. O prefeito já garantiu que até o final
do mandato, é um compromisso de campanha, que ele vai entregar a Arena de
Esportes do Jardim das Indústrias, que é um pleito muito forte. Que esse patrimônio,
esse próprio público se tornou um elefante branco para comunidade da região, está
parada essa obra. E também o meio esportivo clama muito por essa obra, é uma outra
obra que esperamos que logo seja reiniciada. Gostaria de trazer um outro assunto,
neste final de semana nós realizamos a III Copa ADC Embraer, com muito sucesso,
encerrando o circuito regional de competições da Delegacia Regional de Judô do Vale
do Paraíba, participação maciça das equipes de São José dos Campos, dos atletas do
Programa Atleta Cidadão, dos atletas das escolinhas de iniciação esportiva da
Prefeitura Municipal, dos projetos sociais, do projeto Esporte Educativo do Lions Clube
Augustin Soliva, do Projeto Olhar Futuro da Polícia Militar, todos esses projetos
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importantíssimos que fazem o trabalho de base do judô na cidade de São José dos
Campos e região do Vale do Paraíba. Por favor, esse vídeo também, temos algumas
fotos aqui.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “É isso aí. Quando se faz esporte
com seriedade, os frutos vão acontecendo naturalmente, né? E esse evento é um
evento de muita tradição, está se tornando tradicional a Copa Embraer, bem como o
circuito regional de competições. Mais um ano de muito sucesso, participação maciça.
E hoje nós tivemos um almoço com representantes do Panathlon de São José dos
Campos, na ACM, que é um clube de serviços voltado para área de esportes, e
pudemos lá conversar sobre a importância da implantação em São José dos Campos
de uma política municipal do esporte, que alinhe todos os programas que nós temos,
todas as legislações, como também um Conselho Municipal do Esporte. Levamos
vários assuntos, a importância da modernização da LIF Municipal do Esporte, a nossa
Lei de Incentivo Fiscal, para que se facilite captação para desportos paraolímpicos e
desportos de base – só para concluir, por favor, senhor presidente, um segundinho só!
– e também a questão da regulamentação do Programa Atleta Cidadão, com ampliação
da idade do programa, que hoje é de sete a dezessete anos, o ideal seria até vinte e
um anos, mas, pelo menos até dezenove anos nesse momento, se amplie a idade dos
atletas do Programa Atleta Cidadão. Quer dizer, nós temos várias frentes aqui a serem
desenvolvidas na área desportiva e o Panathlon, com os esportistas de peso, gente
reconhecida, com confiabilidade adquirida, confiabilidade pública adquira, vai nos
ajudar muito. Em breve nós estaremos aí realizando mais reuniões e avançando nas
necessidades do desporto de São José dos Campos. Deus abençoe a todos e muito
obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “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) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, eu queria só comentar rapidamente aqui com relação ao vereador que me
antecedeu, dizer que a questão da Via Oeste era uma obra que praticamente ela
estava perdida quando foi no final do governo do Eduardo Cury. Nós conseguimos
fazer um trabalho muito grande no sentido de trabalhar um acordo judicial para retomar
a verba daquela contrapartida daquele empreendimento que tinha lá, da Terra Simão,
da MRV, para retomar essa obra, que hoje está passando ali até por uma certa demora
para ser entregue. Obviamente que tem os obstáculos no dia a dia da obra, mas uma
obra que teve toda a sua realização, um trabalho realizado ainda na gestão passada e
eu tive a oportunidade de participar desse processo, assim como de outras obras e
serviços que lá estão sendo realizadas. Queria aqui cumprimentar a todos que estão
presentes também na galeria. E, antes de entrar, nós temos dois assuntos. Por favor,
Miltinho! Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre essa situação da área do novo
Teatrão, Centro Integrado de Educação, que está sendo aos poucos desconfigurado o
projeto, sem a creche, sem aquele projeto original que trazia ali uma proposta muito
boa para região da Vila Industrial com esse novo Teatrão e que a obra estava em dia,
com o pagamento em dia. Mas o que me chamou a atenção e a gente vai mostrar aqui
é o estado de abandono da parte que estava pronta. Então, por favor! As paredes do
local que já estava sendo utilizado pela população, tudo pichada, cheio de lixo, o
paisagismo sendo destruído, os objetos de decoração do local onde era piso de
caminhada também todo sendo danificado, o local sem segurança e a população tem
várias vezes... isso foi inclusive fotos da nossa vistoria e fotos de moradores que estão
ficando indignados com a situação que está ficando o local, a parte que está aberta
para uso da população lá na região do Teatrão, né? A própria... O local que tinha os
jardins, que tinha ali o local das bandeiras, a falta de manutenção, de limpeza do local,
né? Isso tem acontecido em praticamente toda a área onde já está liberado para uso da
população. Pode ir passando, tá, Miltinho? Então aí são fotos lá do local, onde a gente
percebe a falta de cuidado com o local, o local abandonado. E não é de hoje que tanto
a gente, através do nosso mandato, como a população vêm relatando através de 156 e
com reclamações nos atendimentos que a gente faz ali na região da Vila Industrial, da
Vila Tesouro, essa falta de cuidado de um local onde se investiu um recurso muito alto,
onde se a obra tivesse sido continuada da maneira como estava o cronograma, com os
pagamentos que já estavam em dia, estaria sendo entregue totalmente em junho desse
ano. Por decisão política, pararam essa obra. Por decisão político-partidária, pararam
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essa obra. Mas, além disso, a parte que está entregue à população está aí com toda
essa falta de cuidado, de manutenção, falta de segurança que a gente pôde ver pelas
fotos e pela reclamação que a população tem feito diariamente com relação a essa
parte que já foi entregue para população. Foi gasto um dinheiro lá e está se
desperdiçando esse dinheiro com esse abandono que está ficando o local. Pode
passar, Miltinho, não sei se tem mais algumas fotos. Isso aí é só um exemplo.
Novamente nós estamos ali fazendo os pedidos, as solicitações para que se cuide, que
se cuide daquela área que já foi entregue para população, que a população usa
diariamente e que está ali abandonada desde o início do ano com a falta de cuidado
com limpeza, com segurança. Até o banheiro que era utilizado pela população lá todo
depredado na área ali do lado da Secretaria de Educação, do lado da onde é a sede da
Guarda Municipal, enfim, do lado de uma série de órgãos públicos. Uma área tão
grande como essa do Teatrão sem ter o devido cuidado na parte que já foi entregue
para população. E, novamente, se o Teatrão tivesse continuado, o projeto original, com
o cronograma de pagamentos e todo o trabalho andado da maneira como estava
andando no final do ano passado, nós teríamos entregue essa obra em junho desse
ano com todo ele sendo utilizado pela população, tanto o ginásio, a creche e todo o
entorno do local. Infelizmente não foi isso que fizeram, paralisaram a obra, atrasaram a
obra, estão falando agora que só o ano que vem. Mas é de maneira lamentável que a
gente vem aqui mostrar que até a parte que já foi entregue para população o ano
passado está abandonada, com um descaso muito grande, com a falta de cuidado com
a parte que é utilizada pela população. Queria também aproveitar este momento para
dizer um pouco sobre um projeto que nós deveremos provavelmente analisar e pode
ter a possibilidade de ser votado na quinta-feira, que é o Projeto de Resolução nº 09,
Projeto de Resolução nº 09, onde fala-se muito da questão da Tribuna Livre e também
na mudança dos prazos de tramitação dos projetos dentro desta Casa de Leis. Eu
estou vendo aqui vários servidores presentes, em especial aí os servidores da
fiscalização, que estão ali manifestando em relação ao outro projeto do Poder
Executivo que está nessa Casa aqui querendo alterar toda a maneira de trabalho, o
Plano de Carreira e como é feito o trabalho da fiscalização. Porém, antes desse projeto,
estão votando um projeto aqui, o Projeto de Resolução 09, que altera a tramitação de
qualquer projeto do Poder Executivo. E nós temos que tomar um cuidado enorme com
o que está sendo colocado aqui. Esse projeto, o Projeto de Resolução nº 09, ele visa
diminuir os prazos de debate de qualquer projeto dentro dessa Casa de Leis. Isso é um
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atentado à democracia, é um atentado à transparência, é um atentado a toda
população que quer participar e discutir projetos nesta Casa de Leis. A Câmara
Municipal, ela é o palco onde nós devemos, junto com a sociedade organizada, com a
imprensa, com os movimentos sociais, debater os projetos, apontar onde estão os
problemas, discutir soluções, correções, mas usar esse espaço para debater ideias e
propostas e também não deixar que o Poder Executivo venha com projetos para cá e
passe como se fosse um rolo compressor aqui, sem ter ouvido a sociedade, sem ter
ouvido a população. E esse Projeto de Resolução nº 09 ele visa tirar justamente o
tempo que os vereadores têm para analisar o projeto, ele visa justamente tentar
acelerar a tramitação de projetos. E muitas vezes, com essa proposta, muitas
polêmicas que podem ser apresentadas e que a gente pode debater aqui com a
população vão passar muitas vezes até batido, porque projetos muitas vezes até
complexos ou projetos que demandam ali dez, vinte, trinta dias de análise vão poder
ser votados com seis, sete dias de tramitação. Nós temos um projeto que está nesta
Casa que está simplesmente tirando da própria Câmara Municipal o direito de legislar,
de analisar o projeto, de fazer o debate no tempo correto e necessário com a
população. Nunca, desde quando foi criado o Regimento Interno, se mexeu nos prazos
de tramitação de projeto. Há mais de vinte, trinta anos aí que nós temos uma legislação
que coloca o prazo de relator, de revisor, o prazo de emendas e o que está se fazendo
é alterando esses prazos, diminuindo o tamanho deles para que projetos polêmicos que
venham do Poder Executivo possam vir aqui, sejam aprovados sem ter o devido debate
com a população, sem ter o devido debate com quem é interessado em qualquer que
seja o determinado projeto. Então é lamentável esse tipo de postura, essa postura.
Esse Projeto de Resolução nº 09, ele é um projeto que é um atentado à democracia,
um atentado à transparência, porque ele tira justamente da Câmara Municipal o espaço
de ser aqui o local de debates, o local de você poder fazer ali dentro dos seus prazos
de comissões uma discussão de cada um dos projetos que vem acontecendo nesta
Casa. Nós vamos ter situações onde projetos que podem ter de quinze a vinte dias, por
exemplo, de análise de projeto, projetos como, por exemplo, de rito de urgência, como
é o caso desse, por exemplo, dos fiscais, que poderão ser de vinte dias cair para seis,
sete dias de análise e em seis, sete dias ser votado e muitas vezes a população não
ficar sabendo o que está acontecendo, não sair nada na imprensa e não ter o devido
debate aqui nessa Casa de Leis. Quando a gente teve, por exemplo, aqui a votação da
questão do IPTU e da Taxa de Lixo e que deu bastante polêmica, essas polêmicas,
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elas só apareceram porque houve tempo para analisar e corrigir algumas distorções.
Tivemos ainda e continua com problema no projeto? Claro que continua, mas nós
tivemos a possibilidade de falar com a população e debater vários absurdos que
estavam ali dentro daquela proposta. E por isso que a gente está aqui manifestando
desde já e fazendo um movimento contrário a esse projeto, que quer tirar o direito do
debate, de transparência no debate dos projetos polêmicos que vêm do Executivo. ”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Marcão
da Academia.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo
prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite a todos! Cumprimento a
Mesa através do presidente Juvenil Silvério, vereadores e vereadoras, público
presente, público presente aqui na galeria, que nos assiste através da TV Câmara, do
facebook. Venho hoje nessa tribuna, senhor presidente, trazer várias informações lá de
Brasília, né? Que a semana passada, quarta e quinta-feira, eu estive lá em Brasília a
convite do ministro da Saúde, o senhor Dr. Ricardo, quando veio aqui para São José
dos Campos apresentar todo o seu trabalho. Nesse trabalho, ele estava falando da
dificuldade de conseguir academias, academias da saúde, academias ao ar livre,
para... junto com o Ministério. E eu falei que é importante também conhecer o projeto,
como o Projeto Cidade em Movimento de São José dos Campos. Então recebemos
esse convite, agendando com ele, foi para semana passada, e nós fomos até lá.
Chegamos em Brasília, eu aproveitei e ocupei todo o tempo possível, por exemplo:
cheguei na quarta-feira às sete horas da manhã, fui para o hotel era onze e meia da
noite, já nove horas da manhã saía para reunião para pegar o avião oito horas da noite.
Então a gente aproveitou muito bem, trabalhamos muito lá. Na primeira visita,
estivemos no Ministério da Saúde juntamente com o secretário de Esporte e Qualidade
de Vida aqui da cidade, o senhor Paulo Sávio, nosso secretário estava lá para gente
apresentar o programa Cidade em Movimento da Prefeitura ao Ministério da Saúde,
ajudar eles a conseguir as mais de dez mil academias ao ar livre para o Brasil. E
também depois fomos ao Ministério do Esporte apresentar os projetos da cidade e ver
o que a cidade consegue absorver com projetos de lá. Depois, fui ao Ministério da
Justiça e, ainda, fui no Congresso Nacional. Então eu tenho aqui até um vídeo para
apresentar, mas antes eu quero colocar a importância que foi da nossa participação lá.
Nós conseguimos observar muitas coisas, principalmente que os ministérios e o
governo federal não conhecem direito São José dos Campos e seus programas
municipais. Pelo que eu pude conferir, nós estamos muito à frente ainda dos programas
do Ministério... dos ministérios, sim. Eu fiquei impressionado, senhores vereadores, o
quanto, por exemplo... Programa da Secretaria de Esportes, como o Fadenp, Atleta
Cidadão, a própria academia ao ar livre são exemplos para eles, exemplos. Para vocês
verem, eles pediram o convite nosso, todos os ministérios que eu visitei, para vir a São
José dos Campos e aprender um pouco mais, isso é importante a gente destacar
também, São José cidade referência do país em programas, em várias secretarias. Eu
vou passar um pouquinho do vídeo para exemplificar porque eu, poxa, eu queria até
passar tudo, tintim por tintim o que aconteceu lá, mas o nosso tempo é muito curto, vou
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passar aqui um pouco do vídeo. Faz o favor, Miltinho!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aqui primeiro no Ministério da Saúde, onde a
gente já teve reunião. Participamos lá junto com o ministro, o secretário da Secretaria
de Atenção Básica, também com o senhor Dr. João Salame, que faz parte aqui, junto
com a comissão da Dra. Ludmila, Dra. Renata, que nós fomos lá explicar tintim por
tintim sobre o Programa Cidade em Movimento, as Academias ao Ar Livre, ajudando ao
Ministério da Saúde a investir na Academia da Saúde, que eles têm um programa muito
importante, querem trazer também para São José, querem que São José entre junto
com as UBSs, a importância disso, né? E também eles têm um projeto muito bacana
que vem em cima da saúde nas escolas, com o combate à obesidade infantil, né? Isso
é muito importante, que também nós, junto com o secretário, estamos buscando lá os
recursos. Essa Academia da Saúde também fazer uma parceria com a Secretaria da
Saúde aqui, também da Secretaria de Esportes, para implantarmos na cidade. Tem um
recurso lá e a gente vai estar buscando a cada vez. Aí a apresentação do programa
com a equipe, a comissão que foi formada e também foi muito legal ver como eles
deram importância, que eles entendiam como academia que era um parquinho as
academias ao ar livre, era um parquinho, eles não sabiam o quanto que essa academia
podia chegar na área da prevenção, na área da saúde, que muito mais importante,
muito mais barato é você prevenir com ações prevenção do que você remediar, cuidar,
o tratamento é muito mais caro. Eles não tinham essa noção. Quando eles viram a
apresentação do nosso programa em São José dos Campos, ficaram abismados,
falaram ‘não sabia que podia chegar nisso’. Aqui, depois, nós fomos até o Ministério do
Esporte, Ministério do Esporte junto também com o secretário de Esportes, o Paulo
Sávio, que a gente foi na Secretaria Nacional de Esporte, Educação, lazer e inclusão
social, através do secretário Leandro Cruz Fróes da Silva, né? Fomos lá, estivemos
com outro secretário. Aí eu e o secretário Leandro, parceria dele também que teve uma
comissão lá formada pelo Manuel e pela senhora Sandy aí, que a gente apresentou o
programa, também acharam muito bacana e querem trazer para São José também
outros dois projetos, o projeto do PELC, que é o Programa Esportivo de Lazer da
Cidade, e da Vida Saudável, que trabalha com os idosos. O PELC, que bacana a ideia
de investir, estou até conversando aqui com o presidente Juvenil Silvério, levar esse
programa lá para o Pinheirinho dos Palmares, que é uma área que precisa de um
trabalho, de uma infraestrutura esportiva e o Ministério do Esporte tem esse trabalho
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para lá. E também ficaram abismados em ver o quanto que São José tem os
programas, como o Fadenp, Atleta Cidadão, academia ao ar livre, muito bom. E eles
falaram: ‘Marcão, a gente precisa ir para São José’. Então o ano que vem já estamos
agendando a visita de uma comissão do Ministério do Esporte também aqui em São
José para acompanhar a Secretaria de Esportes e ver os programas e levar isso como
referência para todo o Brasil. Aqui a mensagem do Secretário Nacional. Por favor,
Miltinho, aumenta um pouquinho!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Esse é um judoca medalhista olímpico, o
Rogério Sampaio, esteve lá. E aqui também outro secretário nacional, senhor Leandro
Cruz. Bacana. Aí também uma reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública,
né? Aí onde a gente protocolou. Em todas as secretarias nós protocolamos vários
pedidos. Aí acompanhado junto... aí o ministro, com o ministro da Justiça, que é o
senhor Astério Pereira dos Santos, a secretaria que nos atendeu, a Nacional de Justiça
e Cidadania. O senhor Bruno Callegari, que é chefe de divisão lá. E também o
coordenador nacional dos programas de política comunitária, capitão Frabetti, que a
gente foi lá apresentar atividade delegada aqui em São José, como está andando,
como está caminhando, que tem dado frutos, bons frutos, tem dado certo, tem ajudado
na melhoria da segurança da nossa cidade, e também apresentar o programa da
Vizinhança Solidária, que é um programa que tem mais de duzentas e trinta ruas
instaladas com a população participando, um trabalho de prevenção na área de
segurança pública, a importância da cidade envolvida. E até o Capitão lá, o Frabetti,
falou que São José é uma das cidades... até vou colocar o vídeo dele aqui.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Também eles foram convidados e estarão
vindo para São José o ano que vem, uma comitiva de lá. Aqui, aproveitando, fomos até
o Congresso Nacional, durante sessão de Câmara, juntamente com o deputado
Eduardo Cury, que nos acolheu muito bem. Aí o deputado Flavinho que também esteve
lá com a gente. Aqui o deputado Jair Bolsonaro, que tem um trabalho muito forte para o
Brasil. Deputado Celso Russomano, deputado Roberto Alves também, aí com o
Eduardo lá no meio da plenária, conversando. Nesse dia, aí junto com o secretário de
Esportes, numa conversa com o Eduardo Cury. Ele tem uma mensagem sobre a
emenda parlamentar da construção da ponte do Rio Senhorinha, que ia para a região
sul.”
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Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “A música ficou um pouco alta na edição, mas
vai estar também no meu facebook, pode entrar lá e ver a fala do deputado Eduardo
Cury, que faz uma fala muito bacana sobre essa emenda da ponte do Rio Senhorinha,
que é uma luta, vários vereadores aqui e que foi uma emenda do deputado que graças
a Deus está chegando e vai atender muito a região. Aí do deputado Jair Bolsonaro.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “O Bolsonaro também, que deixou com a gente
aí que estará vindo para São José também para uma reunião. Fica aberto o convite.
Então foi uma visita muito importante, contribuiu muito, vem contribuindo muito, vai
ajudar muito e nós também, a nossa cidade, que não é só vem até nós, mas sim a
gente levar e ajudar o Brasil com projetos que a gente tem para inovar, para melhorar,
para fortalecer a nossa nação. E se nós somos referências, que a gente leve esse
projeto para todo o Brasil. Muito obrigado, pode contar sempre conosco, que estaremos
trabalhando de corpo e alma para nossa cidade e para nossa Nação. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Obrigado, presidente Juvenil Silvério! Uma boa
noite especial a todos os vereadores, público que nos prestigia hoje aqui no Plenário
Mário Scholz, imprensa! Vários assuntos que eu venho a esse microfone hoje para
falar. Primeiro agradecer a respeito da manutenção que está ocorrendo lá na região do
Urbanova, é no Parque Ribeirão Vermelho. Depois que nós fizemos o pedido ao
secretário Anderson e ao Leandro, do governo, começou a andar as coisas lá no
Parque Ribeirão Vermelho. Então a gente agradece à Secretaria de Governança, que,
juntamente com o Leandro e o Anderson, conseguiram fazer a manutenção do parque
lá. E brevemente mais manutenções, a troca da areia, acontecerão lá, mas a gente
agradece que já aumentou funcionário lá no parque, quero agradecer à Secretaria de
Governança, porque desde o início nós estávamos cobrando isso da Secretaria de
Esportes, e a Secretaria de Governança agora mais uma vez nos auxiliando. Muito
obrigado, viu, Leandro? A você, ao Anderson e à Prefeitura Municipal, porque é isso
que a gente está aqui, a gente está aqui em nome da população, em nome da
população solicitando as coisas. Então quando a gente tem que agradecer a gente
agradece, quando tem que criticar a gente critica e quando a gente tem que pedir a
gente pede. E a gente vem a essa tribuna hoje para pedir, para pedir, porque as
imagens são mais fortes do que eu acho que o apelo meu. É difícil... Eu acho que São
José dos Campos, não só no Urbanova, mas a cidade inteira, está passando por um
problema sério de fluxo. Para quem não conhece o fluxo, é aqueles pancadões. E bota
pancadão nisso! E não começa às oito, não. Começa às duas da tarde e não tem hora
para acabar. Está difícil! Está difícil! A gente está com algumas imagens aqui, eu
gostaria que o Miltinho colocasse, se pudesse colocar aqui para os vereadores verem,
porque a gente está falando que não é de hoje. Miltinho, por gentileza, coloca as
imagens para gente desse final de semana do fluxo lá da região do Urbanova, porque a
gente solicita, a Prefeitura vai lá com a Guarda Municipal, a PM não vai, aí tem hora
que não vai agente de trânsito, está difícil interagir. Mas vamos colocar as imagens,
que eu estive lá presente, eu vi com meus olhos e senti o que é. É duas horas da
manhã, três horas da manhã, tá?”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador CYBORG:- “Aí, olha. Isso aí foi no sábado. Isso era três horas da manhã. A
comunidade não consegue dormir. É um absurdo o que está acontecendo e não é só
lá. E aqui está baixo, porque a nossa assessoria ainda reduziu um pouco a altura.
Então eu gostaria de ter respeito com a comunidade, com os moradores de São José.
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Tem hora que não é a fiscalização, tem hora que é a polícia, tem hora que é a Guarda
Municipal, aí tem hora que não pode acionar, não pode multar. Um monte... olha lá, vai
aparecer no outro vídeo aqui, carro parado errado, em cima da calçada. Isso aí é multa.
Tem que multar, tem que autuar! Aí vão falar que é a fiscalização. O comércio está
fechado, a fiscalização não pode ir lá e dar geral na comunidade, o comércio está
fechado. Precisa ter a Polícia Militar, a Polícia Civil. Antigamente era o Juizado de
Menores, se chegar lá vai ver quantos menores tem lá consumindo bebida alcoólica,
usando drogas, usando drogas e dançando umas músicas que são lindas, olha! Aí
quantas autuações foram feitas esse final de semana? Não se sabe. Quantos veículos
foram vistoriados? Não se sabe. Quantas pessoas foram abordadas? Não se sabe.
Fica difícil. Olha aí, olha, isso aí foi ontem, isso aqui foi ontem, olha o veículo ali, olha,
isso aí foi ontem, agora está sendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
domingo, é na cidade toda. Não é por causa do Urbanova, a turma fica ‘Ah, o
Urbanova’, não é, olha lá, o carro está lá. Aí a polícia chega, na hora que chega o carro
vai embora. Não adianta passar e não parar, passar e não averiguar, passar e não
investigar. Fica difícil, fica difícil. Aí... nós temos aqui alguns posts. Eu gostaria,
Miltinho, que você colocasse. Esses posts estão no site e na página do Urbanova. Olha
o que a comunidade escreve. A comunidade não acredita mais em nada. Tem morador
que não consegue dormir. As pessoas estão urinando na rua, isso é caso de cadeia,
não pode, não pode. Aí quando a Guarda Municipal foi lá... Quero agradecer que a
Guarda foi no domingo, a Guarda chegou no domingo, só que daí não estava
integrado. A Guarda chegou, conseguiu dispersar todo mundo, sabe o que aconteceu?
Eles foram lá para o Alphaville, foram para o posto de gasolina. O dono do posto de
gasolina me liga, que tirou lá e foi todo mundo para o posto dele, aí a turma do prédio
reclamando que o barulho era no posto – o posto fechado. Eram os carros. Tem que
alguém agir: quem é que investiga o carro, quem é que verifica o carro. Alguma coisa
tem que fazer. O Urbanova só tem uma entrada e uma saída, quem sou eu para chegar
aqui e explicar para os policiais, para a Guarda Municipal, para os agentes como têm
que fazer, abordar. Se quiser parar, pega. Tem carro rebaixado, tem carro irregular,
pega porta-malas lotado com bebida. Eles estão ficando é quatro, cinco horas da
manhã, seis horas da manhã. Hoje, no nosso gabinete, veio morador da região sul
reclamar, veio morador da região norte... Está na cidade toda. Quando que vai
conseguir parar? Quando que vai conseguir acabar? É na hora que mexer no bolso, é
na hora que mexer no bolso. Tem que multar. Porque tem gente que está lá com o
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carro do papai, aí na hora que chegar a multa, uma multa pesada, que dá para
acontecer... porque estão falando ‘ah, que precisa do decibelímetro’. Não precisa mais
do decibelímetro para autuar. Agora, precisa ter um convênio, precisa existir. A Polícia
Militar tem que atuar, a Guarda Municipal tem que atuar, os agentes de trânsito têm
que atuar, não dá para ficar sob a responsabilidade do agente de trânsito ter que atuar,
ele não vai ficar lá sozinho, não dá, precisa atuar. Eu não estou aqui me referindo às
pessoas do bem, mas às pessoas do mal. Tem que pegar o carro que está lá
rebaixado, está errado? Está irregular? Multa, guincha, apreende. Eu já tive o meu
veículo apreendido em outra cidade, aqui em São José já levei multa. Se eu estou
errado, tenho que ser autuado. Por que não pode acontecer isso? Agora, não adianta
fazer comando oito horas da noite, nove horas da noite sendo que três horas, duas
horas da manhã é que está acontecendo. Agora, quem está errado? Não sei. Eu apelo,
vou lá, peço para o prefeito, peço para o Anderson, peço para o Antero, peço para o
comando da Polícia Militar. Eu não sei mais para quem pedir. Para Deus, eu já estou
pedindo faz tempo. A população lá não sabe mais para quem pedir. Está difícil. Agora,
não é só lá na região, é na cidade toda. Eu espero que nós consigamos combater esse
mal. Eu não sou contra funk, eu gosto, mas é o horário, é o horário que atrapalha,
quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. A pessoa tem que trabalhar no dia
seguinte. Ontem era meia-noite e meia na frente da Univap. O secretário foi lá e viu, viu
com os próprios olhos. Tem que acontecer alguma coisa. Agora, o quê, como fazer...?
O bairro tem uma entrada e uma saída. Não adianta fazer comando na entrada. Faz na
saída. Eu não vou ficar ensinando como tem que fazer, eu não tenho o que falar.
Agora, o que a gente faz? A população fala: ‘ah, não pede’. A gente pede. Olha lá,
morador falando ‘olha, na frente da minha casa, na hora que acendi a luz, quebraram,
jogaram...’, atiraram coco na casa dele, porque não consegue morar. Pega o outro lá,
‘olha, aqui bem em frente de casa, se a polícia quiser vir, as mulheres estão fazendo,
urinando na rua’. Está lá, acontece um monte de coisa, é morador que está ali, é gente
que está ali, olha. Tampando o nome dos moradores, mas isso é público, é público. Se
você pegar, tem mais de quinhentas lá, reclamações e questionamentos. É difícil!
Imagina como é que está nos outros cantos, na cidade toda. Eu peço encarecidamente:
nos ajudem, vamos pôr regra, vamos pôr ordem! Se é para ter isso, até que horário?
Porque não dá, é lastimável. Eu tenho aqui crianças pequenas, tem pessoas que já
colocaram vidro à base de som, o som entra na casa. A polícia passa, na hora que a
polícia vem vindo... eles são inteligentes. Vereador Walter Hayashi, eles são de uma
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inteligência que, na hora que eles vão... é inacreditável! Na hora que chega... Antes da
polícia chegar, eles já baixaram todo o som, fecharam todos carros, está todo mundo
parado, aí a polícia não tem o que fazer. Aí passa o carro, vai outro carro da polícia,
daqui a pouco chega, abaixa o som. Esse final de semana eles tiveram a capacidade
de parar um carro na frente do carro da polícia, ligar o som, ficar dançando, o carro da
polícia buzinando, não saía, aconteceu isso, aconteceu com carro da polícia, eles
fizeram isso. Aí a polícia teve que girar o giroflex, porque era durante o dia ainda,
vereador Walter, durante o dia. E lá ainda tem a outra. Do lado do parque a gente está
cansado também de falar. Quem é que vai atuar? Eles estão andando de moto, estão
entrando com carro, estão fazendo evento numa área particular que não sabe o que vai
fazer. Ele sai dali, estão fazendo, começando o fluxo durante o dia. Hoje é terça-feira,
convidar a comunidade, vamos lá também, vai ser legal lá, vamos lá que hoje vai ter
também. Tem hoje, tem quinta, que já estamos sabendo aqui, tem sexta, tem sábado e
domingo tem a matinê, tá? Começa às duas horas. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Walter
Hayashi.”
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 Walter Hayashi, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos
trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente em nossa galeria, em nosso
Plenário, uma saudação especial. Senhor presidente, hoje serei muito breve, eu queria
passar um vídeo, pedir para o Milton. Pode passar aí, Milton, por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador WALTER HAYASHI:- “Esse espera um pouco, Milton. Eu queria realmente
fazer um agradecimento ao prefeito Felício, ao secretário Paulo Sávio, ao diretor de
Esportes, o Alexandre Beig, ao Luizão, que toma conta lá. O Parque Alberto Simões
finalmente ele está recuperado. Embora o PT tenha entregue caindo aos pedaços, nós
conseguimos arrumar através de um empenho de todos os servidores municipais que
se esforçaram para que pudesse hoje ser realidade o que está acontecendo lá, a
tirolesa, enfim, vários esportes. E o que principal, o envolvimento da população. Só
para fazer um parêntese aqui, o José Dimas é meu parceiro, o José Dimas é nosso
parceiro, então não tem reduto fechado de nenhum vereador, o que tem é
comprometimento do vereador com as causas da nossa cidade, da nossa população.
Então abaixo-assinado que foi encaminhado pela Edna Alves lá do Boa Vista, Altos de
Santana, toda aquela região, com mais de trezentas assinaturas, que era um anseio
daquela população para implantar zumba e ontem realmente foi a primeira aula. E
todas as segundas-feiras, das 19 as 20 horas, teremos essa aula lá. E parabéns não a
nós, mas à comunidade, que se mobilizou e tem lá hoje um espaço que pode ser
aproveitado por muitas coisas. Então fiz questão de mostrar, não sou de fazer essas
coisas, mas fiz questão de mostrar essas fotos para dizer do envolvimento e da alegria
e participação da comunidade daquela região do Boa Vista, Altos de Santana e
adjacências. Muito obrigado a essa população, em especial à Edna Alves! Agora
vamos falar um pouquinho da Embraer. A Embraer, dia 22 de outubro, ela completou
quarenta e nove anos. Nós inclusive no começo do ano fizemos uma visita – né, senhor
presidente? – à Embraer, onde nós fizemos as primeiras tratativas para o ano que vem,
que ela completa meio século de existência. Então é uma história coroada de êxitos e
eu quero apresentar para vocês... fiquei muito emocionado com o depoimento do
Ozires Silva, que foi um dos grandes idealizadores desse projeto Embraer. Por favor,
Milton!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador WALTER HAYASHI:- “Muito obrigado pela atenção, gente! Mas eu queria
só fazer um encerramento, senhor presidente, da importância que tem a Embraer na
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vida do joseense. Tenho certeza que todos nós aqui, e principalmente a você
telespectador que está nos assistindo pela TV Câmara ou pela internet, sempre nós
temos algum familiar que trabalhou ou trabalha na Embraer. Então esses quarenta e
nove anos que foi comemorado agora em outubro, nós quando estivemos presentes lá
na Embraer, acho que foi no mês de abril ou maio, não estou lembrado, com uma
comitiva de vereadores, que nós conversamos com relações institucionais da Embraer
e fiz questão de passar aqui hoje esse depoimento de um ícone da aviação brasileira,
que é o senhor Ozires Silva, a dedicação que ele deu a esse projeto que poucas
pessoas acreditavam. Eu, uma vez, numa conversa com ele, quando nós estávamos
defendendo o FX... lembra, Dimas? O prefeito era o... É, FX. O Emanuel era o prefeito
e ele era reitor de uma universidade em São Paulo, que eu fui conversar com ele sobre
o assunto. Ele me contou, ficamos duas horas conversando, ele me contou todo o
processo de como aconteceu. É um negócio que está no livro dele. Inclusive quando
ele fez a noite de autógrafos fiz questão de ir lá dar um abraço para ele, mas é uma
história fantástica. Ele é muito grato ao Delfim Netto, que na época era o secretário da
Fazenda, se não me engano do presidente Costa e Silva, né? Que o Costa e Silva,
num pouso forçado aqui em São José dos Campos, porque o destino era
Guaratinguetá, num pouso forçado aqui, num feriado prolongado, para não ficar na
aeronave, foi lá para o CTA, não sei que lugar do CTA. E o oficial de plantão do dia foi
procurar algum... uma patente, um coronel, alguma coisa que pudesse fazer sala para
o presidente. E aí foi descendo as escalas, chegou no Ozires Silva. O Ozires ‘não, eu
vou aí fazer sala para ele’. Não sei se era capitão ou major, não sei, mas não era
coronel. Então ele contou desse sonho dele, desse projeto e diz ele que o presidente
ficou quieto, fez algumas perguntas e na hora de embarcar para o avião para levá-lo lá
para Guaratinguetá, que abriu o teto, o presidente lá no último degrau da escada
resolve voltar e descer. Ele deu um abraço nele e disse: ‘o ministro Delfim Netto, da
Fazenda, vai ligar para o senhor’. Então depois vocês leiam o livro, que ele é muito
interessante. Mas, senhor presidente, eu queria pedir, em nome daquela delegação
que foi na Embraer, para que o senhor já desse o start para que nós organizássemos,
para os 50 Anos da Embraer, uma homenagem digna da altura da Câmara para
Embraer, que é essa empresa fantástica que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso
maior orgulho, o maior orgulho do joseense, e do brasileiro, por que não dizer do
brasileiro. E toda essa história da Embraer, que o ano que vem faz cinquenta anos, não
pode ser uma homenagem simples. Eu acho que a Câmara, irmanada com a
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Prefeitura, nós temos que fazer uma coisa grandiosa, porque é um exemplo que todos
devem se mirar para que possamos fazer desse país uma Embraer, viu, senhor
presidente? Então te peço que a partir desse momento peça para o nosso cerimonial,
nosso relações institucionais para nós começarmos a trabalhar essa ideia dessa
homenagem dos cinquenta anos, porque o ano que vem eles vão estar entupidos de
gente querendo homenagear, eu acho que a gente poderia partir já na frente e já
começar a organizar. Então vamos pedir aqui para o nosso setor de comunicação, ao
nosso setor aí de relações públicas, do cerimonial, para que a gente possa fazer já um
trabalho inicial e manter um contato permanente com a Embraer para que realmente a
gente possa fazer algo significativo que toque o coração de todos nós. Muito obrigado
pela atenção, gente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns, vereador Walter
Hayashi, belíssima iniciativa! E a sua sugestão, com certeza, será abraçada por todos
nós vereadores. Vereadora com a palavra, 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:- “Boa noite a todos! Eu quero ser breve aqui nas
minhas andanças aqui trabalhando. Por favor, Miltinho! Primeiro aí parabenizar o
Felício que, apesar de todas as intempéries para contratar mais médico aqui para
cidade, agora conseguiu fazer mais um convênio: das vinte e quatro mil consultas
agora foi para trinta e seis, que são clínica médica, ginecologia e pediatria. Isso daí vai
dar um bom reforço nas UBSs, vai melhorar muito bem os atendimentos que estão por
vir aí. Então no começo teve um projeto que não deu muito certo, ele teve que
readequar os custos da consulta, agora conseguiu fatiar o projeto e devagar está
chegando lá. Então o prefeito já conseguiu fazer o credenciamento com três empresas
e já está num total de trinta e seis mil consultas para as UBSs. Parabéns, Felício, que
eu acho que ele está fazendo um diferencial na área de saúde, pelo Hospital da Mulher,
pela limpeza das cirurgias de prótese que ainda tem na fila, mas devagar está indo,
mesmo porque não dá para fazer tudo que está acumulado aí da fila pelos custos, mas
também está aí o aumento do convênio do Pio XII, nós já estamos vendo, nós que
estamos trabalhando direto com a área da saúde, nós já estamos vendo a diferença
que está fazendo o andamento da fila. Sempre estão procurando aí as pessoas que
estão paradas nas filas, já estão fazendo o chamamento, principalmente do Hospital da
Mulher. E o atendimento para as pessoas que têm problema, que estão com câncer,
para ser chamadas no Pio XII, agora está indo muito mais rápido. Então o Felício está
cumprindo aí a sua promessa de campanha, que ia dar prioridade na saúde. Sei que
tem muito por fazer, mas ele está devagar e indo muito bem. Parabéns, Felício! E
parabéns também ao Dr. Ricardo! Que o rapaz lá, o nosso vice-prefeito, é muito ligeiro,
vai correndo, vai trabalhando, vai vendo os convênios, os credenciamentos, todas as
verbas paradas em Brasília que podem ser utilizadas está trazendo para o município e
está fazendo um belo papel. Outra, por favor, Miltinho! Isso daqui é uma luta que
estava há muito tempo parada aí na Prefeitura, que era os comerciantes ali da Coronel
Monteiro pedindo uma faixa para ter carga e descarga ou regulamentar um período de
carga e descarga, porque eles eram... são os comerciantes, toda hora estava tendo a
descarga de mercadorias fora do horário. Felizmente já foi acertado isso junto com a
ACI. Então o pessoal... os comerciantes estão muito felizes aí com a Secretaria de
Mobilidade. Outra, por favor! Isso daqui foi uma reunião que nós tivemos com o
Marcelo, do Departamento de Regularização Fundiária, junto com os moradores do
Coqueiro, porque teve uma regularização parcial dos moradores do Coqueiro, que
alguns pegaram o seu título, fizeram... estão todos regularizados, mas tem uma outra
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gleba que não conseguiu ser regularizada e agora o Marcelo está lá correndo, junto
com o cartório, junto com os moradores, para regularizar essa outra parte do bairro. E
eu queria agradecer ao Marcelo, porque na verdade essa reunião foi assim meio que
repentina, porque era para chamar só o presidente do bairro, aí foi muitos moradores,
ele também nos atendeu na mesma hora, se dispôs a atender, conversou com todo
mundo. Deu um prazo, que é muito importante, que ele está correndo atrás com o
prazo para dar outra satisfação para os moradores. Queria agradecer à Secretaria de
Obras e, particularmente, o Dr. Marcelo. Outra, por favor, Miltinho! Isso daqui é mais
uma reunião do Conseg Leste, que o problema da segurança infelizmente continua.
Apesar de fazermos muitas reuniões, com Vizinhança Solidária, os índices de assalto,
pelo menos na região de Eugênio de Melo... temos várias reuniões, pedido também no
Majestic, que nós não estamos conseguindo fazer todas por falta de tempo na agenda,
mas nós não vamos desistir, vamos continuar aí com a Vizinhança Solidária, espero
também que essa agenda comece a andar com mais rapidez, porque realmente a
população está pedindo esses agendamentos, está querendo cooperar com a Polícia
Militar, então eu acho que precisamos ter mais agilidade. E que também queria fazer
uma observação, porque realmente as atitudes e as demandas da Polícia Militar
sempre andam com o município. Então tem um comando da Polícia que pede que façase as bases da Polícia Militar. O outro governo, do Cury, fez várias bases a pedido da
polícia – estavam funcionando. Depois, muda-se o modo de trabalhar. Essas bases que
estavam funcionando a pedido da mesma polícia são desativadas. Foi exatamente o
que aconteceu. Lá em Eugênio de Melo teve a desativação de uma base, teve outra no
Novo Horizonte, teve outra em Santana. Então muda-se a conduta, muda-se a
estratégia, muda-se a logística e, a reboque, vai o poder público gastando, investindo e
depois tudo isso é jogado fora. Foi o que aconteceu com essas bases. Mesma coisa o
que aconteceu com as bases da Guarda Municipal: todas estavam ativadas, todas
estavam funcionando, em consonância com a Polícia Militar; depois muda-se o gestor,
muda-se toda a logística, aí todas essas bases são desativadas. Então ficam os
prédios vazios, ficam as bases da Polícia Militar vazias. Então todo o investimento que
é feito às duras penas pelo município para fazer a parceria com a Polícia Militar no fim
vai tudo por terra. Mas nós continuamos realmente frequentando, não posso ir em
todas as reuniões do Conseg Leste, mas continuo indo, continuo cobrando, porque nós
não podemos realmente entregar tudo para o bandido, porque nós podemos, junto com
a polícia, mudar a logística, mudar isso. Mas o bandido não muda nada. Ele acorda
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 68ª Sessão Ordinária – 14.11.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

30

DATA
14.11.2017

todo dia, faz a mesma coisa e sempre sai bem, né? Outra, por favor! Isso daqui é uma
reunião que nós tivemos com os ambulantes, que já vem, essa reunião com a
associação dos ambulantes, já vem acontecendo desde o começo do meu mandato
desse ano agora, que eles estão pedindo encarecidamente que a Prefeitura, nesse
novo governo, faça uma revisão da Lei de Posturas, que é de um código de 1970.
Então estou sentando junto com os ambulantes para rever essa lei, para facilitar, tanto
os fiscais como o diretor, para fazer uma compilação dessa lei, para pegar todas as
emendas, botar numa coisa só, rever o que está ainda plausível de ser usada, tirar fora.
Tem muita coisa, muitos artigos lá que já não têm nem mais sentido, porque uma coisa
que foi feita em 1970 realmente está muito defasada. E esses ambulantes estão
cobrando realmente a revisão dessa lei. Está com prazo aí com... com o Paiotti. O
Paiotti está revendo essa lei para sentar com eles, se eles vão dar sugestões que eles
estão achando que se façam necessárias, para rever isso e modernizar esse
instrumento que é importante para os fiscais e para eles. Outro, por favor! Isso daqui é
uma reunião que teve também com a comissão das pessoas com deficiência, que
estão aí com a Secretaria da Mobilidade para otimizar o transporte adaptado para as
pessoas com deficiência. Então está sendo feito um novo modelo, está sendo
conversado com essa comissão, junto com uma advogada, que eu não lembro o nome
dela agora, até peço desculpas para ela, que ela é muito eficiente, junto com os
funcionários da Prefeitura, para agilizar essa... otimizar principalmente os recursos que
seria gasto com o transporte dessas pessoas. Então está sendo feita uma nova
proposta, está sendo muito bem aceito pelas pessoas com deficiência e breve, semana
que vem, deve estar fechando tudo já para começar esse novo modelo. Outra, por
favor! Isso daqui é uma reunião que nós tivemos hoje com o Juvenil, com o pessoal do
Corecon (Conselho Regional de Economia), que está aí se mostrando... oferecendo
serviços dele para a Câmara e também pedindo que toda Câmara tenha um
economista para subsidiar os trabalhos dos vereadores. Então uma reunião muito
importante, que vão inclusive participar agora com a gente da audiência pública da lei
do Orçamento. Calma, hoje eu estou sozinha como PSDB, presidente. Isso daqui é
outra... Por favor, outra, Miltinho! Isso daqui foi a reunião do Centro Empresarial que
teve hoje lá no Parque Tecnológico, mais um avanço que o Felício, junto com o
governo estadual e o governo federal está aí fazendo o Centro Empresarial 4. Nesse
Centro... Inclusive o Dimas esteve lá com o Sérgio, com o Petiti. ...nesse Centro vão
estar as empresas: a Cemaden, que é o Centro de Controle e Monitoramento de
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Desastres Ambientais, a Avibras (engenharia e tecnologia), o Siatt (sistema de defesa
de engenharia aeroespacial), a Embraer com a parte de engenharia, o DPS (inovação
em próteses médicas), a Univesp (aumentando a capacidade de faculdade à distância).
E também queria falar agora, para acabar, a respeito da Rotatória do Gás, que já está
sendo iniciada, já acabou a parte de licitação, a Planservi Engenharia ganhou a
licitação, ela está acabando agora contratar o projeto executivo no valor de cento e
quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis. A Prefeitura vai ter uma contrapartida de
vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais, e a Caixa Econômica Federal,
através de um convênio com a Prefeitura, vai entrar com dois milhões, novecentos e
seis. Isso que é trabalhar com a cabeça, sabendo cuidar dos... como diz o Felício,
velhos problemas com novas soluções. Otimização do recurso procurando parcerias e
fazendo render mais o nosso dinheiro. Boa noite e obrigada a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Dr.
Elton.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos
que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também aqueles que nos
acompanham na TV Câmara! Hoje, eu gostaria de falar sobre... No dia 09 de
novembro, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São José dos Campos, na
qual eu sou o presidente da Comissão, fez uma visita à Faculdade Humanitas, que é a
Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos. Estiveram presentes ali,
naquela visita, também os vereadores Cyborg e também a Juliana Fraga, que
acabaram compondo esse grupo ali da visita, né? E a gente foi recebido ali pelo Dr.
Luiz Vane, que é o diretor-geral da Humanitas. E a nossa visita ela teve como objetivo
a aproximação da faculdade e o Legislativo, buscando um surgimento de ideias que
resultem em parcerias e trazendo avanço para nossa cidade de São José dos Campos
no quesito saúde. Além disso, a gente teve a oportunidade de conhecer as instalações
da faculdade onde agora, em plena atuação, com a presença dos alunos, a gente pôde
ver todos os laboratórios, o centro de anatomia, onde os alunos estão aprendendo
sobre medicina, contando então com a grande quantidade de equipamentos instalados
ali pela faculdade. E isso tudo para atender no momento cento e vinte alunos que estão
cursando ali a faculdade. E eu gostaria que vocês acompanhassem aí o vídeo da visita
que a gente fez em nome da Câmara Municipal. Eu vou apresentar para vocês esse
vídeo agora.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado! Então, em nome da Comissão de Saúde, também
de todo o Legislativo e daqueles que estiveram ali presentes, eu queria agradecer, em
especial o diretor-geral da Humanitas, que é o Dr. Luiz Vane, por ter aberto as portas e
apresentado para a gente ali todo o projeto que está sendo realizado. O segundo
assunto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a reunião que tivemos hoje
aqui na Câmara Municipal, uma reunião com representantes do Comus e da Comissão
de Saúde, juntamente com a vereadora Dulce Rita, que também faz parte da
Comissão. Nós estivemos conversando sobre vários assuntos trazidos pelo Comus,
mas, em especial, sobre a instalação de mais uma universidade, que é a Universidade
de Medicina Anhembi Morumbi aqui em nossa cidade. Em breve, representantes dessa
faculdade vão estar aqui na cidade trazendo a explanação sobre a instituição e os
benefícios da implantação de mais uma faculdade aqui no município. Essa
universidade, assim como a Humanitas, ela rege... ela segue as normas do Coapes,
que é o Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde. Esse tipo de Contrato,
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definido pelo Governo Federal, ele visa integrar o ensino, serviço e comunidade. E eles
convidam, a princípio, todos os atores que fazem parte desta união ou desses
envolvidos nesse processo de integração a dialogarem sobre como organizar e
contratualizar um serviço adequado, onde tenha atuação a preceptoria da faculdade, os
alunos dentro do serviço público. E no cenário... esse cenário de utilização de práticas
utilizadas por meio da faculdade ela pode trazer importantes benefícios para o
funcionamento do serviço de saúde em nossa cidade e isso vai trazer um benefício
especial para a nossa população. Essa legislação ou esse contrato, que é o Coapes,
ele é regido pela Portaria 1.127, de agosto de 2015. Então a Comissão de Saúde ela
vai estar presente na instalação desse contrato dessa nova faculdade que está vindo
para São José dos Campos e a Comissão de Saúde ela vai acompanhar esses
recursos e essas contrapartidas com a instalação dessa universidade aqui. E o Comus
ele pontuou para nós ali da Comissão de Saúde que eles esperam uma avaliação mais
técnica e com a determinação do destino dessas contrapartidas da universidade para
serem instaladas ou contratualizadas juntamente com o município de São José. E a
Comissão de Saúde também vai acompanhar esses quesitos aí ou vai estar de perto aí
sobre essa questão. Então nós recebemos então nessa reunião também junto com o
Comus outras demandas, das quais logo a gente vai estar em contato com o Executivo
para demonstrar as necessidades aí dentro da área da saúde. Então é bom a gente
ter... estar vivenciando nesse momento em São José dos Campos também uma
participação equilibrada do Comus não só como uma entidade ou uma comissão que
busca trazer as demandas também da nossa sociedade, mas que de modo mais
parceiro tem apresentado as demandas e também reconhece a necessidade e a
parceria com o Executivo para realizar as mudanças. Então, em nome dali do
presidente, o Adelino, que é do Comus, eu agradeço a participação dele trazendo
tantas pautas e a gente pode estar junto aí tentando melhorar cada vez mais a saúde
de São José dos Campos. Quero agradecer também o prefeito Felício, que tem
apresentado também todo esse projeto aí da instalação das faculdades na nossa
cidade. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Valdir
Alvarenga.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Valdir Alvarenga, pelo prazo
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O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, vereadores e vereadoras,
população aqui presente, nossos amigos aí na galeria, todo aqueles que nos
acompanham pela TV Câmara, Net e também pela live, que estamos aqui on-line,
passando ao vivo e a cores. O nosso abraço a todos vocês que estão nos
acompanhando nesse momento pelo nosso vídeo, pela nossa live! Senhor presidente,
hoje aqui eu queria dizer que nós protocolamos, no dia de ontem, um projeto muito
importante para a família joseense. É um projeto que dispões sobre a proibição da
ideologia de gênero dentro das escolas públicas e privadas do nosso município. É
importante destacar que o nosso projeto ele não abrange escola sem partido, até por
que escola sem partido envolve questão ideológica partidária, questão partidária,
questão de opinião política no país e aí eu entendo que... no nosso tempo de escola,
nós tínhamos uma matéria de OSPB (Organização Social e Política do Brasil) e,
portanto, nós tínhamos conhecimento, ainda que de forma pincelada, um pouquinho
sobre a história política, a construção da história política desse país e tal. Portanto, eu
preferi não entrar nesse contexto, nesse mérito e, sim, exclusivamente a questão que
mexe com os princípios, as bases, os pilares da moral, da ética, enfim, e que mexe
com a estrutura da família. Portanto, o nosso projeto, o nosso PL 437/2017, dispõe
sobre a proibição dos postulados da teoria ou ideologia do gênero nas redes de ensino
municipal e privado de São José dos Campos, e dá outras providências. A gente sabe
que o colega Lino Bispo também tem um projeto com esse mesmo teor, porém o dele
vai um pouco mais longe, o dele atinge a questão da escola sem partido. Eu preferi
somente a ideologia de gênero, que é uma forma da gente estancar a possibilidade de
fomentação sobre esse assunto. E aí eu quero até agradecer ao vereador Lino porque,
na justificativa do meu projeto, ele leu aqui. Ele acho que foi no GED e pegou a
justificativa do meu projeto e leu aqui no meu lugar, mas eu agradeço, mas eu vou
replicar aqui. Eu vou colocar aqui mais uma vez para dizer que – a nossa justificativa –
a Família é a célula maior de uma sociedade e de toda a humanidade. É o nosso maior
patrimônio. Inverter os valores morais, éticos e religiosos da nossa família é destruir a
nossa sociedade. Por isso, o projeto de lei que protocolo neste momento vem proibir
nas escolas públicas e privadas de São José dos Campos a aplicação dos postulados
da ideologia do gênero. É preciso conter o avanço destra doutrina, que nasceu na
Europa onde a maioria dos países é declaradamente anticristã, e agora querem
expandir para o mundo, principalmente para o Brasil, tentando desestabilizar nossa
sociedade através da destruição moral de nossas famílias. Essa ideologia vem colocar
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nossas crianças e adolescentes em conflito com a sua realidade e suas tradições
familiares, desconstruindo valores morais, éticos e religiosos. Nós sabemos que lá na
Europa – Holanda, Suécia, Noruega, Escócia, França, entre outros – lá eles têm a
prática da ideologia. Aqui, no Brasil, não comporta, não podemos aceitar e quase 90%
é cristão em nosso país, portanto não combina aqui com o nosso país. Podemos falar
sim, sobre o respeito às diferenças, combater a discriminação das pessoas em relação
à orientação de sua identidade biológica, mas não podemos deixar que doutrinações
como a ideologia do gênero venha enganar e manipular a cabeça de nossas crianças e
jovens. ‘A doutrinação infantil afeta as quatro dimensões do ser humano: a biológica, a
psicológica, a social e espiritual, trazendo total desequilíbrio na sua formação,
principalmente no emocional da criança e do adolescente’, adverte a psicóloga Marisa
Lobo, ativista cristã em prol da família. Ela ainda destaca que ‘uma mentira contada
centenas de vezes acaba sendo aceita como verdade e é dessa forma que a ideologia
do gênero quer doutrinar os alunos e a sociedade’. Vamos defender a nossa educação
e os valores da família brasileira. O Brasil é constituído em sua população de 86,8% de
cristãos, segundo o censo do IBGE, em 2010. Não vamos permitir que uma doutrina
que desconstrói o conceito de família seja ensinada nas nossas escolas. Então, senhor
presidente, é isso. O nosso projeto vai para análise aí das Comissões, eu tenho certeza
que vou poder contar com o apoio de vários vereadores dessa Casa que são
defensores da bandeira, que são cristãos, e, portanto, aqui inclusive é uma questão até
bastante cristã. Mas, senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade também,
aproveitar que os fiscais estavam aqui, não sei se estão ainda os fiscais, acho que eles
foram embora, e dizer o seguinte: de que o que exatamente a Prefeitura está querendo
fazer, o Executivo, na criação de três turnos para os fiscais, realmente é ir na
contramão, inclusive, do edital que fundamentou o concurso público que eles fizeram à
época, onde não dizia terceiro turno. Hoje estão querendo colocar um terceiro turno.
Então realmente é um projeto altamente desgastante. Eu acho que os fiscais que estão
aí nos acompanhando nesse momento têm que se organizar, têm que se mobilizar
porque acho que, passando essa quinta-feira agora, na outra quinta-feira já deve estar
votando aqui. Então vocês se organizem aí na Prefeitura, venham aqui conversar com
os colegas vereadores, venham fazer um apelo aos colegas para não votar esse
projeto do Executivo, até porque vocês não terão horas extras e vocês não terão,
inclusive, gratificações. E quero aproveitar para dizer também que tem um outro projeto
do Executivo nessa Casa que é altamente prejudicial ao servidor público da área do
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GCM, a Guarda Civil Municipal, onde não prevê no orçamento do ano que vem hora
extra para os guardas. Então, portanto, o guarda aí que está nos ouvindo nesse
momento, vocês têm que se mobilizar, se organizar, vir aqui para essa Casa, lotar essa
galeria aqui, está certo? Porque não é justo o guarda trabalhar da forma que trabalha,
prestando um grande serviço à nossa sociedade e simplesmente trabalhando em hora
extra, fora do seu período de trabalho, ele não ter condição... não ter no Orçamento
dinheiro para pagar a sua hora extra trabalhada. Mas, senhor presidente, hoje aqui eu
queria mais uma vez dizer o quanto o governo está equivocado na questão de tratar os
ambulantes de nossa cidade. Dias atrás foi caldo de cana, laranja, morango,
melancia... hoje pegaram um piruzinho, Sérgio Camargo, um piruzinho cheio de
mandioca numa avenida do Satélite – viu, Marcão?, você que é de lá da região – e
prenderam a mercadoria do pobre do cidadão ambulante que está lá vendendo
mandioca para poder levar o seu ganha pão no final do dia, para poder levar o leitinho
para as crianças. Principalmente quando é idoso, né? Eu ouvi hoje aqui o companheiro
Lino dizendo que apresentou um projeto para dar prioridade para os diabéticos nessa
cidade no atendimento. Concordo plenamente e estou com ele nesse projeto, mas o
idoso recentemente foi reprovado aqui um projeto para dar prioridade para ele também
no atendimento da UBS para ver a parte da saúde do idoso. Mas prendeu um
ambulante hoje, senhor presidente, por causa da venda de mandioca. Urge nessa
cidade, viu?, urgentemente mudar aquela lei do Valdir Alvarenga de 1994 que
comportava duzentos e cinquenta ambulantes com alvará no nosso município. Então,
se de lá para cá ampliou-se o número de ambulantes na cidade, e alguns deles estão
hoje irregulares, não custa nada liberar o alvará para que eles possam continuar
trabalhando. É um trabalho digno, é um trabalho honesto, é um trabalho que leva o leite
da sua criança no final do dia, para comprar um saquinho de arroz, comprar uma
misturinha para ele, para família. O que que tem vender uma mandioquinha numa
avenida, num carrinho de piruzinho? Mas chegaram lá seis fiscais guarda-roupa, seis
portas, juntamente como pessoal da segurança e foram... senhor presidente, poderia
só ser tal qual vossa excelência foi generoso aí com a Dulce, com o Walter, acabou
passando só uns dois minutinhos só para gente poder concluir. Vossa excelência é
uma pessoa sempre de espírito altivo, sempre democrático, vai deixar o Solidariedade
avançar só um minutinho aqui né senhor presidente? Então, só para dizer, senhor
presidente, de que o sujeito vendendo a mandioquinha dele numa avenida ali do Jardim
Satélite, o glorioso Satélite coração da zona sul, eis que, de repente, chega lá esse
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grupo de fiscais e pega o senhorzinho vendendo ali um carrinho, um piruzinho de
mandioca e simplesmente prende toda a sua mercadoria. Então, é uma questão de
justiça nessa cidade. Precisa urgentemente rever por que que a fiscalização está em
cima somente ali da zona sul. Eu escutei uma conversa hoje lá que eu prefiro não falar
aqui no microfone porque eu tenho certeza que nenhum colega aqui vereador faria o
que eu escutei hoje lá na região do Satélite. Tenho certeza absoluta que não tem
pedido de nenhum vereador, que é o que eu escutei hoje lá no Satélite. Então eu quero
aqui defender... Eu defendi colegas aqui hoje lá na região do Satélite, região que eu
moro. E dizer que não é verdade dizer ‘ah, tem vereador aí da região, da base aliada
que está pedindo para sacanear esses ambulantes’. Eu tenho certeza que não e eu
defendi colega hoje lá na zona sul. Então, senhor presidente, para encerrar queria dizer
isso: vamos deixar os ambulantes trabalhar nessa cidade para que eles possam levar o
seu ganha-pão, comprar o seu leitinho, o seu arroz, o seu feijãozinho, a sua carninha
no final do dia e matar a fome da sua família mesmo vendendo a sua mandioquinha lá
nas avenidas, principalmente ali da zona sul da Zona Sul, e também os que vendem
caldo de cana, morando, melancia, laranja. Deixa esses homens trabalhar! Faça como
o Valdir Alvarenga fez em 1994 com uma lei que simplesmente regularizou duzentos e
cinquenta ambulantes que estavam prestes a serem despojados das ruas do centro de
São José dos Campos. Muito obrigado e uma boa noite a você que me acompanha aí
pela live que está passando aqui nesse momento! Muito obrigado! Fique com Deus!”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVERIO:- “Passaremos a um instante de
silêncio, solicitado pelo vereador José Dimas, ao senhor Ismael Pereira, servidor
aposentado, morador do bairro São Mateus, lá no Jaguari. Ele faleceu na madrugada
de sexta para sábado último”.
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória do senhor Ismael Pereira.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVERIO:- “Nada mais havendo a tratar, está
encerrada a sessão. Bom feriado a todos!”.
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO,
declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h55min.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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