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SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), LINO BISPO (PR), DR. ELTON
(PMDB), CYBORG (PV), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), FLÁVIA
CARVALHO (PRB), VALDIR ALVARENGA (SD), AMÉLIA NAOMI (PT), FERNANDO
PETITI (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), ESDRAS ANDRADE (SD), WAGNER
BALIEIRO (PT), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), JULIANA FRAGA (PT), WALTER
HAYASHI (PSC) e SÉRGIO CAMARGO (PSDB).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DULCE RITA
(PSDB) – 17h56min, ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 17h57min e MARCÃO DA
ACADEMIA (PTB) – 18h30min.

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: “Informo a todos os presentes que,
nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica.
Conforme solicitação das lideranças e acordo, passaremos ao processo do PingaFogo. E tão rápido tenhamos a pauta organizada, passaremos ao processo de votação.
Com a palavra vereador Lino Bispo. O vereador Lino Bispo cede a cessão do espaço...
Com a palavra o 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,
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do Regimento Interno) o primeiro 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 aqui presente em nossas galerias e que nos acompanham
também pela TV Câmara. Senhor presidente, hoje aqui na verdade eu não venho,
como sempre tenho dito, eu não venho para desconstruir absolutamente nada nesta
cidade, muito pelo contrário, os do Partido do Solidariedade faz jus ao nome que tem,
sempre procurando estar solidário com as questões dentro do nosso município. E neste
feriado último aí aconteceu um fato na cidade que na verdade... um fato que não pode
acontecer em hipótese alguma. Então, eu queria que colocasse para mim aí para dar
início na minha fala. A lei 4.546, de 08 de março de 1994, publicada no Boletim do
Município com o número 1.022, de 25/02/94, onde havia um sofrimento muito grande
dos ambulantes de nossa cidade, senhor presidente. Na época, nós tínhamos cento e
vinte e cinco ambulantes e naquela época por conta da crise que gerava aqui o
desemprego em nossa cidade os ambulantes que estavam em desacordo com a
legislação eles nos procuraram à época e nós fizemos um grande movimento na cidade
e nós conseguimos ampliar de cento e vinte e cinco, presidente, para duzentos e
cinquenta. Quer dizer, normalizou a situação de todos eles e todos eles inclusive
trabalham até hoje. A cidade cresceu, e consequentemente ela acaba surgindo, de
acordo com as crises sazonais que vão acontecendo, acaba também surgindo aí os
novos ambulantes que, diante da negativa por parte do Executivo de não liberar mais
alvarás e diante da necessidade deles também, eles acabam trabalhando dessa forma
também. Então... Pode avançar um pouquinho, Miltinho, por gentileza! E aí uma cidade
como a nossa, como está aqui escrito, uma cidade hospitaleira como São José dos
Campos, nenhum ente principalmente que representa o poder público de nossa cidade,
seja Legislativo, Executivo, não pode tratar munícipes com as agressividades, muito
menos idoso com oitenta e um anos e um adolescente menor de idade, com dezessete
anos. Então eu queria só, para que os demais colegas tomassem conhecimento que,
porventura, alguns não tenham conhecimento, eu queria só fazer um demonstrativo
aqui. Vamos lá, Miltinho, por gentileza! A indignação que tomou conta da rede social...
quase um milhão, meus amigos!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Dá uma segurada aí! Então, meus amigos, na
verdade nós trazemos esta realidade das ruas aqui para este Parlamento para que o
Parlamento de uma forma geral tenha uma noção do que está acontecendo nos quatro
cantos da cidade. Fizeram a mesma coisa com um vendedor de caldo de cana lá no
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Interlagos e fizeram em outros bairros da cidade também. Só que esse, viu, Juvenil
Silvério, esse deu uma repercussão um pouco maior. Não estamos aqui, volto a dizer,
para desconstruir o trabalho do fiscal, não. Eu só acho o seguinte: é o grau de estresse
que chegou a fiscal naquele senhorzinho. Aquele senhorzinho está lá há quatro anos
trabalhando, só que eu tenho conhecimento, está há quatro anos trabalhando lá. Então
eu acho que poderia ter outros meios de chegar nessa pessoa, nesse senhorzinho,
está certo? Conversar com ele. Eu acho que não precisava chegar da forma como
chegou. E não contente com aquilo, horas depois eles foram lá no Jardim Morumbi.
Mostra para mim aí, Miltinho, por gentileza!”
A seguir, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Meus amigos, confesso a vocês de que a cena foi
triste, a cena foi chocante. Todos os vizinhos da Benedito Bento, inclusive o dono da
padaria lá, o Daniel, ele tentou intervir, conversando numa boa com a fiscalização. Era
um menino que estava lá fazendo a vez do tio dele, que está há anos naquele local, e
lá tem alvará para se trabalhar. E com o mesmo ímpeto que chegou ali na Avenida
Cidade Jardim na esquina com a Iguape, chegou também na Benedito Bento esquina
com a Gisele Martins. Eu acho que poderia ter chegado de outra forma. Então eu
penso que – viu, Cyborg – penso que há que se fazer uma reciclagem nos profissionais
da nossa fiscalização. Eu acho que estão atribuindo a eles, de repente, resultados, que
eles têm que trazer da rua. E quando se faz isso, quando se determina isso, acontece o
quê? Acontece que o profissional vai para rua com sede de mostrar trabalho e de trazer
resultado, e é mais ou menos isso que aconteceu, eu acho que foi uma pressão muito
grande que deve estar acontecendo nos funcionários públicos. Se já não bastasse a
pressão por conta hoje da dúvida que se tem em relação ao fundo de aposentadorias
deles, se daqui a dez anos, doze anos vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria
deles... enfim, o clima hoje entre os funcionários público é um clima muito triste. A
autoestima dos funcionários públicos da Prefeitura de São José dos Campos a
autoestima está muito baixa, por que, gente? Eu acho que o governo tinha que pegar
mais leve com os funcionários. Eu acho que o governo tinha... principalmente quem
está no comando da fiscalização. Fizeram isso e vão continuar fazendo. Então, eu faço
aqui um apelo aos colegas vereadores que estão alinhados com o governo, ao José
Dimas, que é o líder do governo nesta Casa, ao próprio presidente Juvenil que tem um
grande prestígio lá, Juvenil: poder conversar com esses secretariados para que eles
possam de repente dar uma melhor orientação aí. Mas, meus amigos, São José dos
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Campos não pode encolher. São José dos Campos tem que ir para frente. São José
dos Campos uma cidade reconhecida internacionalmente e de grande destaque
nacional. São José dos Campos é uma cidade muito pujante, uma cidade de muita
qualidade. Então naturalmente os agentes públicos desta cidade têm que ir no mesmo
diapasão, têm que ter muita qualidade também para tocar o destino desta cidade. E
tem algumas notícias aí que estão chegando, não vai dar para gente entrar no mérito
dela, mas eu estou muito preocupado. Nós vivenciamos um clima de insegurança muito
grande em nossa cidade e aí eu vejo no jornal: ‘Prefeito Felício conclui o fechamento
das bases da guarda até final do ano.’ Eu acho que é uma grande perda para nós. Aí
vem aqui: ‘Felício reduz apoio direto para o esporte profissional’ em nossa cidade.
Significa o quê? Significa que o esporte de alto rendimento em São José dos Campos
que de 2016 para 2017 nós votamos um orçamento aqui de dezoito milhões de reais
para o esporte do alto rendimento. Eis que, uma redução drástica, está caindo agora
para seis milhões, caindo para seis milhões. E aí, por outro lado, eu vejo no jornal aqui:
‘Vale tem um superávit...’ no jornal de hoje, no Jornal OVale. ‘Vale tem um superávit
recorde de quatro bilhões e quatrocentos milhões de dólares’, só em 2017. Então, isso
também acaba favorecendo a economia da região, a economia de São José dos
Campos. Uma cidade, volto a dizer, que arrecada dois bilhões e quinhentos milhões
este ano e o ano que vem para dois bilhões e seiscentos e quarenta milhões não pode
ir para cima de ambulante na forma que foi, não pode atacar os munícipes da forma
que foi. Não estou aqui condenando a fiscal, não, mas ela deve ter as razões do
estresse dela. Ela, na pressão, ela acabou indo fazer esse trabalho e excedeu um
pouquinho na autoridade dela. Muito obrigado e uma boa noite àqueles que nos
acompanham pela live aqui que o nosso amigo Mavile está passando. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “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) 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos! Quero
cumprimentar as lideranças que estão aqui, o companheiro lá da região norte... vou
lembrando; o Caxambu, mais outras lideranças que estão acompanhando aqui a
sessão. Cumprimentar... O vereador Valdir Alvarenga falou sobre a fiscalização, eu
tenho um requerimento (4282) que é sobre o mesmo assunto. Estou registrando até
porque o Caxambu foi uma das pessoas que ajudou acho que atingir esse um milhão,
não sei quantos milhões, o Wagner vai dar os números de quanto foi o acesso a este
vídeo, mas então nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Pode iniciar aqui, por
favor! Nós estamos fazendo... trabalhamos essa semana inteira na defesa do
atendimento integral no Hospital da Mulher, é um abaixo-assinado que está sendo feito
em várias regiões aqui, das feiras livres e fizemos hoje no centro da cidade. Pode
passar. Este é o material que nós estamos distribuindo, que o PSDB quer acabar com o
hospital integral à mulher. Ele, na realidade, ele fez uma ampliação, uma contratação
no Antoninho da Rocha Marmo, mas não é a proposta que nós defendemos, que é
todos os atendimentos para todos os setores num mesmo local, com uma equipe... feita
um treinamento e um atendimento mais humanizado. Pode passar. E o que é mais
triste é que, com essa mudança, a ampliação do hospital, ele cortou o atendimento
oncológico do Antoninho, que vai para outro lugar, mas a grande questão é que a
maioria das pacientes querem a mesma médica, estão lá em tratamento sete, oito
anos, e nós não temos a garantia de que essas médicas vão continuar tratando dessas
pacientes oncológicas do Antoninho da Rocha Marmo. Pode passar. Bom, vamos lá!
Dia 10 de novembro é o Dia da Paralisação Nacional, um dia antes da aplicação da lei
que foi votada lá pelos deputados. Pode passar. Dia Nacional de Paralisação. Dia 11
de novembro vai entrar em vigor a reforma trabalhista. É o maior ataque à classe
trabalhadora nos últimos quase sessenta anos, né? Desde a.... Antes mesmo da
ditadura os nossos direitos da CLT estavam garantidos. Esse governo até isso cortou,
os direitos básicos aos trabalhadores. Então dia 10, um dia antes dessa aplicação,
teremos uma greve geral no país. Pode passar. A reforma trabalhista é o maior ataque.
A nova lei do trabalho, que modificou, que é a lei da CLT, tem a proposta do trabalho
escravo, que o governo também fez um decreto. Então tudo isso aprovado pelo...
sancionado pelo presidente dia 13 de julho. Pode passar. Bom, vou passar um vídeo,
por isso estou terminando aqui as minhas páginas. Hoje também é 100 anos da
Revolução Russa, né? É a primeira história, é a primeira vez da classe trabalhadora no
poder, que os bolcheviques conseguiram. Pode passar. Essas são as imagens, essas
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também, muito importante para o mundo. E esta marcha dos 100 anos da Revolução
Russa, em Moscou, tem um ‘Fora Temer’ em russo. Vamos para o vídeo. Está muito
difícil, né? Quero ver quando começar a aplicar as leis e aí quero ver os vereadores aí
defender os seus deputados que votaram essa tragédia. Votou fora Temer, mas votou
a reforma trabalhista.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Vou pedir para o Wagner me ceder cinco minutos. Fora
Temer! E dizer que o deputado, infelizmente, federal de São José dos Campos votou a
favor desta reforma. Não só a reforma trabalhista como votou também a favor da
reforma da terceirização. Então a partir da semana que vem nós temos um outro marco
da classe trabalhadora, um outro contrato que infelizmente todos nós estamos reféns
em função dessa política nefasta colocada pelo PMDB, pelo Temer, pelo Congresso
Nacional, pela grande maioria. E quero dizer que eu me orgulho, os deputados do
Partido dos Trabalhadores votaram contra esse pacote, contra esse grande golpe que
deram à classe... a todas as trabalhadoras e trabalhadores, porque agora mesmo
gestante vão ter que trabalhar em lugares insalubres, isso nunca aconteceu desde a
década de 80. Infelizmente teve o apoio dessa Casa. Por diversas vezes os vereadores
falaram, declararam que a reforma era boa, mas a reforma nós vamos sentir agora na
prática e os trabalhadores têm que se organizar. Por isso, a greve e a mobilização dia
10.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador
Calasans Camargo. Peço ao vereador Sérgio que assuma os trabalhos da Mesa.”
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, funcionários da Casa, imprensa e também vocês que nos acompanham
através da TV Câmara e da internet! Eu queria aqui estar iniciando a minha fala já
trazendo aí uma atividade que realizamos na semana passada às vésperas do feriado,
inclusive o Jair Bial esteve aqui registrando. Jair, obrigado! Nós compartilhamos suas
postagens no facebook. Obrigado pelo acompanhamento! E com relação a uma
atividade do Lions, do Projeto Esporte Educativo do Lions Clube Augustin Soliva, nós
tivemos uma formatura do Projeto Esporte Educativo aqui no Plenário, uma atividade
de muito sucesso, é uma atividade que tem, como o nome já diz, Projeto Esporte
Educativo, ela usa o esporte como ferramenta formativa, uma ferramenta inclusiva, de
inclusão social. Sempre nós trabalhamos em comunidades onde há um risco, um risco
social para as crianças em situação de risco social, né? Em comunidades. Nesta
formatura daqui foram crianças do Campo dos Alemães, que treinam lá no
Poliesportivo Tânia Maria, no Campo dos Alemães, e também da região ali do Satumar,
31 de Março, professores Márcio André e Karina Missono. Gostaria aqui, por favor...
Esse projeto campeão que já acontece desde 2013 que nós coordenamos no Lions
como leão do Lions Clube Augustin Soliva. Queria aqui, por favor, que se colocasse
esse vídeo, Miltinho, para gente aqui para que o nosso telespectador da TV Câmara
acompanha essa atividade que ocorreu.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, esse é um projeto
desenvolvido aí pelo Lions Clube de São José dos Campos, o Lions Clube Augustin
Soliva, e tem trazido grandes resultados. Inclusive, neste domingo, nós teremos um
campeonato, a 3ª Copa ADC Embraer de judô, lá no Ninho do Tucano, ginásio ao lado
do aeroporto, ao lado da fábrica da Embraer, e os atletas do Esporte Educativo, bem
como judocas de toda a região, estarão participando deste importante evento lá na
ADC da Embraer, né? Por favor, também um próximo vídeo é de uma troca de faixa,
uma formatura de faixas, agora do DAEC (Departamento de Atividades Esportivas
Comunitárias), da Secretaria Municipal de Esportes, ocorrido no Poliesportivo do Altos
de Santana. Trabalho muito importante também. Escolinha de base da nossa cidade de
São José dos Campos.
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Queria também parabenizar e
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agradecer a presença do mestre Michiharu Sogabe, ele que integra a Comissão
Nacional de Graduação da Confederação Brasileira de Judô, uma autoridade, faixa
vermelha da nossa modalidade de judô e sempre presente, sempre muito ativo nas
atividades de judô. E também ressaltar que esses trabalhos, tanto o trabalho do Lions
quanto os trabalhos da Prefeitura Municipal, primeiro que as atividades são gratuitas,
não se cobra taxa alguma de participação, e segundo que as trocas de faixa, os
exames de faixa também não são cobrados. Os atletas cada um adquire a sua faixa de
onde achar melhor e eles participam dessa troca de faixas sem ônus algum ao
participante, não se cobra nenhum centavo para as promoções de faixa de judô.
Gostaria também aqui de mais um vídeo. Nós fizemos uma indicação ao Executivo com
relação à mudança de local, à transferência do Museu do Esporte que ficava ali no
subsolo do prédio da antiga Câmara Municipal, na Praça Afonso Pena, um local
bastante insalubre, úmido, que se passasse para instalações maiores e amplas lá do
novo prédio do Martins Pereira, né?, novo prédio que existe lá no Estádio Martins
Pereira. Então está num salão amplo. Nós estivemos hoje lá visitando o local. São
necessárias adequações, são necessárias melhorias. Nós esperamos que a nossa
Prefeitura aí invista mais naquele local, porque preservar a memória é muito
importante, mas essa mudança de local, tanto para quem trabalha no lugar já foi muito
interessante, muito boa, porque o local realmente era muito úmido onde se encontrava,
no porão da antiga Câmara, já passando para uma instalação bem ampla, onde é
possível ali o estacionamento, as escolas visitarem, os ônibus estacionarem, um local
bem melhor acomodado. Então vamos aí, por favor, para esse vídeo!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então parabéns ao Djalma! Eu
queria só encerrar, Sérgio, agradecendo... Passar rapidinho os slides aqui, dois garotos
de São José dos Campos foram classificados. Está o Ernani Neves da Polícia Militar,
da ADPM, clube da Polícia Militar, bicampeão Pan-americano em Lima, no Peru, capital
do Peru, em Lima, bicampeão Pan-americano e campeão sul-americano. Os
campeonatos foram realizados nesse feriado, o Pan-americano e o sul-americano. O
Ernani Neves, filho do Preguinho, né? Do Anderson Neves, que é Policial Militar do
Águia, também judoca faixa preta da Polícia Militar. E na sequência aí o Matheus
Nolasco, que é da Academia Calasans Camargo. Matheus Nolasco também foi terceiro
colocado no campeonato Pan-americano e campeão sul-americano. São garotos da
idade sub-13, trabalho de base de São José dos Campos, ambos integram o Programa
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Atleta Cidadão, que é um dos grandes diferenciais da Prefeitura Municipal de São José
dos Campos, um diferencial da nossa cidade, um programa de formação de talentos.
Temos trazido semana a semana resultados importantíssimos do trabalho de formação
de atletas da cidade de São José dos Campos. Os dois foram campeões brasileiros e,
com isso, conquistaram a vaga para representar o Brasil no sul-americano e no Panamericano e fizeram bonito em nome de São José dos Campos. Deus abençoe a todos
e muito obrigado pela oportunidade!”
Assume a presidência o vereador SÉRGIO CAMARGO, que dá continuidade aos
trabalhos.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador Juvenil
Silvério.”
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 Juvenil Silvério, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero cumprimentar
aqui a todos os vereadores e vereadoras, aqueles que nos prestigiam hoje em nossa
galeria e também os telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, para ser bem
breve, já que o tempo urge, né? Eu queria mostrar rapidamente... Miltinho, por
gentileza, mostrar as imagens para gente aí. Esse trabalho ele está sendo hoje
bastante agradecido pela comunidade do Torrão de Ouro, Dulce Rita, porque há muitos
anos aquela comunidade que usa essa via ali no Torrão de Ouro, próximo ao aterro da
Urbam, eles têm um problema muito sério com uma ponte, que, com muita frequência,
ela é feita a manutenção na madeira da ponte. E agora... pode passar, por favor! Agora
a Secretaria de Manutenção da Cidade está colocando naquele local, já está
armazenando as aduelas e será feito então nesta ponte... Mostra a outra foto, por favor!
Nesta ponte aí, que sofre muito de manutenção... as aduelas. Então será feita uma
reforma bem bacana, vai ficar uma ponte muito legal, com acesso bem mais seguro
aos pedestres, aos ciclistas e também a todos aqueles que usam essa via para o
transporte. Aí passa ônibus. Então é um trabalho muito bem feito que a Secretaria vai
realizar. Eu queria parabenizar aqui a Secretaria do Minoru, ele juntamente com o
Rogério, o diretor, e toda a equipe do João de Castro que fará esse trabalho belíssimo
ali na comunidade do Torrão de Ouro. Então em breve teremos essa manutenção. E é
importante chamar a atenção daquele que usa uma via para que possam com muito
cuidado durante a obra tomar cuidado no trânsito, porque haverá ali movimentação de
máquinas e caminhões e homens também trabalhando, para que se evite aí alta
velocidade, podendo acarretar algum incidente. Então muito obrigado ao Minoru, ao
Rogério e a toda a equipe da SMC, que faz um trabalho belíssimo por toda a cidade, e
à equipe também do João de Castro. Pode passar, por favor! Nós tivemos hoje aqui na
Câmara, senhores, uma visita do Rotary Club Santana e, juntamente com o Rotary
Club Santana, esteve conosco Ivanir Chappaz, ele que é governador do Rotary nesse
distrito. Então esteve conosco hoje. Uma reunião muito bacana, bem participativa...
Pode passar a foto. ...bem participativa, onde esta Casa recebeu das mãos do
governador essa flâmula alusiva à visita do governador do Rotary aqui em nossa Casa.
Vale ressaltar o trabalho maravilhoso que os clubes de serviços fazem por toda a
cidade, essa parceria, essa solidariedade que eles têm com diversas entidades. E aqui
vai o registro: recentemente foi doado à Obra Social Magnificat, vereador Cyborg,
várias máquinas de costura para que as mães que levam as crianças no atendimento
ao Magnificat, no momento ali de ociosidade, pudessem também aula de corte e
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costura, melhorando a vida daquelas pessoas. Então parabéns ao Rotary Santana!
Parabéns ao governador! E esta Casa é sempre aberta a belas iniciativas como essa.
Pode passar, por favor! Nós tivemos também lá no bairro São Leopoldo... Mais uma
foto. Começou um trabalho de tapa buraco lá no São Leopoldo, na avenida do ônibus.
Então vai de novo um registro aqui à Secretaria de Serviços Municipais, ao Minoru, ao
Rogério, todo mundo que trabalha muito pela cidade, vai esse registro. Um local
bastante utilizado pelo transporte público estava realmente muito prejudicado. Essa,
obviamente, é uma foto da base. Agora virá aí a camada de asfalto por cima disso aí.
Pode passar, por favor! Isso é o trabalho que hoje eu venho falar para vocês, que a
Prefeitura, através das diversas secretarias, vem desempenhando. É lógico que ainda
haverá muito por fazer. Eu quero também aqui, lembrei agora nesse momento, falar
que lá no Alto da Ponte, vereador José Dimas, logo ali depois da Ponte Minas Gerais,
teve um acidente, um poste caiu próximo ao centro comunitário do Alto da Ponte e a
EDP Bandeirante fez hoje a retirada do poste e já corrigiu aquela situação ali. De forma
que a cidade, ela é pujante, cresce muito, precisa de cuidados e nós estamos aqui,
vereador Eleven, para ajudar a cuidar da cidade, né? É fácil atirar pedras, eu quero ver
ajudar a construir do jeito certo, do jeito honesto, do jeito correto de fazer as coisas. E a
vereadora que me antecedeu aqui há pouco ela falava do governo que está aí. Vale
ressaltar que o governo que está aí era o vice-presidente da chapa do Lula, então
quem votou no Lula votou nesse presidente que está aí, não fui eu, eu não votei.
Infelizmente o meu presidente hoje está enlameando... que é o Aécio Neves, está
enlameando também o nome, tem que sair fora do PSDB, não merece o meu respeito,
mas dizer que o PMDB é sozinho? Não é. O PMDB é criatura do PT. E, aliás, a grande
mídia trouxe esses dias, vereador Maninho, que o PT e o PMDB estão se juntando já
em seis estados. Ora, se é herança maldita, se é um governo ruim, por que então fazer
novas alianças para o futuro? Muito obrigado e boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Obrigado, vereador! Com a
palavra o vereador Wagner Balieiro, com o tempo regimental de cinco minutos. Com a
palavra, vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero aqui registrar a presença do
Gilson, liderança lá da região norte, o companheiro que eu vou lembrar na próxima
também, lá da Chácaras Havaí e lutador, briguento, está aqui hoje acompanhando a
sessão. Ah, e só para terminar, em relação... Nós votamos o ‘Fora Temer!’ no
Congresso Nacional. O PSDB poderia ter feito, deveria ter feito um relatório inclusive
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 66ª Sessão Ordinária – 07.11.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

13

DATA
07.11.2017

da cassação do Temer contrário, mas o relator do PSDB fez favorável. E os deputados,
uma parte do PSDB, votaram para que Temer continuasse, por duas vezes nós
votamos contrários, para tirar ele.”
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, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente. Vamos, de maneira rápida, falar de alguns assuntos,
mas o comentário do vereador que me antecedeu nessa tribuna, o PSDB simplesmente
tem ministério no governo Temer, participa do governo do PMDB e fala que não
participa, como isso? Que mágica é essa? Ele dá sustentação e participa do governo
Temer, não é a gente, não é o PT, é o PSDB que participa do governo do Temer,
inclusive que tem o Ministro da Articulação Política, o ministro que é equivalente ao
Secretário de Governo lá, que é um deputado federal do PSDB, que é o que articula as
relações com o Congresso, é do PSDB. Mas, enfim, vamos aqui também voltando aos
assuntos da cidade. De maneira rápida, Miltinho, eu estive passando... É um barato a
gente estar conversando com a população, discutindo alguns assuntos. Eu passei lá na
Via Oeste. Eu lembro que aqui sempre se falava dos problemas que existiam na Via
Oeste com relação à questão ambiental. Eu fui lá dar uma olhada na obra, verificar a
situação da Via Oeste e eu descobri lá, conversando e com denúncia de moradores,
um entulhódromo surgindo lá na beira do Banhado, ao lado da Via Oeste. Ela nem mal
foi inaugurada, está bastante atrasada, está lá um entulhódromo sendo feito aos olhos
vistos de todo mundo. Então no dia de hoje nós estamos fazendo documentação aqui
pedindo para Prefeitura fiscalizar e não deixar esse entulhódromo que está nascendo
ali ao lado da Via Oeste continuar acontecendo ali a olhos vistos de nossa cidade.
Então, deixando aqui registrado, quando a gente foi lá verificar a situação da obra,
deparamos aí com uma situação bem complicada, bem degradante que está
acontecendo nesse momento, que é um entulhódromo ao lado da Via Oeste na própria
área do Banhado. Pode passar. Essa semana também nós tivemos uma notícia de um
operador de telefonia que morreu eletrocutado na zona leste de São José dos Campos.
Por que dessa matéria? Nós temos duas legislações que hoje trabalham sobre como é
que deve ser manutenção de rede elétrica, como é que tem que ser a fiscalização da
Prefeitura e há cerca de alguns anos atrás, uns dez anos atrás, nós tivemos a situação
de um trabalhador da Urbam que faleceu quando foi podar uma árvore numa escola
municipal, por quê? Porque estava sendo feito um trabalho sem estar ainda a
concessionária de energia notificada sobre esse serviço, chegou para fazer a poda de
árvore, morreu eletrocutado. Depois veio uma ação judicial que inclusive a gente tentou
assessorar a família, essa família ganhou a ação judicial, a Urbam teve que pagar uma
pesada indenização porque faltou no procedimento em relação ao sistema de trabalho
com segurança numa determinada poda de árvore. Esse assunto ele ainda vai dar uma
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discussão muito grande, porque ali teve ausência da notificação da concessionária de
energia, tem ali todo desrespeito e a falta de fiscalização da Prefeitura com relação à
quantidade de fios, à distância em relação à rede elétrica, perfil de autorização e vindo
hoje a vitimar uma pessoa. A gente vendo a situação da questão da reforma trabalhista,
que já colocado aqui, que pode e vai precarizar bastante o dia a dia do trabalhador, é
muito perigoso a gente ter cenas piores que essa ou iguais a essa acontecendo com
mais vezes aqui em nosso município. Mas estão dizendo que esse acidente que
aconteceu e faleceu uma pessoa ali com mais de vinte e cinco anos de experiência
profissional na área tem muito a ver com falta de fiscalização, com a falta de
procedimento que envolve desde o poder público, Bandeirante Energia e também a
precarização dos trabalhos da terceirizada. Por favor, Miltinho, bem rapidinho. Hoje
estive também... Estava até conversando com o colega aqui, o vereador Carlinhos
Tiaca, está presente aqui no dia de hoje, a vistoria no bairro Jardim Guimarães na zona
norte, sobre o grande risco, também estamos fazendo um documento falando da
situação grave que vimos no local, da destruição da uma galeria de águas pluviais
entre a Travessa Jaguari e a última rua ali do Jardim Guimarães. É necessário urgente
ter uma intervenção da Prefeitura, porque pode chegar nas casas e, numa próxima
chuva, a gente ter uma situação ali bem complicada naquele local. Então a gente
esteve ali junto com os moradores, verificamos várias situações ali de risco, tanto para
quem mora na Travessa Jaguari como para quem mora no Jardim Guimarães, e
também estamos fazendo a documentação. Pode passar mais uma se tiver. Não tem.
Por fim, já para finalizar, senhor presidente, nós estamos aqui com vários
requerimentos, alguns inclusive sofreram destaque, e não poderia deixar de falar em
rápidas palavras, da mesma maneira que o vereador Valdir Alvarenga colocou aqui
sobre a questão da ação da fiscalização, dizer que nós fizemos um requerimento, o
requerimento... são dois requerimentos, o 4258 e o 4244. O requerimento 4258 ele
trata dessa ação da fiscalização. Esse requerimento ele está falando o seguinte: Toda
ação de fiscalização ela tem que ser precedida, quando vai ocorrer a apreensão de
material, de uma notificação preliminar, conforme artigo 26 da Lei 1.566 de 1970. Nós
estamos perguntando no requerimento de informação para esclarecimento dos
vereadores e de toda a cidade se os procedimentos da fiscalização foram feitos de
maneira correta. E, por isso, solicito aos nobres colegas o apoio para aprovação desse
requerimento de solicitação de informação, porque pode ajudar a esclarecer o fato e
diminuir as polêmicas que a gente está vendo muito grande dentro das redes sociais.
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Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra o vereador Valdir
Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores vereadores e
vereadoras, chegou em minhas mãos aqui uma cópia de um documento dos membros
do Conselho Gestor e lideranças do bairro Buquirinha, onde diz que a ‘Unidade Básica
de Saúde’ daquele bairro ‘está em situação lastimável: há infiltração de água da chuva;
a rede elétrica é precária, com fios expostos; o piso está irregular; a sala de curativo
está com mofo e goteiras; calhas estão entupidas; falta pintura’ também. ‘Ou seja, no
mínimo o local precisa de uma ampla reforma para o bom atendimento’. Enfim, e aí
eles colocam aqui pedindo para gente apenas registrar aqui nos anais desta Casa para
que possa o Executivo alocar recursos do orçamento de 2018, no sentido até de
desapropriar o prédio atual da UBS e para que possa posteriormente fazer uma grande
reforma lá e ter uma melhor condição de atendimento. Então aqui são membros do
Conselho Gestor da Unidade lá da região do Buquirinha, São José dos Campos, 30 de
outubro de 2017. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador
Maninho Cem Por Cento, com 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 Maninho Cem Por Cento,
pelo prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, membros
da Mesa, vereadores e vereadoras, lideranças. Estou vendo o Isaac lá... o Caxambu e
as lideranças aí que estão no Plenário. Senhor presidente, hoje estive lá no bairro
Santa Maria. Vou pedir para o Miltinho colocar uma foto ali. Então estive lá, senhor
presidente, fazendo uma vistoria lá, vistoriando lá uma lombofaixa, que foi feita a
pedido do nosso gabinete. E eu fico muito feliz porque sei que é de grande importância
essa lombofaixa ali. O local ali é um local ali onde tinha um grande fluxo de carro e era
muito perigoso. Não chegou a ter nenhum acidente, mas vários moradores lá que nos
procuraram falavam ali que quase sempre acontecia acidente ali. Você podia passar
para próxima, Miltinho, por favor? Continua ali na Travessa. Ali, a próxima foto. Espera
aí, agora aqui estamos lá no bairro do Jardim Nova Detroit, que lá foi tirado... nesse
lugar hoje estivemos lá acompanhando o plantio de cento e cinquenta mudas de
árvores, aí está próximo ali à Academia ao Ar Livre, mas o local ali é próximo lá ao
campo de futebol, do time lá do Nova Detroit. Então cento e cinquenta mudas foram
plantadas lá. A gente aí fica feliz, porque sabe que essas plantas com certeza vai ser
de grande valor, muitas sombras, principalmente o pessoal usufrui aí da Academia ao
Ar Livre. E a gente fica também feliz de saber que ali nesse local era um espaço onde
foi tirado seiscentas toneladas de entulho, que era um lixódromo muito grande e foram
tiradas seiscentas toneladas de árvores... ali dando cento e oitenta caminhões de
entulho. Próxima foto, Miltinho, por favor! Aí também lá, está lá mostrando a árvore.
Mais uma foto. Pode passar, Miltinho! Hoje, aqui no Poliesportivo da Vila Tesouro,
estivemos lá também acompanhando lá a troca das lâmpadas lá do poliesportivo.
Muitas lâmpadas... Eu também uso muito aquele espaço ali, estou sempre fazendo a
minha caminhada, a minha corrida naquele local e estava muito escuro. E agora hoje,
então, está sendo feita a troca das lâmpadas lá para dar uma melhor iluminação no
espaço lá para que a comunidade possa usufruir com mais tranquilidade daquele local.
Próxima foto para nós, Miltinho, por favor! Legal, mais uma foto. Essa aí também é lá
do... Agora passar o vídeo aí.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Então, senhor presidente, a gente
agradece aí, não pode deixar de agradecer aí, fazer os nossos agradecimentos à
Secretaria da Mobilidade Urbana, à Secretaria de Manutenção da Cidade, à equipe de
plantio de árvores e à Secretaria de Esporte por nos atender aí mais essas nossas
reivindicações aí. E a gente não pode deixar de agradecer à Prefeitura Municipal e ao
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prefeito municipal também por estar nos atendendo aí, os nossos pedidos aí junto à
comunidade. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Obrigado, vereador, pelas suas
falas! Com a palavra, vereador 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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O vereador DR. ELTON: - “Obrigado, presidente pela oportunidade! Agradeço também
a todos aí que nos acompanham na TV Câmara. É... hoje eu estou a fim de falar, mas
tem dez minutos só? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro slide, por favor,
Miltinho! Hoje, em especial, eu queria falar sobre o dia 06/11 que foi... agora é
conhecido como o Dia Laranja. E essa proposta que foi apresentada para difundir as
informações sobre a Síndrome da Dor Complexa Regional, que também é conhecida
como Distrofia Simpático Reflexa. É uma doença que causa... É uma doença rara,
degenerativa e que ela é incapacitante e que, quando diagnosticada precocemente, ela
pode determinar a cura ou a melhoria de qualidade de vida de muitos pacientes. Eu
queria dizer para vocês que a incidência dela é alta, razoavelmente alta na nossa
população. Ela atinge cerca de cinco a seis pessoas para cada cem mil. Então, em São
José, a gente teria aproximadamente umas trinta pessoas que são diagnosticadas com
essa patologia por ano. E à medida que a maioria das equipes médicas não
conseguem fazer o diagnóstico adequado, essa pessoa está fadada a um prognóstico
pior, onde ela vai estar incapacitada por causa de dores, por causa de alterações,
como queimação, edema nos membros inferiores, nos membros superiores. E essas
alterações podem ser bem acompanhadas pelas equipes que tratam basicamente da
síndrome de dor. Então, a partir de agora, no dia 06/11, nós estaremos sempre
trazendo informações sobre a Síndrome Complexa da Dor Regional ou a Distrofia
Simpático Reflexa e lembrando então do Dia Laranja. Então lembrando que o
diagnóstico tardio ele traz sequelas e pode ser irreversíveis para essas pessoas. Então
eu queria mandar um abraço à presidente da Associação Brasileira dos Portadores de
Distrofia Simpático Reflexa, que é a Magali Campos, pela seriedade e dedicação no
trabalho de conscientização sobre essa doença. E o mundo precisa de pessoas que
vestem a camisa e fazem das suas lutas um motivo de poder melhorar a vida de outras
pessoas. Para quem quer saber sobre essa patologia, tem algum problema com
edema, inchaços, instabilidade... alteração funcional dos membros por causa de dor,
essas pessoas podem procurar algumas informações que você pode encontrar no
www.rededsr.com.br, conforme está aí apresentado para vocês no slide. Por favor,
muda o slide, Miltinho! Queria também falar sobre a construção da ponte sobre o
córrego Senhorinha, que eu gostaria de divulgar aqui e agradecer ao prefeito Felício
Ramuth e o deputado Eduardo Cury que anunciaram esta obra que há anos vem sendo
solicitada ali pela população da zona sul da nossa cidade. Trata-se da construção de
uma ponte definitiva que vai fazer a travessia sobre o Córrego Senhorinha, ali que leva
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do Bosque dos Eucaliptos até a região do Campo dos Alemães. Inclusive a nova ponte
ela vai servir inclusive para o transporte, tanto de carros quanto de ônibus, segundo o
prefeito Felício Ramuth. Hoje, essa travessia por cima desse córrego ela é exclusiva
para pedestres e ela é utilizada através de uma passarela feita de madeira. E eu fiz
essa solicitação junto ao Executivo através de uma indicação nº 6008/2017, conforme
está aí a indicação, após receber inúmeros pedido de moradores ali da região que
gostariam que o acesso ali naquela região fosse feito através de uma ponte. Esse
recurso vai ser utilizado por meio de uma emenda do deputado federal Eduardo Cury.
Então eu agradeço aí ao secretário de Gestão Habitacional e Obras, que é o Turano, e
tenho certeza que ele conduzirá essa obra aí da melhor maneira possível. Pode mudar,
Miltinho, para o próximo. Gostaria também de falar um pouco com vocês sobre a
parceria realizada entre a Prefeitura e o Hospital Pio XII, que vai possibilitar a
ampliação do atendimento dos pacientes em tratamentos oncológicos e também
cardiológicos pelo SUS. O acordo ele prevê o reajuste de cinquenta e dois por cento no
contrato hoje existente ao Pio XII passando de 2,1 milhões para 3,3 milhões mensais
até chegar... chegando no seu ápice ali em abril do ano que vem. Então, para os
pacientes que procuram... vão procurar tratamento clínico oncológico, a gente vai ter o
número de atendimentos que irá dobrar passando para um número de,
aproximadamente, oitocentos e cinquenta por mês. O número de cirurgias também
realizado pelo serviço do Pio XII também vai ser ampliado chegando a trezentos e vinte
procedimentos ao mês, sendo que, desses, duzentos e vinte vão ser realizados para o
quesito oncológico e aproximadamente cem por causa de patologias cardiológicas. O
Hospital Pio XII há muito tempo vem sendo um parceiro da cidade de São José dos
Campos e trabalhando basicamente com pacientes com alta complexidade, como os
oncológicos e os cardiológicos. Além disso, a gente vai ter também uma ampliação das
consultas ambulatoriais para especialistas tanto em oncologia quanto em cardiologia,
passando para dois mil e novecentos e noventa e cinco atendimentos mensais. Além
disso, o hospital fará atendimentos das consultas de urgência no Pronto-Socorro. Para
todos os pacientes que fazem acompanhamento cardiológico no Pio XII ou oncológico
no Pio XII, eles terão livre acesso para o atendimento vinte e quatro horas na porta do
Pio XII. Outro número significativo que a gente vai ter de mudanças com essa parceria
entre prefeitura e Pio XII será a realização de exames radiológicos em oncologia, com
um incremento de aproximadamente novecentos e cinquenta novos procedimentos por
mês, passando, então, para um total de três mil quinhentos e cinquenta exames de
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 66ª Sessão Ordinária – 07.11.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

21

DATA
07.11.2017

diagnósticos por imagem. Já o número de exames cardiológicos vai passar para
seiscentos e quarenta exames realizados por mês. Então sem dúvida é uma ótima
notícia para São José dos Campos. Eu agradeço ao Pio XII e ao prefeito pela vontade
e determinação em buscar alternativas para melhorar o atendimento específico dessa
população. Miltinho, pode mudar! Gostaria também de fazer um comentário já... até
porque há muito tenho trabalhado junto com os atendimentos de emergência de nossa
cidade e eu gostaria de falar sobre uma novidade muito boa para cidade, que é a
integração dos atendimentos de emergência. E dessa forma, os atendimentos que são
realizados tanto pelo Estado quanto pelo município agora se tornam integrados. O
SAMU, o Cobom, que é a central dos bombeiros, e o Copom, que é a central da Polícia
Militar, vão compartilhar do mesmo espaço físico de trabalho, agilizando ainda mais o
atendimento à população. Isso é importante porque diminui o tempo de triagem para
que possa soltar uma viatura para o atendimento para aquilo que a população mais
precisa. São José passou de 17624 atendimentos até o final do ano de 2016 e
atualmente nós chegamos a vinte mil, cento e trinta e sete atendimentos. Isso mostra
um aumento do atendimento do SAMU de quinze por cento aproximadamente. Além
disso, a gente também agora tem anunciado, pela administração, que o SAMU
conseguiu tanto a habilitação quanto a qualificação do serviço. Isso quer dizer que com
isso a gente consegue viabilizar uma verba do Governo Federal para p atendimento
mais adequado do SAMU na nossa região. Com isso, a gente vai ter um repasse
federal de quatro milhões anuais que a cidade anteriormente não recebia. Então
parabéns ao prefeito Felício Ramuth pela decisão, também à SPDM por cumprir o seu
papel e realizar junto com o Executivo a habilitação e qualificação desse serviço.
Gostaria também, agora nos meus trinta e cinco segundos que me restam, fazer uma
homenagem também ao Dia do Radialista. Queria prestar minha homenagem ao Dia do
Radialista, uma vez que são profissionais que têm trabalhado bastante, informando,
principalmente à nossa população, sobre as grandes demandas e necessidades de
nossa cidade. O radiologista hoje não se atém apenas a apresentar música ou
entretenimento, mas trazer informação. Então, queria parabenizar o meu amigo Jaime
Tomé aí, que está comigo na foto, e a todos os radialistas pela dedicação em informar
e entreter pessoas com qualidade. Por fim, eu queria só pedir um minuto de silêncio,
presidente, já estou encerrando, lembrando aí das mortes que aconteceram nos últimos
dias, tanto no Texas, onde a gente teve aproximadamente trinta pessoas que foram
mortas ali durante um culto na Igreja Batista. E esse atirador, de vinte e seis anos, ele
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foi dispensado da Força Aérea e de maneira impulsiva ele entrou naquele local e ele
atirou contra as pessoas. Da mesma maneira isso tem acontecido também no Brasil.
Um jovem de dezenove anos que matou uma menina em Goiânia e outro de quatorze
anos que há poucas semanas matou dois colegas também em Goiás. Então, diante
desses e de muitos casos que têm acontecido também no nosso Brasil não há muito o
que dizer. Eu gostaria de pedir também que a gente trouxesse um minuto de silêncio
também a essas vítimas aí da nossa região, e fica as minhas condolências às famílias
dessas vítimas. Obrigado, presidente!”.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Será registrado, senhor
vereador Elton, o minuto de silêncio. Queria convocar o vereador Robertinho da
Padaria para que assumisse a Mesa, e conceder a palavra ao 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
aqui a Mesa através do presidente Robertinho da Padaria, vereadores e vereadoras,
público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, ao facebook, ao
público presente aqui na galeria. Senhor presidente, hoje estive em São Paulo a tarde
inteira, cheguei já aqui no começo da abertura da sessão, fomos lá na Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo. Estivemos agora presentes junto com uma equipe da
Secretaria de Esportes do Programa Cidade em Movimento, Academias ao Ar Livre, e
também estivemos juntos com uma equipe da Secretaria de Saúde, porque lá nós
tivemos uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde, uma reunião sobre o
trabalho também do Agita São Paulo, né? Que eles focam muito no trabalho de
atividade física, na qualidade de vida, na prevenção, na saúde, para o estado inteiro. E
no ano passado, numa reunião que teve lá, foi relatado que estavam querendo saber
qual é o programa que São José tem ou outra cidade tem na Academia ao Ar Livre,
porque entendiam Academia ao Ar Livre como aqueles aparelhinhos lá, o playground
lá, né? Então a gente também foi convidado a estar lá, como a gente implantou esse
programa do Cidade em Movimento aqui na cidade em 2010 com os profissionais de
educação física, fomos lá e fizemos uma palestra muito bacana, muito legal. Vai ter
algumas fotos aqui que eu estarei passando, onde nós convencemos muito e saiu
muito ali vereadores, prefeitos, secretários de outras cidades com esse projeto a
implantar para as outras cidades. Inclusive, quinta-feira estaremos em Brasília, no
Ministério da Saúde, ao convite do Ministro da Saúde, senhor Ricardo, para ajudar a
tese do Ministério, que consiga verba para comprar dez mil Academias ao Ar Livre para
o Brasil. Só que eles não estão conseguindo porque o Governo Federal não entende
que a Academia ao Ar Livre tem um trabalho de prevenção. Aí eu indaguei ‘é que o
senhor não conhece o nosso trabalho em São José dos Campos’. E aí foi feito o
convite, estaremos lá nessa quinta-feira e, se Deus quiser, vamos fazer com que o
Ministério, o Governo Federal consiga essa verba para dez mil academias para o
Brasil. Quero voltar aqui na outra semana e estar colocando aqui as fotos, as imagens,
de todo esse trabalho, deixar na mão do Senhor que dê tudo certo, e vamos lá. Bom,
quero aqui falar antes um pouquinho sobre o trabalho da Minha Praça De Volta, através
da Secretaria de Manutenção da Cidade, Secretaria de Sustentabilidade e Urbanismo,
o secretário Manara, o secretário Minoru, que têm feito um trabalho espetacular nas
praças, já revitalizaram cerca de dez praças só na região sul, onde começou o projetopiloto lá na Praça Rubens Castilho, no Jardim Estoril, lá atrás do SESI, onde a gente já
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tinha conversado, estudamos lá toda a estrutura, revitalizou a praça, colocou uma horta
comunitária, um Projeto Mandala novo, né, vereadora Juliana? Você que sabe qual é a
importância isso, também a senhora que tem um projeto aí. E também fizemos vários
trabalhos, até de compostagem lá, coisas mais inovadoras do que somente a horta,
né? Porque a horta ela também tem que ter um trabalho educacional e vai começar
com as crianças da Escola Elza Regina, que tem lá também situado. Então foi muito
bacana, a Secretaria investindo, um trabalho de revitalização, um trabalho educativo de
sustentabilidade. Parabenizar, estamos acompanhando agora, finalizando lá junto com
o vereador Sérgio Camargo a Praça Pireu, né, vereador? Está ficando chique lá,
bacana, passamos hoje lá também, muito bacana. Parabenizar as secretarias e
continuar cada vez mais. O segundo aqui é a questão da vacinação, que essa semana,
esse final de semana, novamente continua a segunda etapa aí da vacinação dos cães
e gatos na cidade. Na região sul, lá vai ter... vários locais: no dia 11, no sábado, lá no
Jardim Vale do Sol, vai ter no Parque Interlagos, no Jardim Colonial, Jardim América,
Parque Industrial. ...várias ações. Então as pessoas que não puderam levar os seus
cãezinhos, os seus gatinhos lá na primeira etapa da semana retrasada pode levar essa
semana, leva essa semana que, das nove da manhã as dezesseis horas, vai estar lá
vacinando. Então a gente deixa aqui também o convite. Estaremos também
participando, acompanhando, como sempre. E também só uma colocação aqui, uma
outra informação, também o vereador Dr. Elton colocou aqui a colocação do córrego lá
da ponte, a famosa ponte do Córrego Senhorinha – não é, vereador Robertinho? – que
é uma luta antiga aí do vereador Robertinho, nossa desde antes como vereador,
sempre indagando, brigando, puxando faixa no local. Agora, no começo do ano, já teve
a audiência da LOA, foi colocado também por toda a população, estamos aí... no Plano
Diretor foi colocado, solicitações inúmeras, inúmeras da população, dos vereadores
aqui. E parabenizar novamente mais uma notícia que a Prefeitura nos passa, que está
aí nesse trabalho para colocação dessa ponte, que é muito importante, é uma ponte
que vai ligar ali o Altos do Bosque, Campo dos Alemães até o Bosque dos Eucaliptos,
na Avenida Salinas, que ajuda. É um local que tem um problema de insegurança
muito... é uma insegurança muito grande, mas eu creio que com a ponte vai melhorar
essa segurança. Esse ano já, através de nossa solicitação, foi colocada uma câmera
de segurança também ali, do COI, né? Então parabenizar também a Secretaria de
Proteção ao Cidadão, do Antero, colocou aquela câmera de segurança, trazendo mais
segurança para o local. Agora com uma ponte, além da mobilidade urbana, que vai ter
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a facilidade, também a facilidade da segurança, isso é importante, lembrar isso, não é
só colocar. Nós temos que colocar, tem um problema, pode ocasionar outros e é
trabalhar para resolver, mas tenho certeza que esse é para resolver vários problemas
nossos lá. Então a gente fica muito contente. Parabéns mais uma vez! Também a todos
os vereadores que se juntaram, mobilizaram, sempre trabalharam, à população para
trazer mais essa melhoria, uma melhoria que há anos e anos esperando. E só para não
ocupar muito mais o tempo, vou passar o vídeo rapidinho aqui do nosso trabalho que a
gente mais uma vez no feriado presente na comunidade, trabalhando, acompanhando
e estando aí junto, esse é o nosso compromisso, estaremos... feriado eu acho que só
está no nome, porque a gente aqui arregaçando as mangas e trabalhando sem medo e
de cara limpa com a população, porque a gente sabe que o trabalho é sério. Faz favor,
Miltinho!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aqui o programa do São José Unida, né? De
Segurança e Inteligência, a gente acompanhou junto com vários vereadores,
acompanhamos a realização da terceira reunião do Programa São José Unida:
segurança e inteligência, com a Secretaria de Proteção ao Cidadão, comando da
Guarda Civil Municipal, representantes do Departamento de Fiscalização e Posturas,
agentes de mobilidade urbana, comandos da Polícia Militar, civil, científica, Corpo de
Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, todo o grupamento
de segurança pública participando, isso é importante para melhoria da nossa
segurança. Aqui também é a parceria entre a Prefeitura e o Hospital Pio XII, né?
Estivemos lá juntos lá, está aí o vereador Sérgio Camargo, o vereador José Dimas, o
prefeito, todo o pessoal lá, o secretário Huruta, o vice-prefeito, com mais esse
convênio. Aqui teve o Dr. Elton, que acabou de falar também a importância que é esse
convênio, o fortalecimento da saúde através de uma entidade tão importante como o
Pio XII. Aqui o trabalho que nós tivemos aí, um apoio a última etapa do Campeonato
Paulista de Rugby Sevens. Foi feito lá no Poliesportivo João do Pulo com a Equipe de
São José representada aí pelas meninas do Iguanas Rugby, que foi uma grande
apresentação, a gente esteve lá junto com a Federação Paulista, foi muito bacana.
Parabéns à equipe, que tem representado muito bem a nossa cidade! Aqui também um
bate-papo com as crianças no projeto social de futebol da ADBF Bosque, junto com o
Boré, que tem um trabalho de anos e anos ali, um trabalho de conscientização, de
formação ao cidadão, que é muito importante. Aí alguns serviços de manutenção que a
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gente também acompanhou, que teve o plantão da Prefeitura, a gente na feira de
sexta-feira de feriado acompanhando, vendo solicitações aí da comunidade e
acompanhando os serviços, né? Aí serviço de recomposição de calçada, serviço de
manutenção das ciclovias aí, olha, rastelação. Foi hoje de manhã isso, a gente
acompanhou também direto, a manutenção e reforma aí de todo o local da ciclovia da
Cidade Jardim. Aí a Avenida Cidade Jardim. Também a manutenção e a reforma da
tela... Será que... Estou olhando o vídeo, está passando as fotos, estou achando que
tinha... Aí, está bom. ...da tela lá do parque localizado na Rua Ione Mitico Hayashi, lá
no Bosque dos Ipês, que era uma tela que já tinha quebrado, depredada, estava há
tempo também, já tinha anos que estava lá. Fomos lá junto com os moradores,
conversamos, já veio a regional lá do local fazer toda a reforma, a gente acompanhou
item por item, tintim por tintim. Parabéns também à regional! Aí junto com os moradores
vendo outras melhorias para região, que é importante. Aí o antes e depois também do
reparo de um P.V. lá na Rua Antônio Aleixo, né? Recomposição de calçada na Rua
Antônio Aleixo também. Isso é importante. Estou acabando, senhor presidente, mais
uma só. A obra de contenção, da Cleto dos Santos, que eu venho falando aqui
diretamente, só que a gente passou lá hoje também, já estão... que é uma cratera de
quatorze metros, já está aí todas as equipes já fazendo toda a contenção. E hoje
aquela apresentação que nós fizemos agora na Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo com a equipe aqui de São José, da Secretaria de Esportes, Secretaria de Saúde,
sobre a apresentação do grande Projeto Cidade em Movimento, das Academias ao Ar
Livre, né? Importância de você entender que você não põe um hospital sem médico. E
Academia ao Ar Livre com professores, a primeira cidade no Brasil a incluir foi São
José dos Campos. Então nós somos referência sim para o Brasil, isso tem que ser
colocado e já nessa quinta-feira, junto com o ministro da Saúde, vamos colocar o
projeto nosso aí da nossa cidade, que é muito importante e vai ser muito importante
para a qualidade de vida, para a prevenção de saúde e vai ser para todo o Brasil. Muito
obrigado a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade, Deus abençoe!”
Neste momento, assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que
dá continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Sérgio Camargo, com o tempo 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 Sérgio Camargo, pelo
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prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite,
colegas vereadores! Boa noite os munícipes que nos visitam nesta Casa, estão aí
presentes na galeria. Boa noite também a todos os telespectadores que nos
acompanham através da TV Câmara! Hoje o que me traz aqui para falar na tribuna não
é um assunto de São José dos Campos, mas é um assunto de relevância nacional. Eu
não trouxe nenhuma imagem porque eu acho que a pessoa da qual eu vou falar na
noite de hoje não merece ter a sua imagem divulgada em lugar nenhum, é uma pessoa
que, ao meu ver, envergonhou o nosso país, envergonhou mais uma vez a classe
política, envergonhou de um modo especial os membros do partido do PSDB.
Vereadora Dulce Rita, diferente dos militantes, vereadores e componentes filiados ao
Partido dos Trabalhadores, que quando não... defendem os seus correligionários, nós
não queremos defender, porque, apesar de ser filiado ao nosso partido, eu acho que,
quando faz coisa errada, tem que pagar. O Juvenil falou agora há pouco aqui do Aécio
Neves, que é o presidente do partido, por enquanto, nós já por várias vezes pedimos
que ele se afastasse da presidência do partido, para que ele fosse se defender das
acusações que pesam sobre ele. Infelizmente ele não o fez, mas brevemente ele será
afastado pelo voto dos filiados do partido e outro presidente assumirá. Mas uma outra
pessoa também filiada ao PSDB que não merece o meu respeito é a ministra dos
Direitos Humanos, a Luislinda, que nacionalmente manchou também a imagem do
nosso partido quando ela solicitou à Casa Civil que fizesse a composição dos dois
salários dela. Ou seja, ela ganha de aposentadoria trinta mil reais e ela gostaria de
acumular mais trinta mil reais como ministra de Direitos Humanos. Ou seja, uma
pessoa é convidada para ser ministra de Direitos Humanos, para estar preocupada com
as situações dos direitos humanos e, no decorrer do trabalho, a gente percebe que ela
estava preocupada somente com o seu próprio direito, se é que ela teria direito a
acumular esse salário. Ela gasta tempo de trabalho, gasta assessoria, gasta pessoas
que estão sob o comando dela para elaborar um documento de duzentas páginas
tentando comprovar que ela merecia acumular um salário de sessenta e um mil reais.
Num país onde nós estamos vendo tanta gente desempregada, com tanta dificuldade,
as prefeituras tendo que contingenciar o orçamento para poder administrar a cidade,
uma ministra perde tempo em pedir para que o salário dela seja acumulado a sessenta
mil reais. É uma vergonha para nós, infelizmente é uma filiada do meu partido, do
PSDB, que faz uma coisa dessas, perdendo esse tempo. Mas como, vereadora Dulce
Rita, nós não estamos aqui para defender membros do partido que fazem coisa errada,
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eu estou aqui para prestar a minha indignação, né? E uma defesa dela ao citar, ao
requerer esse acúmulo de salário é dizer que o trabalho executado sem a contrapartida
se assemelha a trabalho escravo. Ou seja, ela diz que ela está em regime de
escravatura lá no Ministério, vereador Calasans. Imagine só, ela ganha trinta mil reais
de aposentadoria e se compara a trabalho escravo por estar no ministério, né? Ser
convidado para trabalhar, para ser ministro no Brasil deveria ser uma honra e não um
sistema de escravo, né? E vale aqui lembrar que ela foi convidada, ela não precisava
ter aceitado. Se ela se sente lá como uma pessoa escrava, se ela se sente lá estar
amarrada, tendo que fazer aquele trabalho tão custoso, né? Não levando em conta que
ela tem motorista particular com carro, que ela tem um jatinho da FAB à disposição,
que ela tem segurança, que ela tem apartamento funcional, ela se sente como uma
escrava do nosso país. Então é uma vergonha! Quero aqui deixar a minha indignação e
dizer que protocolei nessa Casa uma moção de repúdio que será enviada ao
presidente da República, aos deputados da nossa região e a própria ministra Luislinda.
Espero que ela repense as suas atitudes e que ela trabalhe com mais ânimo, sem se
sentir uma escrava no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente! Obrigado,
senhores vereadores!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência aqui
ao Pinga-Fogo, vereadora Juliana Fraga, com o tempo de cinco minutos, podendo usar
só os cinco mesmo, tá?”
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 66ª Sessão Ordinária – 07.11.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

30

DATA
07.11.2017

Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores
vereadores, funcionários da Casa, todos aqui presentes, todos que estão nos
assistindo pela TV Câmara, pela internet, todos aí que estão aí em cima na galeria! Eu
tinha um monte de coisa para falar, para apontar, colocar, passar aqui na sessão sobre
segurança, educação, iluminação, obstáculos, enfim... mas como o tempo é curto,
cinco minutos apenas, vou me ater a um assunto e nas próximas sessões eu trago as
outras questões. O assunto que eu vou falar parece simples, sem importância para
alguns, mas que pode causar um grande impacto, causou um grande impacto e
diferença na vida da comunidade. E tem a ver também que, por coincidência, o assunto
hoje foi, abriu a sessão hoje falando sobre a questão da fiscalização, a ação da
fiscalização e é também sobre o transtorno que a fiscalização tem feito, mas eu
acredito que não é culpa só dos fiscais, não, né? Eu acho que a gente tem que rever
leis, rever posturas, ações, gestão, porque ainda mais na situação que a gente vive
hoje, no momento que a gente está passando economicamente, ambientalmente,
socialmente, eu acho que a gente que rever algumas posturas. Então eu quero mostrar
aqui uma foto, aí é lá no Campo dos Alemães, Robertinho, lá no seu lado, onde isso é
um local, mas existem vários locais no Campo dos Alemães e em toda a cidade,
espalhado, que as pessoas jogam lixo, jogam entulho, animal morto, e lá é um local
que nos chamaram para ver um projeto que eles queriam fazer sobre horta comunitária
e me chamaram para dar ideia, para conhecer alguns espaços. E esse, quando nós
fomos no começo do ano, estava desse jeito, com vaso sanitário, lixo, tinha bicho
morto, enfim, estava realmente precário. E por mais que a Prefeitura passe recolhendo
não dá conta, não dá conta, sempre vai ter infelizmente gente jogando lixo. E o que foi
legal é que a comunidade ali ao redor se juntou, lógico, cansada também, porque às
vezes fica um tempo sem recolher esse lixo, então a população, as pessoas ali em
torno se juntaram para mudar a realidade. Aí está aí mais próximo, isso é um local só
que a gente tirou foto da... E se juntaram... Próxima, Miltinho, por favor! Não, a próxima.
Ih, será que não está aí? Aí é um outro. Está espalhado, o lixo espalhado pelo
gramado, ali tem um campo de futebol por perto. E aí está uma ação dos moradores
revitalizando o espaço com horta comunitária, colocaram os pneus furados, aterraram,
plantaram, tem remédio, ervas medicinais, tem as hortinhas, tem flores e isso tem
acontecido em vários locais onde era jogado lixo. Aí mesmo é o mesmo local que eu
tinha mostrado a foto e a população, as pessoas têm feito isso lá agora. Está
realmente... Aí está o senhor Arthur, é um dos responsáveis. Isso é um outro espaço
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que nós passamos lá perto do shopping, mini shopping que tem lá, onde estão
plantando, tem a hortinha comunitária e a comunidade, os moradores cuidam e com
isso – isso é a própria fala deles – nunca mais jogaram lixo, nunca mais jogaram
entulho. Realmente mudou, não tem mais bicho morto, não tem rato saindo do lixo, não
tem barata, escorpião. Então o impacto que causa... e olha só que belezinha!
Realmente são ações dessas... e por isso o projeto... quando eu apresentei o projeto é
exatamente para mudar locais onde estava... O depósito de lixo. Aí eles fizeram alguns
bichos com o pneu... E realmente mudou o local. Agora, a minha atenção e a minha
fala é que só falta a fiscalização ir lá e mandar destruir, não faz, não deixa fazer e
mandar destruir, como aconteceu no Michigan. Próximo, Miltinho. A semana passada
eu estive lá no Michigan e a indignação dos moradores... Aí era uma horta comunitária
ali perto, num espaço... pequeninha até, mas eram as mulheres da comunidade que
cuidavam, que regavam, plantavam. Essa foto aí embaixo... Só para eu terminar,
Robertinho. ...essa foto aí em cima foi no começo do ano, meio do ano, e agora essa
foto debaixo foi da semana passada, onde a fiscalização chegou lá e pediu, solicitou
que as mulheres colhessem o que estava plantado, porque senão eles iam destruir a
horta comunitária e eles não iam poder pegar nada. Então realmente um local que ali
em volta tem uma quadra para ser pintada, tem um playground para fazer a
manutenção, porque os brinquedos estão soltos, tem um muro ali que não dá em nada
para lugar nenhum, que é usado para esconder drogas, para usar drogas, precisa ser
retirado, os fiscais vão simplesmente para retirar, para destruir a horta comunitária.
Gente, eu acho que isso é uma ação que nós temos que repensar, a cidade tem que
repensar, o governo, o gestor, os fiscais, nós temos que repensar a postura que nós
vamos ter diante de ações que traz benfeitoria para cidade, que traz benefício para
comunidade, porque é uma horta onde a própria população ali em torno usa, recolhe e
colhe as ervas, colhe as hortas, a cebolinha, quiabo, enfim, o que tem na horta. E nós
precisamos repensar, porque o impacto disso e a diferença do antes e depois é grande,
nós vimos no Campo dos Alemães, e aí provavelmente vai ficar esse matagal, não
acredito que a Prefeitura vai fazer algo ali, que vai construir algo, e a comunidade em
vez de ser incentivada para cuidar, plantar flor, enfim, ampliar o trabalho, ela...
simplesmente mandaram tirar, retirar a horta comunitária. Isso não dá para gente
aceitar, não dá para aceitar nós... numa cidade tão pujante, que a gente pensa no
grande, pensa em algo grandioso, mas também temos que olhar sim o simples, o
pequeno, o corriqueiro, o que está no dia a dia da população e que faz diferença para
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comunidade local. Então esse é o meu recado. Obrigada, senhor presidente! Boa
noite!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Lino Bispo,
com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público
aqui presente na galeria, o pessoal que nos acompanha pela TV Câmara. Eu quero, de
uma maneira muito especial, cumprimentar o Daniel, que esteve há pouco aqui na
galeria da Câmara pedindo para gente estar intervindo junto à Prefeitura para a
questão que ele está enfrentando da falta da cadeira de rodas, que ele estava hoje com
uma cadeira emprestada aqui na Câmara, e ele tem essa grande necessidade de estar
aí sendo atendida a reivindicação dele para que essa cadeira de rodas possa ser
disponibilizada para o Daniel. E nós estaremos fazendo esse encaminhamento amanhã
à Prefeitura, pedindo que ela seja realmente solícita a esse pedido que o Daniel veio
trazer para nós na noite de hoje. Quero dizer, senhor presidente, que amanhã nós
teremos uma sessão solene aqui nessa Casa homenageando a Irmã Alice, Alice de
Souza Sant’anna, que é a popular, conhecida muito na Diocese de São José dos
Campos e também em diversas regiões do estado de São Paulo pelo trabalho social
que a Irmã Alice faz ali na Obra Magnificat, onde de muitos anos a Irmã Alice tem esse
trabalho social. Também um trabalho religioso que ela faz junto às comunidades da
diocese, a comunidade aí de aliança, comunidade de vida, que realmente fazem esse
trabalho aqui na cidade. Então nós queremos dizer que, amanhã, a partir das 19 horas,
nós estaremos aí recebendo aqui nesta Casa a Irmã Alice, que vai receber a Medalha
de Mérito Social, né? A Irmã Alice tem um trabalho grandioso aqui na nossa cidade e é
muito merecedor esta medalha que nós estaremos aqui dando de honra à Irmã Alice
por todo esse trabalho social, por essa atitude de carinho que a Irmã Alice tem. Hoje
aumentou muito o trabalho social da Obra Magnificat mediante o novo bairro de São
José ali o Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José dos Campos.
Então dizer que com certeza esta Casa amanhã estará muito, assim, alegre, repleta
com certeza aqui por a gente estar aí homenageando essa pessoa bastante importante
aqui na cidade, para que realmente ela possa ter em vida esse reconhecimento pelo
trabalho que ela faz. Então amanhã a partir das 19 horas. Eu quero também, senhor
presidente, falar um pouco sobre a questão da segurança, principalmente em alguns
pontos da nossa cidade. Nós tivemos agora recentemente, a semana passada, eu
estive na Escola Norma de Conti Simão, ali no Bosque dos Ipês, onde o pessoal teve a
audácia de entrar na cozinha da escola, levaram a geladeira da escola e levar duas
televisão que a escola usa para o dia a dia da vida das crianças, e já não é a primeira
vez que isso acontece. Então quero aqui destacar que nós precisamos que faça um
apelo à Polícia Militar para que... eu sei da dificuldade que tem, a falta, de repente, de
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veículo, a falta de material humano, a falta de, vamos dizer assim, de equipamentos
que a polícia tem hoje, mas nós precisamos estar, de uma forma muito mais rápida,
eficiente, estar levantando essa bandeira da segurança na nossa cidade, porque as
escolas, o local de educação não está sendo respeitado pelos meliantes. Então aqui
quero fazer um apelo à Polícia Militar, que pudéssemos aqui realmente fazer um
grande esforço juntamente com a Guarda Civil Municipal, que a gente possa dar um
pouco mais de atenção a esse apelo que a sociedade vem fazendo, a esse apelo que a
comunidade vem fazendo, principalmente ali na região sul. A gente está vendo a
parte... a falta de segurança que hoje está tendo as escolas, os bairros, as casas, e nós
precisamos de que a Polícia Militar possa estar atendendo. Nós estamos aí também...
nós estamos aí cobrando da Prefeitura algumas situações de mobilidade, não é? Aqui
eu quero mandar um recado para a comunidade lá do Jardim Morumbi, também lá do
31 de Março, que esteve a gente em reunião no bairro com os pais, pedimos ali uma
lombofaixa na frente do Cedin do 31 de Março. O pessoal da escola do Jardim Morumbi
ali próximo à entrada do Jardim Morumbi, na escola, na pré-escola... ou melhor, na
Creche Angela Maria, ali no Jardim Morumbi, também solicitou a nossa presença e
cobrando também de nós a falta de segurança no trânsito ali. Então quero aqui dizer ao
nosso secretário, que tem trabalhado bastante pela cidade, que possa com carinho
estar olhando esses pedidos que nós encaminhamos, abaixo-assinado que nós
encaminhamos solicitando ali então essa melhoria viária tão necessária para a
segurança das nossas crianças. Também encaminhamos à Prefeitura a cobrança,
pedido dos moradores ali do Jardim Morumbi, por uma lombofaixa em frente à travessia
da Elísio Galdino Sobrinho para o centro comunitário e a UBS do Morumbi, uma
reivindicação antiga dos moradores, e eu espero que a Secretaria o quanto antes
possa estar ali fazendo, executando esse serviço de segurança no trânsito.
Recentemente nós conseguimos aí intervir, cobrar da Prefeitura, até agradeço ao
Minoru pela gentileza na execução do serviço ali na Rua Arcílio Moreira, há muitos
anos os moradores reclamavam de uma água que empoçava ali perto do Sacolão do
Nabil. E a Prefeitura, através aí da Secretaria de Serviços Municipais, executou esse
serviço. Dizer então que nós estamos aqui também cobrando da Prefeitura que
realmente nós possamos avançar um pouco mais no sentido de melhorar o
atendimento nas UBSs, melhorar a oferta de profissionais que está faltando nas nossas
UBSs, que a gente possa realmente estar fazendo uma concentração de esforços para
que o munícipe possa ser atendido, para que a gente possa ter aí os exames, as
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cirurgias que muitos estão esperando há tempo, que elas possam de fato acontecer. E
realmente é um clamor grande da população para que nós possamos dar uma resposta
mais positiva no sentido de atender a demanda, no sentido de dar ao munícipe de São
José dos Campos realmente um tratamento digno daquilo que eles merecem. Os
munícipes que pagam os seus impostos em dia, os munícipes que realmente fazem da
nossa cidade uma cidade melhor precisa realmente desse up que nós estamos
precisando na saúde do nosso município. Então quero dizer o seguinte: que nós
estamos aqui confiando plenamente no governo Felício que tem trabalhado, sei das
dificuldades que a Prefeitura tem, mas quero aqui dizer que nós precisamos realmente
dar esse passo importante para melhorar a saúde em nosso município. Eu tenho
certeza que é a grande necessidade, a necessidade número um, podemos dizer, da
nossa cidade, é a questão da saúde. E, dizer aos munícipes de São José dos Campos,
nós estamos sempre aqui atentos, cobrando, encaminhando as demandas que tem. E
realmente pedir à população, que sempre teve uma paciência, que nós possamos
realmente ter um pouquinho mais de paciência, mas também nós pedimos à Prefeitura
que possa realmente, com agilidade, estar fazendo de tudo para que a gente possa
resolver, ou seja, amenizar o problema da saúde em nosso município. Então dizer,
senhor presidente, que nós estamos aqui sempre atentos à comunidade que tem
pedido, que tem reclamado, que tem buscado no vereador realmente um auxílio para
encaminhar os seus pedidos. E dizer que nós estamos sempre com nosso gabinete de
portas abertas para atender a comunidade de São José dos Campos. Muito obrigado,
senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador Lino
Bispo! Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, vereador Petiti, com o tempo 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 Fernando Petiti, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente Robertinho! Boa
noite aos vereadores, aos funcionários da Câmara Municipal, também a todos os
presentes aqui na Casa e aos telespectadores da TV Câmara! O que me traz aqui são
dois assuntos rápidos, né? Comemorar. Ainda é pouco, mas já é uma grande notícia.
Cerca de cinquenta professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da
Secretaria da Educação de São José dos Campos estão participando de um ciclo de
palestras com o objetivo de melhorar o atendimento aos cento e dez alunos autistas da
rede pública municipal. A gente sabe que é uma luta muito grande dos pais autistas
junto à rede pública. A rede pública no início do ano a rede pública de saúde já
melhorou o atendimento no CAPS infantil, agora junto ao GAIA, que está fazendo esse
curso, essa especialização, os professores estão se adaptando para que ele melhore
cada vez mais o atendimento às crianças especiais, né? As pessoas, as crianças com
necessidades especiais. E a gente sabe que é uma luta muito importante. Nesse final
de semana teve o Enem, até a redação foi destinado, falando dos surdos, dos
deficientes auditivos. A gente sabe que a sociedade, o jovem, toda a sociedade tem
que se incorporar para que realmente as crianças especiais possam fazer sua inclusão
e quando você encontra uma administração que busca, através de parcerias, de
cursos, fazer com que esse atendimento melhore a cada dia a gente fica muito feliz
porque a gente acompanha de perto muitas famílias, muitas crianças autistas, e
quando a gente vê que profissionais estão se especializando a gente sabe que essa
inclusão está sendo de uma maneira adequada. A rede municipal aprimorando,
posteriormente essa criança vai para rede estadual... eu já estive em escolas estaduais
para seguir de perto o atendimento para as crianças com necessidades especiais e
fiquei maravilhado com o que eu vi, com o trabalho do Estado. E agora o município se
adequando, se especializando para que essa criança possa realmente ser adaptada e
quando chegar no segundo grau, quando chegar na época de estudar no colégio
estadual também estar pronta para enfrentar o mundo como fosse uma criança normal,
claro que cada um no seu aspecto. Outro assunto é falar de um evento que vai
começar dia 09, vai ser dia 09 e dia 10 de novembro, que é o Empreende 2017. Serão
cento e quarenta e nove alunos da rede de ensino fundamental, crianças que estudam
do sexto ao nono ano fazendo projetos empreendedores, com acompanhamento, com
parceria com Cedemp, professores do Cedemp. E essa parceria, essa apresentação
vai acontecer no CEFE, que é o Centro de Formação do Educador. O Empreende 2017
é a retomada da Feira do Jovem Empreendedor, em um tamanho menor, mas já para
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posteriormente, em 2018, a gente ter novamente a Feira do Jovem Empreendedor. A
Feira do Jovem Empreendedor, que foi criada pelo prefeito, costumo dizer aqui e não
canso de falar, pelo melhor prefeito que São José dos Campos, Emanuel Fernandes,
foi criada na sua gestão, a Feira do Jovem Empreendedor, que leva o jovem a
conhecer um pouco mais do mercado profissional, do momento que ele vai seguir a sua
carreira, criando um produto, fazendo uma empresa, também criando formas de
apresentar esse produto, perdendo um pouco da inibição, apresentar em público e é
fundamental. O Empreende 2017 contando com cento e quarenta e nove alunos mostra
uma administração pública que prometeu em campanha voltar com o
empreendedorismo em São José dos Campos, está realmente atuando dessa maneira.
Empreender todo mundo sabe que é fundamental, não somente para criar o
empresário, que a gente sabe que o empresário, poucas pessoas chegarão a ser
empresários, criar empregos, mas que a pessoa possa cultivar o empreendedorismo,
criar o espírito empreendedor no seu dia a dia no trabalho, no dia a dia da sua casa,
sair, tirar o jovem da sua área de conforto, fazer com que ele realmente enxergue que
ele pode alcançar o sonho que ele tem. Ele tem condições de alcançar, de ser alguém
na vida com organização e com muito esforço. E quando a administração pública, a
Secretaria da Educação trabalha com empreendedorismo, a gente sabe que a gente
cria jovens diferentes. Em momentos de crise é fundamental. A gente acompanha o
Brasil com catorze milhões de desempregados, a gente sabe que a economia está
melhorando passo a passo, a gente sente um Brasil melhor, mas esse tempo, essa
mudança vai demorar muito, né, vereador Cyborg? Vai demorar demais essa mudança.
Então quando você incentiva o seu jovem a ser empreendedor, cultivar o espírito
empreendedor, a gente pode ver uma sociedade diferente, podemos ver jovens que
serão empresários, serão jovens diferenciados no seu meio de trabalho. Obrigado e
boa noite, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra,
vereador Sérgio Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Presidente Robertinho, eu só quero aqui pedir um
minuto de silêncio para um amigo lá da nossa Catedral do São Dimas, o José Luiz
Teixeira Ribeiro.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra,
vereador Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Gostaria de pedir um minuto
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de silêncio também para Sheila Michelle Cardoso Silva, é uma moça de trinta e três
anos que faleceu hoje pela manhã. O velório está sendo ali na Sala I da Urbam. Então
Deus abençoe e conforte as famílias.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra,
vereador Rogério Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Presidente, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio à
dona Maria Isabel Martins, que ela faleceu nesse final de semana, sogra do nosso
amigo Hélio lá do Serrote lá, um minuto de silêncio à dona Maria Isabel Martins. E
aproveitar o ensejo para parabenizar os radialistas, né? Hoje, dia 07 de novembro, dia
dos radialistas, nosso amigo Jota Bial presente aqui sempre acompanhando a sessão e
também uma homenagem ao saudoso Antônio Leite. Que saudade que dá o Antônio
Leite, né, vereadora Dulce Rita? Imagina o Antônio Leite hoje com o programa, que
alegria que seria. Mas os parabéns aos radialistas, viu, presidente?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador!
Gostaria que assumisse os trabalhos da Mesa o vereador Sérgio Camargo, para que
eu possa também fazer uso da palavra.”
Neste momento, assume a presidência o vereador SÉRGIO CAMARGO, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra para o momento
do Pinga-Fogo o vereador Robertinho da Padaria.”
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 Robertinho da Padaria, pelo
prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Senhor presidente, boa noite!
Boa noite a todos aqui dessa Casa! Eu não ia nem falar, mas como fui citado aqui eu
vou aproveitar e vou falar algumas palavras aqui. Primeiramente, eu quero agradecer
aqui o deputado federal Eduardo Cury, excelente deputado, excelente ex-prefeito. E já
foi dito aqui por vários vereadores com relação à ponte que liga Salinas com a Avenida
dos Evangélicos, lá no Bosque, isso aí é uma luta antiga, eu diria que eu tenho
documento dessa ponte desde o meu primeiro mandato de vereador e finalmente agora
essa ponte ela vai realmente se tornar realidade. Ali é um local muito movimentado,
onde existe uma pontinha de madeira e agora, através de uma ponte de cimento,
poderá então realmente fazer essa ligação da Avenida Salinas com a Avenida dos
Evangélicos ali, passando pelo Altos do Bosque. Isso vai ajudar muito ali o trânsito, as
pessoas se locomoverem naquele local. E dizer também que ali está fazendo uma obra
a pedido desse vereador também, uma boca de lobo que tinha um pouco mais para
cima perto da Rua Pedro José dos Santos e tem a Rua Alípio Alves Aguiar. Essas duas
ruas quando chovia muito e a boca de lobo não suportava, ali desce muita água e
acabava passando por cima e entrando nas casas. E a Urbam está fazendo uma obra,
excelente obra ali, trazendo para trás um pouco mais a boca de lobo, ligando na galeria
de águas pluviais e agora acabando com esse problema ali que fazia enchente, enfim,
muito barro. E uma excelente obra ali asfaltando aquele pedaço de rua. Então um
grande trabalho está fazendo aí o presidente da Urbam. Quero deixar o meu abraço
aqui ao presidente da Urbam e todo o pessoal que está lá fazendo essa obra ali. Essas
duas ruas que eu citei fica no Altos do Bosque, que é ali colado com o Campo dos
Alemães, é praticamente junto ali. Eu queria encerrar falando do lixo lá no Campo dos
Alemães e região. Que bom, né? Que bom que agora as pessoas estão tendo
consciência, porque há muito tempo é feito o trabalho de conscientização, não é de
hoje. Até inclusive agora o Minoru tem feito reuniões com um núcleo de pessoas
próximo aos locais que jogam lixo. Não é só o Campo dos Alemães, não. No Dom
Pedro I, Dom Pedro II nós temos problemas, alguns pontos a gente conseguiu eliminar
com ações praticamente todos os dias ir lá tirando e até mesmo às vezes vigiando para
as pessoas não jogarem lixo. Ficar bem claro que várias praças lá a gente conseguiu
fazer urbanização, mas as pessoas vão e acabam aí ainda jogando lixo. Quem joga o
lixo não somos nós pessoas públicas, infelizmente são as pessoas. Às vezes pessoas
vêm de carro, despejam o lixo ali e vão embora, enfim... aí as pessoas começam a
criticar a gente, né? O vereador, enfim, o prefeito, mas a gente faz o trabalho, manda
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tirar, faz a pavimentação, faz a urbanização da praça, paisagismo, enfim, a gente deixa
a praça bonita. Vou citar aqui uma praça: Praça Maria Rodrigues. Para quem está me
assistindo conhece bem, Praça Maria Rodrigues, que fica entre o Emha e o Dom Pedro
I, uma praça muito bonita, que nós fizemos lá todo o paisagismo, a gente deixou a
praça preparada, inclusive, para fazer eventos, colocou alguns intertravados na praça.
E há um bom tempo invadiram a praça, um bom pedaço da praça com lixo. Eu me
lembro até hoje, ainda quem trabalhava era o Rafael lá, ele praticamente tirava o lixo e
ficava vigiando, vigiando ali para pessoa não jogar o lixo. Quer dizer, a que ponto que
chega? Tirar e ficar olhando para as pessoas não jogarem lixo. Aí acabamos ali
eliminando aquele ponto. E depois também na UBS do Dom Pedro I, a mesma coisa,
tinha que tirar e ficar vigiando. Quer dizer, é complicado, é muito difícil. Então tem que
ser o trabalho de conscientização realmente das pessoas. A partir do momento que as
pessoas tiverem essa conscientização, aí vai funcionar, senão não tem outro caminho
disso funcionar, não tem como ficar vigiando o dia inteiro. Agora, eu vou mais além, vou
voltar a falar aqui do Campo dos Alemães, viu, vereadora Juliana Fraga? Eu tenho uma
ideia aqui, inclusive eu falei para o prefeito Felício, não sei se é possível, tomara que
seja possível, tá? Eu acho que... resolver o problema cem por cento, de vez, você
resolve o problema do lixo e resolve o problema das pessoas. Eu já participei de dois
governos e vejo aí a questão de critérios quando se fala em habitação na nossa cidade.
Eu ainda sou favorável que se faça habitação, mas se faça em locais onde você faz o
sorteio que você tenha condições de construir casa para as pessoas que já moram
naquele local. Aí você não precisa construir creche, você não precisa construir escola,
você não precisa investir em infraestrutura. Vou citar o Campo dos Alemães. O Campo
dos Alemães é um bairro que tem muitas áreas vazias, que é um bairro aí que você
citou, ao lado da galeria, aquela área enorme, como tem a Avenida do Pinheirinho,
onde era o antigo Pinheirinho, do lado esquerdo ali que tem o campo do Santa Cruz,
uma área... do lado da UPA ...enorme, todos locais onde jogam o lixo. Aí você pega
aquelas pontas de terreno do Campo dos Alemães, o pessoal joga o lixo, quer dizer,
não jogam lixo. Então eu sou a favor que se faça moradia popular para esse povo lá,
para quem mora lá, quem já mora naquela região, já reside naquela região, que mora
com o sogro, que mora no fundo de quintal, sei lá, às vezes mora até na garagem por
falta de moradia, que ainda não ganhou a sua moradia, que não conseguiu ser
contemplado ainda com a sua moradia popular. Então eu sou a favor que em vez de
ficar colocando pneu, em vez de ficar, enfim, fazendo um monte de coisas, que é legal
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agora, agora funciona, tomara que fique assim para sempre. Eu sou a favor que se faça
moradia, casa. Vamos construir casa nesse local para quem mora ali no Campo dos
Alemães, para quem mora no Dom Pedro, no Colonial, no Imperial, essa é minha ideia
e tomara Deus que eu consiga convencer o prefeito Felício Ramuth, que a gente faça
no Campo dos Alemães moradia. Mas ficar bem claro, moradia para quem mora lá, não
para quem mora na norte, na leste, porque daí você vai ter que investir em
infraestrutura. E nós temos muita gente que mora naquela região ali ainda, vereador
Walter, muita gente que mora naquele fundão ali que não tem moradia ainda. E nós
estamos falando aqui em lixo, em lixo há tanto tempo e passa-se governo, troca de
governo e o lixo continua, o lixão está lá do mesmo jeito, entendeu? Então eu estou
vendo que não tem uma maneira de resolver. Então vamos fazer moradia para o povo
que tanto aqui nos cobram de moradia ainda o dia a dia, moradia popular, pessoas que
moram de aluguel, pagam aluguel, moram em fundo de quintal, moram com sogra,
você está entendendo? Nada contra a sogra, tá? Mas mora lá apertado às vezes lá
junto com outras pessoas, enfim. Então eu deixo aqui essa minha fala, esse meu
pedido ao prefeito, que consiga, eu acho que uma parte do terreno lá é da CDHU
também, nem é da Prefeitura, de repente fazer uma permuta com a CDHU, pegar
aquele terreno para a Prefeitura e conseguir fazer moradia popular naquelas áreas
onde jogam lixo, vai acabar o problema do lixo no nosso bairro. Vamos fazer moradia
para o povo que mora na região sul. Um abraço a todos!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Obrigado, vereador Robertinho
da Padaria! Com a palavra, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu, assim como o Dr. Elton já pediu
aqui, eu também queria pedir um minuto de silêncio para a Sheila Michelle. Falar que
eu acompanhei todo o calvário dela nesses últimos dias e também pedir, fazer um
agradecimento para duas pessoas lá do Hospital Municipal que deram o maior apoio
nessas dificuldades que ela teve: foi o Dr. Marco Antônio e a assistente social Cirene,
que a assistente social Cirene ficaram aí para fazer a transferência, correndo atrás dos
exames para que pudesse ser feita a transferência com a maior urgência lá para o Pio
XII. Então eu vi mesmo o desvelo desses dois profissionais do hospital. Quero deixar
aqui minha gratidão. E meus sentimentos para família, porque não foi fácil, foi muito
rápido tudo e... só isso.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Nossos sentimentos também a
toda família, vereadora Dulce Rita. Com a palavra o vereador, líder do governo, José
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Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite a todos os colegas
vereadores, também àqueles que nos acompanham pela mídia! Senhor presidente,
gostaria primeiramente de pedir a votação em bloco dos documentos constantes na
pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos e até para facilitar o processo. E a
inclusão de diversos outros documentos, por exemplo: os requerimentos 4278, 4279,
4281, 4283 até o 4285. Peço também a inclusão de algumas indicações: 9080, 9083,
9085 até 9092 e também 9093. Então peço também para incluir os requerimentos 4282
e 4281 e 4278. E para fechar aí o 4244 e 4258, ok?, esses são os documentos que eu
vou pedir destaques. Os inseridos, repetindo, os requerimentos 4278, 4279, 4281, 4283
até 4285 e também 4282, ok? Perfeito? Então está bom. Peço destaque dos devidos
requerimentos, são quatro, cinco destaques: requerimentos nºs 4258, 4244, 4278, 4281
e, por último, 4282.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereadora
Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, o meu requerimento que está sendo incluído e
que já foi destacado é o que solicita esclarecimento pela qual tem sido a... qual é a
orientação do governo para fiscalização, do Setor da Fiscalização de... principalmente a
orientação em relação à comportamento, bem como com a Guarda Municipal, e aqui eu
estou incluindo principalmente nas abordagens que foram feitas com os vendedores
ambulantes em relação... no texto aqui, para... espera aqui, só um minuto, estou sem
óculos. Da Guarda Municipal aqui pelo menino adolescente da Gisele Martins, essa é
uma questão, coloquei inclusive o número do facebook, os números da postagem e
tudo mais, o endereço eletrônico. O outro item deste requerimento é em relação à
abordagem ao senhor idoso, ambulante de oitenta e um anos. Então esse... queria aqui
pedir, porque neste meu requerimento só estou relatando os dois fatos e colocando
essa consulta: qual foi a orientação do governo para os dois itens. Portanto, não acho
que esse requerimento deva ser destacado, até porque aqui não estou nem colocando
a minha posição, estou fazendo uma pergunta para o governo nos dois itens: qual é a
orientação em relação à Guarda e qual é a orientação em relação à Fiscalização. Eu
queria até lembrar que no caso do adolescente, quando ele chegou na DIJU e foi
abordado, foi recebido pela equipe, tanto pelo delegado, pelas assistentes sociais, a
situação do menino era assim de.... Todos da equipe da Delegacia da DIJU, que fica
aqui na Avenida Anchieta, ficaram muito assustados e bem apreensivos pela situação
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que o menino foi colocado. Então acho que se hoje, se a própria DIJU, que atende
criança e adolescente, registrou a agressão da nossa Guarda Municipal, eu acho que
esta Casa tem todo o direito de acompanhar essa questão, que é uma questão séria,
não é? Não é qualquer discussão só da apreensão dos morangos e tudo mais, também
foi a própria agressão que a polícia, que a Guarda Municipal efetuou. Então por isso...
Eu não estou aqui nem colocando a minha opinião. Estou perguntando quais são e
como deve ser. Por isso que eu gostaria como... Todos os requerimentos quando são
destacados é que é a visão do governo, eu peço aí que mudem essa posição para que
a gente possa aprovar este requerimento.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador Juvenil
Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, só para informar à vereadora.
Realmente tem fundamento essa situação, nós vamos pedir ao governo que nos
oriente e também nos dê esclarecimentos sobre esse episódio, né?, e o que passo a
passo realmente aconteceu. Então é importante essas colocações e na primeira
reunião de bancada que teremos a gente vai pedir esclarecimento à fiscalização sobre
o modus operandi da situação.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, de fato é uma situação desagradável
para o governo e merece resposta à população. Ainda está fresco tudo isso, mas pelo
que a gente vê no vídeo precisa uma orientação melhor. Não queremos acusar
ninguém, mas faltam explicações. E o que nós da bancada falamos e vamos na
próxima reunião esclarecer melhor essa situação. Não queremos acusar nenhum
servidor da Guarda Municipal, estava cumprindo a sua missão, talvez precisa
realmente regulamentar procedimentos de abordagem, não é mesmo? Então tem aqui
o compromisso da bancada de procurar esclarecer esses fatos.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, pelo tempo de
um minuto, vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, eu gostaria somente de pedir
um minuto de silêncio em virtude de dois falecimentos: a senhora Altair, sogra do exprefeito Marco Aurélio; e do Carlos, irmão do prefeito Marco Aurélio. Nós tivemos o
falecimento, não foi acidente, foi situações totalmente separadas, distintas, mas
aconteceram infelizmente no mesmo dia, no dia de hoje inclusive. Então registrar o
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minuto de silêncio e comentar aqui rapidamente, dizer que eu tenho um requerimento
de minha autoria também com relação à questão da situação aí, da questão do
ambulante perguntando do procedimento, inclusive deixando claro lá sabendo... a
informação é a seguinte: teve notificação preliminar? Obedeceu a lei 1.566, de 1970?
Como é que foi o procedimento? Não tem ali nenhuma questão política. Eu acho que o
que precisa, claramente, é dar uma resposta para cidade, para sociedade. Agora, o
instrumento que o vereador tem no Regimento, na Lei Orgânica do Município é
exatamente um pedido de informação. Ao deixar esse instrumento, que é o pedido de
informação, sem ter a validade necessária, você começa a perder dentro do Legislativo
aquele instrumento que ele tem para conversar e cobrar do Poder Executivo e
estabelecer para a sociedade. Então deixando aí novamente, tem um requerimento, eu
acho que seria importante, seja o meu, seja de autoria da Amélia ou de outros
vereadores, que parece que tem uns três, quatro sobre esse assunto, pelo menos um
construído com todo mundo, se quiser, cobrando explicações pela Câmara enquanto
Poder Legislativo sobre o ocorrido.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Em votação o pedido verbal do
vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com nenhum voto contrário,
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, em pauta, dos
requerimentos, de autoria da vereadora Amélia Naomi, de nºs 4278/2017 constante do
processo nº 15046/2017, que solicita ao Poder Executivo, informações quanto à
organização do trânsito e da segurança para realização do Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM; 4279/2017 constante do processo nº 15047/2017, que solicita à
Prefeitura Municipal, providenciar vaga na creche do bairro Campos dos Alemães, para
Kaike Miguel Rodrigues de Jesus de 04 (quatro) anos e Ana Luzia Rodrigues de 01
(ano) de idade; 4281/2017 constante do processo nº 15068/2017, que solicita
informações à Prefeitura sobre o IPSM - Instituto de Previdência Social do Servidor
Municipal; 4282/2017 constante do processo nº 15070/2017, que solicita
esclarecimentos sobre qual tem sido a orientação e o comportamento da Fiscalização
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da Prefeitura, bem como da Guarda Municipal, nas abordagens de vendedores
ambulantes, notadamente no que tange aos direitos humanos; 4283/2017 constante do
processo nº 15071/2017, que solicita à Prefeitura Municipal, agilizar agendamento de
médico cardiologista para Lucinéia Barbosa Ribeiro; 4284/2017 constante do processo
nº 15072/2017, que solicita à Prefeitura Municipal, agilizar agendamento de cirurgia
bariátrica para Neuza Rodrigues da Silva; e 4285/2017 constante do processo nº
15073/2017, que solicita à Prefeitura Municipal providenciar o agendamento de exame
de mapeamento de retina com urgência, para Sara Santos Castelani Coelho; e das
indicações, de autoria da vereadora Amélia Naomi, de nºs 9080/2017 constante do
processo nº 15057/2017, que solicita à Prefeitura Municipal estudos visando à
instalação de semáforo e/ou faixa de travessia de pedestres em frente à UBS do bairro
Colonial; 9083/2017 constante do processo nº 15060/2017, que solicita à Prefeitura
Municipal a troca de lâmpada da Rua Rubião Júnior, em frente ao número 482, no
centro; 9085/2017 constante do processo nº 15069/2017, que solicita à Prefeitura
Municipal providenciar a limpeza das vielas do Bairro Interlagos; de autoria do vereador
Wagner Balieiro, de nºs 9086/2017 constante do processo nº 15075/2017, que solicita à
Prefeitura serviços de retirada de entulho e limpeza na Travessa dos Cegonheiros,
altura do nº 1, na Chácara São Pedro; 9087/2017 constante do processo nº
15076/2017, que solicita à Prefeitura serviços de fiscalização na Travessa dos
Cegonheiros, altura do nº 1, na Chácara São Pedro; 9088/2017 constante do processo
nº 15077/2017, que solicita à Prefeitura que sejam colocadas placas de proibido jogar
lixo/entulho na Travessa dos Cegonheiros, altura do nº 1, na Chácara São Pedro;
9089/2017 constante do processo nº 15078/2017, que solicita à Prefeitura urgente
serviço de recuperação e manutenção da galeria de águas pluviais localizada entre
Rua Francisco de Assis Monteiro de Barros e a Travessa Jaguari, no bairro Jardim
Guimarães; 9090/2017 constante do processo nº 15079/2017, que solicita à Prefeitura
estudos para retirada da árvore localizada na Rua Francisco de Assis Monteiro de
Barros, nº 16; 9091/2017 constante do processo nº 15080/2017, que solicita à
Prefeitura estudos para retirada da árvore localizada na Rua Francisco Ribeiro da
Costa, nº 140, no Jardim Guimarães; e 9092/2017 constante do processo nº
15081/2017, que solicita à Prefeitura serviços de recolocação de ponto de ônibus na
Rua Nicanor Reis, em frente ao nº 735, no bairro Interlagos; e, de autoria do vereador
Maninho Cem Por Cento, de nº 9093/2017 constante do processo nº 15083/2017, que
solicita à Prefeitura Municipal providências quanto à adequação da mureta da piscina
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do Poliesportivo da Vila Tesouro; e, ainda, o pedido de destaque dos requerimentos, de
autoria do vereador Wagner Balieiro, de nºs 4244/2017 constante do processo nº
14965/2017, que solicita informações à Prefeitura sobre investimentos e expansão do
serviço de iluminação pública; 4258/2017 constante do processo nº 14988/2017, que
solicita informações à Prefeitura sobre ação da fiscalização ocorrida no dia 01 de
novembro no Jardim Morumbi; e, de autoria da vereadora Amélia Naomi, de nºs
4278/2017 constante do processo nº 15046/2017, que solicita ao Poder Executivo
informações quanto à organização do trânsito e da segurança para realização do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; 4281/2017 constante do processo nº
15068/2017, que solicita informações à Prefeitura sobre o IPSM – Instituto de
Previdência Social do Servidor Municipal; e 4282/2017 constante do processo nº
15070/2017, que solicita esclarecimentos sobre qual tem sido a orientação e o
comportamento da fiscalização da Prefeitura, bem como da Guarda Municipal, nas
abordagens de vendedores ambulantes, notadamente no que tange aos direitos
humanos.
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Passaremos agora ao processo
de votação das atas e proposituras constantes do Expediente. Em votação a ata da
sessão ordinária realizada no dia 26 de outubro de 2017 – 64ª Sessão Ordinária, e a
ata do dia 31 de outubro de 2017 – 65ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
Às 20h04min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 26 e 31 de outubro de 2017.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Em votação os requerimentos
que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao
requerimento permaneçam como estão... Vereadores favoráveis ao requerimento se
manifestem e os contrários permaneçam como estão... Fazer de novo aqui a colocação
para vocês. Em votação o requerimento que sofreram destaques pelo vereador José
Dimas. Então os favoráveis aos requerimentos permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “03 (três) votos favoráveis ao requerimento.
03 (três) votos. Desculpa! Quatro. Está certo, Valdir. 04 (quatro) votos. Corrigindo, 04
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(quatro) votos. Valdir, desculpa!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com 04 (quatro) votos
favoráveis ao requerimento, está rejeitado.”
Em destaque a votação dos requerimentos, de autoria do vereador Wagner Balieiro, de
nºs 4244/2017, que solicita informações à Prefeitura sobre investimentos e expansão
do serviço de iluminação pública; e 4258/2017, que solicita informações à Prefeitura
sobre ação da fiscalização ocorrida no dia 01 de novembro no Jardim Morumbi; e, de
autoria da vereadora Amélia Naomi, de nºs 4278/2017, que solicita ao Poder Executivo,
informações quanto a organização do trânsito e da segurança para realização do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; 4281/2017, que solicita informações à
Prefeitura sobre o IPSM – Instituto de Previdência Social do Servidor Municipal; e
4282/2017, que solicita esclarecimentos sobre qual tem sido a orientação e o
comportamento da fiscalização da Prefeitura, bem como da Guarda Municipal, nas
abordagens de vendedores ambulantes, notadamente no que tange aos direitos
humanos. Rejeitados com 04 (quatro) votos favoráveis.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Em votação os requerimentos e
moções constantes da pauta da sessão de hoje, 07 de novembro de 2017, bem como
os inseridos nesta ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente.
Nenhuma manifestação."
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com nenhum voto contrário,
aprovado por unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as demais matérias
constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas.
Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs 3915/2017, de autoria do vereador
Juvenil Silvério; 4231/2017 e 4232/2017, de autoria da vereadora Flávia Carvalho;
4237/2017, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento; 4240/2017 e 4264/2017 a
4266/2017, de autoria da vereadora Amélia Naomi; 4241/2017 a 4243/2017, 4245/2017
a 4247/2017, 4252/2017 e 4277/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro; e
4276/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita.
Às 20h06min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Passaremos agora ao minuto de
silêncio... Com a palavra, vereadora Amélia Naomi.”
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, como o requerimento foi rejeitado,
queria aqui convidar os vereadores, amanhã, 9 horas, nós vamos até a DIJU, delegacia
que recebeu esse adolescente, às 9 horas da manhã. Peço, inclusive, à Casa para que
libere a assessoria de imprensa aqui nossa, a TV, para, juntamente com a gente,
falar... para ver e receber essa questão. Depois da DIJU nós vamos à Delegacia da
Mulher, porque como a DIJU não pode abrir processo contra a Guarda Municipal, foi
para Delegacia da Mulher. Então esses dois lugares a gente vai amanhã para
acompanhar o caso. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Passaremos agora ao minuto de
silêncio a pedido do vereador Elton em homenagem às trinta pessoas mortas no culto
da Igreja Batista no Texas, à estudante de Goiás Kelly Cristina Cadamuro, assassinada
por ocasião de uma carona solidária, e à senhora Sheila Michelle Cardoso da Silva,
também solicitada pela vereadora Dulce Rita, e, solicitado pelo vereador Sérgio
Camargo, ao senhor José Luiz Ribeiro Teixeira. Solicitação do vereador Cyborg à
senhora Maria Isabel Martins e, do vereador Wagner, aos parentes do Marco Aurélio,
senhora Altaíra e o senhor Carlos, a pedido do vereador Wagner Balieiro.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória das vítimas do massacre no culto da Igreja Batista, no Texas, das
senhoras Kelly Cristina Cadamuro, Sheila Michelle Cardoso Silva, Maria Isabel Martins
e Altaíra e dos senhores José Luiz Ribeiro Teixeira e Carlos.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Mais nada a tratar, está
encerrada a presente sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO,
declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h09min.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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