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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), CYBORG (PV), PROFESSOR
CALASANS CAMARGO (PRP), WALTER HAYASHI (PSC), AMÉLIA NAOMI (PT), LINO
BISPO (PR), WAGNER BALIEIRO (PT), ESDRAS ANDRADE (SD), ROBERTO DO
ELEVEN (PRB), DR. ELTON (PMDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), FLÁVIA
CARVALHO (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), FERNANDO
PETITI (PSDB) e JULIANA FRAGA (PT).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários:
ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) – 18h03min,
MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h04min e VALDIR ALVARENGA (SD) –
18h26min.

Às 17h57min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL
SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo,
declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta de
requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa a fazer parte integrante dos
anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes
que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica.
Suspenderemos a sessão por alguns minutos para organização de pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão.
Queria fazer o registro aqui que está conosco presente hoje em nossas galerias
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aquelas pessoas que muito... de forma heroica fazem a doação de sangue. O dia 25 de
novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Então parabéns a todos
aqueles que têm o gesto de doar sangue um ato de amor, doando vida! Também só
registrar que no próximo dia 28 de novembro agora nós teremos instituído o Dia de
Doar em nosso município. Então parabéns ao Fundo Social de Solidariedade que com
esse gesto também promove os valores da partilha em todos os cidadãos. Por
solicitação dos líderes, vamos abrir a palavra ao Pinga-Fogo. E, assim que estiver tudo
resolvido na pauta, passaremos ao processo de votação. Com a palavra, Professor
Calasans Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans
Camargo, pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor
presidente! Boa noite, colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui das
galerias e também vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da internet!
Eu gostaria aqui de iniciar aqui a minha fala de hoje apresentando um vídeo que é
parte de um programa que nós fizemos aqui para TV Câmara de segurança, onde nós
enfatizamos na questão da segurança a formação do jovem através do esporte, através
da educação, que é uma temática que é muito voltada para segurança, principalmente
numa cidade como a nossa, São José dos Campos, que nós temos um índice
problemático aqui na cidade, um triste índice, na verdade, que é de sermos a cidade do
interior paulista com o maior número de jovens infratores do estado, nós perdemos
apenas para capital, a cidade de São Paulo. Então nós falamos sobre isso dentro da
temática abordada, foram vários assuntos no programa, juntamente com... fizemos
juntamente com o capitão Júnior da Polícia Militar. E eu gostaria aqui que o Miltinho –
por favor, Miltinho! – pudesse colocar esse vídeo para que as pessoas aqui
acompanhem essa temática abordada.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “É, realmente, inclusive essa foi
uma temática que nós tocamos ontem aqui na homenagem, ontem teve uma
homenagem muito bonita do Clube Joseense de Amigos e vários vereadores aqui, nos
juntamos aqui para homenagearmos, uma propositura do presidente Juvenil Silvério,
vários professores e entidades de ensino também e é uma temática que nós trouxemos
para essa reunião, porque realmente educação é a chave, né? E educação bem-feita.
Nós temos ainda em São José dos Campos um número muito grande de escolas
estaduais que ainda desenvolvem o ensino fundamental e essa, por lei, é uma
obrigação do município. Então nós precisamos de, progressivamente, irmos
municipalizando as escolas estaduais que desenvolvem o ensino fundamental para que
todo ensino fundamental público de São José dos Campos seja municipal, ampliando o
número de escolas integrais, principalmente nas periferias, para que possamos aí
realmente estar ministrando uma educação de qualidade e mantendo essas crianças,
esses jovens num ambiente saudável, com muito aprendizado, com muitas atividades
paralelas em termos de esporte, de cultura e várias atividades, né? O Estado ele tem a
sua obrigação de concentrar-se no ensino médio e profissionalizante, mas ainda ele faz
muito do ensino integral na nossa cidade. O município é educação infantil e ensino
fundamental. Estado, obrigação do Estado, ensino médio e profissionalizante. Inclusive,
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o Estado já começou a avançar com escolas integrais em São José dos Campos. Se
eu não me engano, seis ou sete escolas estaduais em São José já são integrais. A Ilza
Irma Moeller Coppio, que empresta o nome da mãe do ex-vereador Itamar Coppio, exvice-prefeito, também a Nelson Monteiro, no Parque Industrial, a Ilza Irma lá no Altos
de Santana, são exemplos de escolas estaduais que se tornaram integrais, se
concentraram no seu trabalho, que é o ensino médio, e já conquistaram as melhores
notas aí do interior do Estado no Enem, no ano passado. Nós inclusive homenageamos
as escolas aqui nessa Câmara Municipal. Eu queria também aqui estar colocando, a
delegação de São José dos Campos está em peso nos Jogos Abertos do Interior. Os
Jogos Abertos do Interior deste ano não é concentrado em apenas uma cidade, ele foi
distribuído em todo o Grande ABCD Paulista. O judô, por exemplo, hoje está ocorrendo
em Mauá; nós tivemos no último final de semana resultados importantes. A natação
feminina do desporto paraolímpico foi vice-campeã. Um grande abraço para o Instituto
Athlon, o Kelvin Bakos, que comanda aí o desporto paraolímpico aqui em São José dos
Campos. E nós temos aqui também um resultado importantíssimo da luta olímpica e
nós gostaríamos aqui... que foi campeoníssima, todas as disputas da luta olímpica, que
foi o estilo livre masculino e o estilo livre feminino e o greco-romano, que só tem no
masculino, São José dos Campos faturou campeão geral em todas essas modalidades
envolvidas na competição com inúmeras medalhas conquistadas nos Jogos Abertos do
interior, a competição ocorreu em Ribeirão Pires. Por favor, Miltinho, vamos colocar
esse vídeo!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, eu encerro as minhas
palavras aqui contando até uma história. A Assecre, os diretores da Assecre nos
procuraram, conhecendo o nosso trabalho social e o trabalho que desenvolvemos em
várias modalidades, principalmente no judô, eles nos procuraram para implantar uma
escolinha de judô que atendesse o Chácaras Reunidas e adjacências, né? Nós... eu
falei para eles na oportunidade: ‘olha, o judô...’ Só um segundinho, senhor presidente,
só para eu encerrar aqui, por favor! ... ‘o judô, ele tem várias escolas, muitas escolas
importantes, desenvolvemos um grande trabalho, mas vocês vão ser uma estrelinha
numa constelação. Vocês não querem montar um trabalho diferente, um trabalho de
base de luta olímpica?’. Porque a luta olímpica nós emprestamos os atletas já formados
do judô e do jiu-jitsu, não temos... e formamos para luta olímpica ensinando a regra,
nós não temos uma escola desde o começo da base de luta olímpica. Eles abraçaram
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a ideia, logo o SESI veio como parceiro também e hoje a escola de luta olímpica
desenvolvida ali pela Assecre é um fenômeno, é um fenômeno com atletas campeões
em vários níveis de iniciação esportiva, inclusive já integrando essa equipe principal de
São José dos Campos, que representa a cidade nos Jogos Abertos do Interior e nas
competições mais importantes para adultos também. Quer dizer, estamos revelando
talentos com um trabalho muito sério realizado neste trabalho aí social do Assecre.
Então um grande abraço à diretoria do Assecre, um grande abraço aos amigos do SESI
e a todos aqueles que desenvolvem o esporte com seriedade e acreditam no esporte
realmente como ferramenta formativa, formativa do cidadão de bem. Deus abençoe a
todos e muito obrigado!.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
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 José Dimas, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite a todos
os colegas vereadores! Boa noite ao público que nos acompanha. Mas falando aqui,
viu, Sérgio Camargo? Em fevereiro de 1988, meu primeiro dia no seminário, o padre
pediu para que a gente fosse cuidar da plantação e lá eu descobri que realmente a
minha vocação não era cuidar da roça, trabalho difícil, mas eu descobri uma coisa
agora: que a minha missão é ajudar o homem do campo. Então se naquele dia eu
percebi a dificuldade, hoje eu vejo que eu tenho a missão, um compromisso com o
homem do campo. Em 1918, setenta anos atrás então desse período que eu falei para
você, São José amanhece com uma forte geada, suas plantações sofrem com a
queimada propiciada pelo frio. Seus produtores então começam a pensar em outras
alternativas. Surge então a maior bacia leiteira do estado de São Paulo. Tempos de
lutas e conquistas em que o produtor rural supria a necessidade do município: bacia de
leite. A tecnologia então se fez presente, cresce e permanece, mas não podemos
deixar de olhar para o produtor rural, para o homem que produz o alimento. Hoje, em
tempos de crise, o que está segurando, sustentando o nosso país, a nossa economia é
o agronegócio, isso é visível, isso é notório. A vocação de nossas terras e o esforço do
trabalhador rural impediram, certamente, que os maus gestores nos tempos atuais
prejudicassem tanto a nossa economia. Então nós temos, e eu como vereador, temos a
obrigação e a missão de criar políticas para auxiliar o produtor rural e a agricultura
familiar, criar soluções para o desenvolvimento do agronegócio em nosso município.
Nesse sentido, no décimo primeiro dia do primeiro mês desse ano nós fomos até a
Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e lá conversamos e trouxemos várias
atividades da agricultura para o nosso município. Nesse sentido é o que nós chamamos
de Poupatempo Rural. Poupatempo Rural tem a ver com o Poder Executivo, mas o
nosso conceito é um local onde o produtor rural, aquele que vive do campo, mora no
campo, deverá ter as informações, as orientações para continuar com os seus
negócios, ficando no campo. Estivemos também no Incra, buscando um posto de
atendimento avançado para sanar as dificuldades fundiárias na zona rural do nosso
município, está quase chegando lá, talvez o ano que vem nós tenhamos aqui uma sede
do Incra, porque hoje se alguém quer tratar com o Incra, Professor Calasans, tem que ir
para São Paulo, para outras cidades e até sem orientações adequadas. E trouxemos
também para São José dos Campos, no mês de maio, um simpósio de compras
públicas da agricultura familiar, onde, além das secretarias, as Forças Armadas
também poderão adquirir produtos da agricultura familiar. Foi um avanço. E nesse
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evento nós conseguimos então que nascesse a possibilidade de ganhar um polo de
desenvolvimento e tecnologia agrícola. Fizemos muitas reuniões na zona rural,
conversamos com muitos produtores, estamos firmes nesse propósito de ajudar o
pequeno produtor da nossa cidade. A partir de então, nós recuperamos e avançamos
nos programas e projetos da Prefeitura, programa de aração da terra, por exemplo, e
aqui quero dar os parabéns ao secretário Mano, porque tem um setor dessa secretaria
que cuida do desenvolvimento da zona rural, de tecnologias, de apoio, de programas e
é o senhor Rodolfo. Então ficamos contentes com isso, não só o programa de aração
da terra, mas o programa de calcário, que esse mês é o mês do plantio. Se não chega
a aração, se não chega o calcário, fica muito difícil de colher os frutos no ano que vem.
Além disso, revigoramos, reforçamos e conseguimos então que o prefeito Felício
Ramuth apoiasse e vamos avançar no Selo de Inspeção Municipal, o SIM, um selo
para o pequeno produtor, que o produtor tenha garantia da qualidade, garantia para
colocar os seus produtos no mercado. Além de outros projetos também e tecnologia
para o homem do campo, nós iremos votar em breve nesta Casa a criação do Comsea,
que é Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional. Esse conselho é
importantíssimo, vamos tratar da alimentação, não só da alimentação com quantidade,
mas com qualidade, uma alimentação, uma nutrição de qualidade. Além disso, por que
estamos firmes nesse propósito? Porque, pasmem, de cem por cento dos produtos
hortifrutigranjeiros que a cidade de São José dos Campos consome nos seus diversos
restaurantes e nas residências, de cem por cento dos produtos hortifrutigranjeiros,
setenta por cento vem da região de Mogi das Cruzes, cinturão verde, apenas vinte por
cento vem da região dos vizinhos do Vale e do sul de Minas e apenas, ainda, cinco por
cento é produzido aqui em São José dos Campos. Então temos espaço, temos terra,
dois terços do território de São José dos Campos é de zona rural, então precisamos dar
ao homem do campo condições, orientações, formação para que ele fique no campo e
não parcele o seu terreno. Então vai aqui um apelo às políticas públicas que nós
estamos trabalhando junto com o secretário de Governança, o Anderson, também com
o Manara, porque nós queremos que o morador, o produtor rural tenha espaço, que
possa gerar trabalho e renda para esta nossa cidade. São José é tec e agro será.
Naquele dia, voltando a falar com o Sérgio Camargo, que eu descobri que a minha
vocação não era trabalhar com a coisa do campo, hoje eu descobri que podemos
ajudar muito as pessoas que moram no campo. Não tem programa melhor de evitar os
crimes ambientais do que ajudando o homem do campo a ficar, a se fixar no seu
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campo. Que a Prefeitura possa ter um programa para orientar as pessoas a gerar
renda, a trabalho, principalmente porque temos tendências, boas tendências, de
produção. Em São José dos Campos quem produz alface consegue vender, quem
produz cenoura consegue vender, já tem uma produção de caqui, nós temos diversas
hortaliças. Também temos produção de produtos processados, como queijo, compotas,
mel. Então nós queremos valorizar o homem do campo, os produtores, e queremos dar
a eles informações necessárias. E termino aqui agradecendo, senhor presidente,
dizendo que São José é tec e agro será. Boa noite, obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns, vereador José Dimas!
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 todos e a todas! Estão, queria
registrar a presença de lideranças lá do São Judas Tadeu, aqui companheiros do Portal
do Céu, servidores públicos municipais, os fiscais. Bom, vou falar aqui da reforma
trabalhista. Pode ir. A reforma trabalhista: os trabalhadores já sentem a precarização
dos direitos. Pode passar. Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do Brasil,
já adota medidas para aprofundar a precarização do trabalho na esteira da reforma
trabalhista do governo Temer. Aquela propaganda, aquele cartaz ‘vem trabalhar no
Magazine Luiza, estamos com vagas para assistente de loja em regime intermitente
(salário por hora trabalhada). Deixe o seu currículo’. Isso também está no site, se vocês
procurarem esse emprego vão achar e vão verificar a nova mudança, que você vai
receber... se você trabalhar só os finais de semana, só vai receber pelo sábado e pelo
domingo. Pode passar. Magazine Luiza usa reforma trabalhista para superexplorar os
trabalhadores. Esse tipo de contrato oferecido pela loja, recebe apenas pelas horas
trabalhadas. Sem direito a seguro-desemprego, esse trabalhador tem possibilidade
próxima a zero de se aposentar, tendo que vender a sua força de trabalho para vários
patrões durante uma semana para sobreviver no final do mês, né? Olha o salário. O
valor por hora trabalhada oferecida pelo Magazine Luiza é quatro e cinquenta, sem
direito a transporte, sem direito a almoço, férias e décimo terceiro. Esta é a ‘inovação
trabalhista’ – que a gente viu tanto esse debate aqui nessa Casa – digna do século
passado, que os empresários e o governo golpista de Temer, que teve apoio inclusive
do PSDB, estão impondo aos trabalhadores. Pode passar. Aí está o nosso deputado
aqui da região que votou... o Eduardo Cury, que votou a favor do desmonte dos
direitos, votou a favor dessa situação precária que os trabalhadores estão vivendo.
Pode passar. Os efeitos da ‘reforma trabalhista’ começam a ser sentidos na prática.
Prejudicados pela reforma trabalhista fazem greve em supermercado, aqui foi no Rio de
Janeiro, por quê? Com o novo decreto que o Temer lançou, colocando supermercado
como área de emergência, esses trabalhadores, que tinham direito antigamente a hora
extra no final de semana de cem por cento, foi para cinquenta por cento. Então eles
tiveram um corte nos seus salários, nos pagamentos de setecentos reais, por isso
fizeram a greve. Mas essa é os penduricalhos que a reforma fez agora, que o Temer
apresentou semana passada e que de novo atingiu os trabalhadores. Além dos... pode
passar. Além do pessoal do supermercado, nós estamos vendo esse mesmo problema
de perda de hora extra cem por cento para cinquenta por cento agora com o pessoal
dos hospitais. Quem trabalhava dois... como chama? Dois por... dois por? Dois por
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três? Doze por trinta e seis, pronto, doze por... o advogado aqui falou. Doze por trinta e
seis. Se no final de semana caísse num feriado o valor era cem por cento, caiu no final
de semana normal foi cinquenta por cento, dentro dessa nova lógica do plano da
reforma trabalhista. Então a partir do dia 11 de novembro, que foi agora, o feriado
trabalhado será considerado dia normal, não dando mais um direito à folga e à
remuneração em dobro, que faz parte... nós sabemos que os enfermeiros, esse setor
de saúde também infelizmente não tem o teto salarial, estão aí sofrendo nos hospitais,
como esse hospital Dom Alvarenga. Pode passar. O golpe foi contra o trabalhador.
Redes de franquias, como o Bob’s, o Spoletto, estão oferecendo vaga no restaurante
em shoppings com o salário de quatro e quarenta e cinco por hora (sábado e domingo).
Então o pessoal vai trabalhar sábado e domingo ganhando quatro e quarenta e cinco
nos dias de maior movimento, infelizmente essa é a reforma trabalhista que muitos aqui
dessa Casa, quase oitenta por cento desse Plenário, saiu apoiando as mudanças que
foram esse pato aqui, que a gente via nas passeatas da Fiesp o pato. Está aí, o pato foi
pago, agora às custas do trabalhador que vão pagar esse pato, recebendo esse salário
de quatro e quarenta e cinco, sem décimo terceiro, sem férias, sem nada, mas por
hora. Pode passar. A mão de obra mais barata é a lógica do capital. O mundo inteiro
veste roupas e sapatos do maior exportador mundial, que é a China. Lá a exploração é
uma das mais terríveis. A maioria dos trabalhadores ganha o equivalente a oitenta
reais. Vivem em favelas, sem nenhuma condição humana de vida. Há constantes
protestos, mas sempre reprimidos com violência. Pode passar. Bom, e aqui é a nossa
realidade, que não é muito diferente. Há dois anos, milhões... há dois anos milhões
ficam abaixo da pobreza no Brasil e ganham menos que cento e quarenta reais.
Infelizmente piorou muito a situação do Brasil. O Brasil pós-golpe: entre 2004 e 2014,
com as políticas públicas do PT, trinta e seis milhões de brasileiros saíram da pobreza
(75%) e o país foi considerado um exemplo para o mundo. Em 2016, após o golpe,
mais de três milhões de pessoas voltaram a viver abaixo do nível da pobreza, com
menos de cento e quarenta reais por mês. Pode passar. Desemprego é culpa da lei?
Sem mudar as leis trabalhistas, Lula e Dilma criaram mais de vinte milhões de
empregos com carteira assinada. Essa, infelizmente, é a realidade do Brasil. Trabalhar
final de semana para ganhar quatro e quarenta e cinco por hora, trabalhar o sábado e
domingo num hospital municipal ou num hospital particular e ganhar cinquenta por
cento... não ganhar mais as horas-extras, ser um dia normal. Esta é a real situação dos
trabalhadores e do povo brasileiro. Esta é a lei que foi aprovada, infelizmente, pelos
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deputados, aqui os dois deputados da região votaram a favor dessa lei, que nós temos
que lutar para reestabelecer, com a organização dos trabalhadores, com o
fortalecimento dos sindicatos, para que a gente volte a ter, minimamente, alguns
direitos e repudiar esse tipo de atitude. Na segunda passeata que nós tivemos aqui em
São José dos Campos no mês de agosto, o Sindicato do Comércio se fez presente com
muitas trabalhadoras paralisadas no Vale do Paraíba para demonstrar que não iriam e
não querem esse tipo de proposta, que é trabalhar... o trabalho intermitente, ser
contratadas só para o sábado e domingo, principalmente agora no final do ano, que a
gente sabe que as empresas, as lojas vão começar a contratar, mas infelizmente no
novo contrato, que não é o contrato que os trabalhadores querem. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Wagner
Balieiro.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) 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, quem nos acompanha pela TV Câmara, pela
internet, redes sociais. Temos dois assuntos a falar aqui hoje, o primeiro deles
infelizmente uma situação muito triste que aconteceu na área do esporte, inclusive foi
motivo de matéria no G1. Podia colocar aí, fazendo o favor, Miltinho. Nós tivemos uma
final do campeonato paulista de handball infantil feminino, no ginásio do Vale do Sol,
nesse final de semana, no último sábado, e o jogo foi paralisado por goteira no ginásio.
Em função de não ter a possibilidade de secar o ginásio, o time de nossa cidade
acabou perdendo com a paralisação do jogo, que o placar estava vinte a dezessete. O
primeiro jogo da final tinha sido na outra cidade, em São Bernardo, tinha terminado
empatado. São José estava perdendo o jogo por três pontos, ainda estava no meio do
jogo, começou a chuva, teve que paralisar por causa dos riscos, torcida desesperada
entrando no campo, tirando até a blusa, calça ali para tentar enxugar junto com os
funcionários, conforme diz a matéria, mas não foi possível continuar o jogo. E São
José, a cidade perdeu a possibilidade ter esse título porque o jogo foi paralisado devido
à goteira no ginásio do Vale do Sol. Uma vergonha, uma vergonha! A semana passada
nós já estivemos aqui falando das infiltrações, do aguaceiro que está dentro lá do
Poliesportivo da Vila Tesouro e agora, quando vê uma matéria dessa, onde numa final
de Campeonato Paulista, uma final de campeonato de handball, com casa cheia, lotado
o estádio ali, o ginásio, parado porque goteira impediu o término do jogo e o nosso time
e a nossa cidade perde o jogo em função dessa falta de manutenção, dessa falta de
cuidado com o telhado. Aliás, se você já vai receber a final de um campeonato paulista,
minimamente você faz uma revisão no ginásio antes, olhar, ver se tem alguma
condição, se está faltando alguma coisa e faz. E não adianta vir hoje, nós estamos no
mês de novembro, não vem com história, jogar lá no passado uma coisa que estamos
no mês de novembro, mas o fato é que nossa cidade passou vergonha com essa
situação lamentável de ver perder um campeonato porque teve que paralisar o jogo em
função de goteira no ginásio. A semana passada nós falamos desse problema na Vila
Tesouro, nós tivemos já debates aqui falando da situação que está sendo colocada no
orçamento com relação aos investimentos para o esporte o ano que vem desde a
questão do alto rendimento, que está diminuindo no orçamento que vai ser ainda
votado nessa Câmara, mesmo a discussão de outras atividades e outras modalidades
esportivas que tinham debates calorosos aqui nessa Câmara, basquete e outras
modalidades, e que agora simplesmente estão sumindo, diminuindo, não se fala mais
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nada, está acabando, está acabando tudo. E essa notícia que realmente foi uma notícia
aí que nos deu muita indignação e tristeza de ver, a população ficou bastante revoltada.
Na hora dessa situação, desse jogo nós fomos chamados, eu fui chamado, teve
pessoas que ligaram, a gente chegou lá e realmente a população muito revoltada com
essa situação de ter deixado a perda de um campeonato em função de goteira no
ginásio, como a gente viu nesse caso. Questão de falta de manutenção, uma final de
campeonato a cidade passar essa vergonha e a população perder de ter uma final
onde o time poderia até ter mais um título sendo trazido para a cidade, a cidade perder
o título por causa de goteira no ginásio. Então é uma situação muito triste que a gente
viu. No próximo aí, por favor, Miltinho, vou passar rapidinho por causa da questão do
tempo, nós tivemos uma notícia, aí já falando de questão nacional, nós tivemos essa
notícia da questão da criança que passou fome e desmaiou indo para a escola lá no
Distrito Federal, né? Falando aí da questão do aumento de situações como essa, de
pessoas passando fome na cidade... no país. Pode passar, Miltinho. A questão da
revisão da Farmácia Popular, onde estão agora querendo mexer, o Governo Federal
querendo mexer no convênio, no modelo de distribuição de remédio e num programa
que deu muito certo no Brasil, que é o programa da Farmácia Popular. Vamos lá. A
questão do desempregado que, numa decisão polêmica lá na Bahia, que tinha uma
ação trabalhista há quase um ano, ele perdeu a ação trabalhista, mas o juiz aplicou a
nova regra, que seria só para os casos novos, já aplicou nesse caso. Essa pessoa
desempregada, que trabalhava como trabalhador rural – só concluir esse raciocínio –
que trabalhava como trabalhador rural e ganhando um salário mínimo, ele além de
perder a ação, o juiz aplicou uma multa de dez mil reais, dez mil reais... Não, não
tenho, Amélia, você usou o tempo. ... de dez mil reais, de dez mil reais, que equivale a
praticamente um ano de salário, um ano de salário dele como penalidade por ter
entrado na Justiça do Trabalho. E, para finalizar, já na última, a questão do
supermercado, que já foi falado também pela vereadora Amélia, que também teve um
decreto onde colocou as atividades de supermercado como atividade essencial e com
isso perdeu o direito de, nos finais de semana, feriados, o trabalhador ganhar dobrado.
O que tem em comum tudo isso? Todas as notícias mostram como que a população
mais pobre, mais simples e mais humilde do nosso país está sofrendo com essas
medidas de maneira veloz no último ano, perdendo direitos, perdendo conquistas e
aumentando o empobrecimento aqui no nosso país.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) 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 e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela
internet. Nós estamos na sessão de hoje, senhor presidente, na tribuna para falar um
pouco sobre a questão da doação de sangue, que no próximo sábado, dia 25, é
comemorado o Dia Internacional do Doador de Sangue, caso que tivemos agora há
pouco aqui uma homenagem a essas pessoas voluntárias que fazem um trabalho de
solidariedade destacável na nossa cidade. Eu destaco aqui os doadores
homenageados na noite de hoje, que foi o Neivaldo Santos, o Francisco de Assis, o
Aparecido Donizete, a Sara Renata, o Marlon Vargas, a Andressa Magalhães e
parabenizo a todos pelo gesto de bondade, de carinho e de amor com o próximo. Para
doar sangue é só procurar o hemocentro e ter essa atitude de solidariedade. Então eu
quero cumprimentar todas as pessoas que têm esse costume de estar sendo solidário
aí, doando algo de si para o seu próximo. Quero comentar também, senhor presidente,
que no final de semana agora, propriamente dito no sábado, nós estivemos ali no
Jardim Morumbi acompanhando a entrega, a troca de faixas do taekwondo, do judô ali
do Jardim Morumbi, no poliesportivo, no sábado passado. Diversas crianças estiveram
ali trocando a faixa, alunos da professora Meiriele e do Airan. E a gente vê como que
os pais são presentes na vida dessas crianças, a gente vê o quão importante é esse
trabalho de esportes trazido para essas crianças, a gente vê como brilha os olhos das
crianças ao estar ali com o seu professor, sendo visto pelos seus pais e eles ficam
realmente maravilhados, sentem-se valorizados. Então quero aqui cumprimentar a
professora Meiriele e o Airan, a Ângela, que é coordenadora ali do espaço comunitário
do Jardim Morumbi, também lá o Márcio e a Aline, que têm feito um trabalho de dar a
essas crianças essa oportunidade de estar ali fazendo essa prática esportiva tão
importante para elas e a gente vê a felicidade, a alegria dessas crianças ali no centro
comunitário do Jardim Morumbi no sábado passado. Foram diversas trocas de faixas,
diversas crianças recebendo nova faixa, passando para uma outra situação ali do judô.
Então nós estamos de parabéns aqui por essa grande conquista de espaço, de
oportunidade que essas crianças estão tendo aqui na nossa cidade. Então
cumprimento ali todas as pessoas envolvidas nesse processo. Também, senhor
presidente, na manhã de hoje eu estive no Poliesportivo do Vale do Sol. Até pedir para
o Miltinho colocar algumas fotos. Estivemos lá hoje com o secretário Paulo Sávio e
também com o Álvaro, que é da Secretaria da Educação, porque o Vale do Sol está
precisando realmente de uma revitalização ali no centro comunitário. E o secretário foi
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muito franco em dizer que a Prefeitura está olhando, de fato, com carinho ali. Eu quero
até pedir à comunidade do Vale do Sol, ao Chicão que está ali coordenando aquele
espaço, ao Jaime, que tem ajudado bastante o Chicão nessa coordenação, dizer que a
Prefeitura está com muita seriedade trabalhando para fazer o centro comunitário do
Vale do Sol, o Poliesportivo do Vale do Sol voltar a ser aquele poli com, realmente,
dignidade de atendimento. O que nós vimos no Vale do Sol... quando eu cheguei,
ocupei aqui a Câmara, fiz uma visita naquele espaço e estava totalmente detonado. É a
herança que o PT deixou na cidade, realmente falta forro nas salas, a quadra
chovendo, como o vereador falou, mas essa chuva ela já vem antiga, viu, vereador? De
repente o senhor não sabe, mas essa chuva, ela já faz... já chove dentro ali do
poliesportivo do Vale do Sol há, no mínimo, uns quatro anos. Então eles passaram
quatro anos e não fizeram essas reformas, não é? Então o que eu quero dizer? Que a
Prefeitura esse ano pagou a conta e o ano que vem a perspectiva é de arrumar aquela
manutenção que ainda não deu tempo de fazer. Então o Vale do Sol... pode ficar
tranquila a comunidade, que estará, com certeza, recebendo uma revitalização naquele
espaço tão importante para comunidade e que é muito ocupado todos os dias da
semana e também final de semana, não é? Então, como eu disse, o governo está
trabalhando fortemente para dar essa manutenção digna naquele espaço importante
para comunidade. Por falar em esporte, também nós estivemos conversando com o
secretário de esportes no dia de hoje dizendo, informando ao secretário que este
vereador foi procurado pela equipe que já estava há um tempo trabalhando na cidade,
que é a equipe do taekwondo, que infelizmente ficou sem um apoio e a gente então foi
procurado para dar esse apoio à equipe do taekwondo, que a gente já entregou ao
secretário toda uma reivindicação, né?, de um compromisso com o taekwondo, que vai,
com certeza, voltar a ter as suas atividades na cidade, não é? Quero aqui
cumprimentar ao mestre Daniel, que tem feito um trabalho muito bem feito junto às
crianças que praticam essa modalidade esportiva, ao Pedro também que tem... é um
grupo de professores que tem feito um trabalho nas escolinhas. Então nessa conversa
com o secretário nós dissemos para eles ‘vamos dar esse apoio ao taekwondo, vamos
dar esse apoio a tantas crianças que são tiradas da rua com essa prática esportiva’.
Então o secretário foi muito pronto em nos atender e disse que está de portas abertas
para atender esse grupo de professores, esse grupo de pais de crianças que sentiram
muito valorizados enquanto existia essa prática e que desde o começo do ano, por um
desencaixe, não é?, com o governo, estava sem um acompanhamento. Então a partir
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 70ª Sessão Ordinária – 21.11.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

17

DATA
21.11.2017

de agora o vereador Lino Bispo, assim como o esporte amador nós estivemos
abraçando aí a Copa Sabadeira, o pessoal que tem essa atividade esportiva na várzea,
nós também estaremos aí somando, não é?, mais essa modalidade esportiva, que é o
taekwondo. Realmente é deste vereador, uma coisa que me anima bastante, porque o
esporte com certeza ele faz uma grande diferença na vida das crianças, dos adultos,
enfim, na nossa sociedade. Portanto, eu quero aqui dizer a toda equipe do taekwondo
que nós estaremos dando a eles todo esse suporte e eu tenho certeza que para o ano
que vem nós vamos realmente crescer e bastante em todas as partes da nossa cidade
levando, então, essa prática esportiva para as comunidades, principalmente mais
carentes. Nós apoiamos também as equipes de tênis que têm na nossa cidade, através
da AJTA, que tem feito um trabalho de levar o tênis para a periferia. Portanto, o esporte
tem feito parte do meu trabalho como vereador. Eu acho que o esporte ele é,
principalmente esse esporte de base, esse tratamento dado às nossas crianças, ele é
muito importante para dar realmente uma direção de envolvimento dessas nossas
crianças com a nossa sociedade. Então quero aqui dizer que nós estamos trabalhando
e vamos continuar trabalhando muito na direção de dar o apoio a todos aqueles que
têm um trabalho a oferecer para a nossa cidade para que a nossa cidade volte de fato
a dar oportunidade para as pessoas, que a nossa cidade volte de fato a ser aquela
cidade de oportunidade. E eu tenho certeza que o governo está trabalhando nessa
direção e que nós estamos apoiando este governo por acreditar que realmente aquilo
que precisa ser feito seja realizado e a nossa cidade possa de novo voltar a ser uma
cidade olhada com mais exemplo a ser buscado, uma cidade a ser buscada realmente
com a oportunidade que ela consegue trazer. Então, senhor presidente, boas notícias
para nossa cidade na sessão de hoje, a gente quis colocar todos esses avanços que
nós estamos acompanhando e vamos continuar a acompanhar. Muito obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Rogério
Cyborg.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Juvenil Silvério! Boa
noite a todos os vereadores, público presente, imprensa, mandar um abraço especial
ao meu amigo Estevão Neves, que hoje acompanha a nossa sessão de Câmara aqui.
Seja bem-vindo, viu, Estevão? Vários assuntos hoje, presidente, venho aqui a esse
microfone. Gostaria, Milton, por gentileza, que pudesse colocar aqui para a gente, para
a gente relatar a respeito do passeio ciclístico que ocorreu lá na Paróquia Sagrada
Família, onde a gente pôde participar junto com a comunidade lá, passeio onde teve
mais de quinhentas pessoas pedalando ali pela região central, Vila Ema, pelo Aquarius,
Esplanada e foi muito bonito lá junto com a comunidade, né? É o lançamento de
campanha de cinquenta anos da Paróquia Sagrada Família, né? Então é o primeiro
evento que ocorreu, esse evento se encerra o ano que vem, que é os cinquenta anos
da Paróquia Sagrada Família. O próximo. Nós estivemos também na Rádio Cultural
FM, juntamente com o deputado Eduardo Cury, onde tivemos a oportunidade de relatar
vários assuntos da nossa região, o deputado colocando assuntos e verbas que ele está
trazendo para São José dos Campos, falou a respeito da obra lá do entorno do Jardim
Americano, que vai para o Cajuru ali, próximo ao Novo Horizonte ali, é uma obra
importantíssima para região do Serrote, para o Monterrey, principalmente com a
duplicação da avenida que vai chegar até a Rodovia Carvalho Pinto. Esse é um pedido
desse vereador que sempre tem aqui vindo a essa tribuna colocado a respeito disso,
que precisamos ter um novo acesso ali da região leste, tanto ali no Bom Retiro quanto
ali no Cajuru, que vai ligar as famílias que moram ali no Recanto dos Tamoios, no
Serrote, no Cajuru, no Jardim Monterrey, no Jardim América para que possam ir para o
litoral, desafogar o trânsito de nossa cidade. Então é bem-vindo, né? Se Deus quiser a
partir de janeiro ou fevereiro parece que já inicia as obras e a gente está aguardando
isso aí. Foi uma boa notícia que o deputado passou. O próximo também evento. Nós
tivemos aqui, quero agradecer ao presidente Juvenil, foi um evento muito importante na
Câmara Municipal, onde tiveram aqui os despachantes aduaneiros, porque a
legislação, vereadora Renata, está mudando a respeito da parte burocrática, dos
impostos dos despachantes aduaneiros. Eles vieram aqui e foi muito legal porque
estava interligado junto com a Receita Federal, então eles estavam ao mesmo tempo
recebendo um avião, um contêiner em Santos, um avião que estava desembaraçando
mercadorias em Guarulhos e o outro em Campinas e começaram a explicar como que
os despachantes aduaneiros aqui da nossa região vão estar atentados e antenados por
esse assunto, por quê? Porque, mudando essa legislatura, que entra em vigor a partir
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agora de dezembro, o despachante aduaneiro ele tem que desembaraçar, tem que
agilizar mais a mercadoria e na nossa região, principalmente em São José dos
Campos, tem várias empresas que importam e exportam mercadorias e precisa
acontecer o quê? O desembaraço. O que é o desembaraço? É agilidade por parte do
despachante, a parte burocrática que antes ficava emperrada ali, hoje não, tudo numa
tela só. Um agente estava conversando com o próprio despachante e foi uma coisa de
interagir que aconteceu aqui na Câmara Municipal e vieram várias pessoas aqui da
região. Então a gente aqui, a Câmara Municipal, está aberta para população, para esse
tipo de evento. E foi uma coisa muito importante e isso vai trazer recursos para São
José dos Campos, por isso que a gente tem batalhado para que o aeroporto de São
José dos Campos possa também receber mercadorias, isso é importante. Na hora que
você conseguir ter aqui aviões que vão descarregar mercadorias em São José dos
Campos, os impostos serão deixados aqui, vereadora Dulce Rita. Isso é muito
importante, é uma receita que São José dos Campos necessita e nós estamos
batalhando para que isso possa ocorrer. É inadmissível o aeroporto de São José dos
Campos ficar aí e nós não podermos entrar com recurso para São José dos Campos,
que a partir do momento, o despachante deixou bem claro, na hora que ele
desembaraça uma mercadoria em Guarulhos, o imposto fica tudo em Guarulhos.
Quando uma mercadoria vai para Campinas e a empresa é daqui da nossa região, o
imposto fica retido na cidade de Campinas, é inadmissível isso. Por isso que nós
estamos conversando, batalhando, já levamos essa solicitação para o secretário
Alberto Mano, o Mano tem trabalhado bastante, conversamos com o Melo também, o
Melo achou interessantíssimo, porque a receita que entra para São José dos Campos é
importante, porque várias empresas que têm um capital e elas importam muitos
produtos e os impostos vão ficar em São José dos Campos. O próximo. Nesse final de
semana ocorreu também outro passeio ciclístico, passeio ciclístico lá na região do
Urbanova, onde tiveram mais de quinhentas pessoas, em torno de quatrocentas. O
Evandro estava bem lá, viu, Calasans? Trabalhou bastante lá. Quero agradecer o
Evandro, que ele estava dando água para a gente lá na hora lá, viu? Deu uma
assistência lá. Parabéns, parabéns, Evandro, pelo evento, juntamente com a Fabiana
Pupio lá, foi um evento muito bacana, o sétimo evento lá no Urbanova, onde tiveram
mais de quatrocentas pessoas fazendo esse passeio ciclístico, né? E nesse passeio,
tanto nesse quanto na área da região do Urbanova e a gente andando na cidade,
várias pessoas explanando, questionando esse vereador a respeito do fluxo de nossa
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cidade, dos barulhos de nossa cidade. Hoje, em nosso gabinete, recebemos outros
moradores do Esplanada que estão questionando a respeito de um barulho que está
acontecendo agora no Esplanada. Ontem, nós recebemos moradores da região norte
no nosso gabinete questionando a respeito do fluxo. E hoje... A outra, por gentileza, a
outra matéria! ...hoje nós, aqui na Câmara Municipal, tivemos a oportunidade de
conversar, bater um papo gostoso com os alunos da Escola Estadual Rui Dória, que é
de Santana. E, por incrível que pareça, vereador José Dimas, três alunos questionaram
a respeito do fluxo. Eles me indagaram: ‘vereador, São José dos Campos precisa ter
um espaço para nós’. Precisa, mas não dá para ter fluxo agora. Está acontecendo fluxo
até durante o dia, está acontecendo fluxo e não é só na região do Urbanova, que
quando a gente vem nesse microfone ‘ah, o vereador só fala sobre a região do
Urbanova’. Não, o fluxo está tomado pela cidade toda. A Polícia Militar está
aguardando. Agora, a Guarda Municipal está agindo. Quero agradecer ao Antero.
Agora, o que é mais importante? O prefeito Felício Ramuth, juntamente com o
secretário Paulo Guimarães, há quinze dias atrás nós estávamos lá e o Leandro do
governo estava presente também, quero aqui agradecer, porque onde o secretário de
Transportes, o Paulo Guimarães, se comprometeu a respeito da atividade delegada. O
que é que eu estou querendo questionar e deixar claro aqui para as pessoas que estão
nos acompanhando? A Polícia Militar precisa autuar, ela precisa multar e também a
Guarda Civil Municipal. Aí não podia multar porque não tinha o talonário, não tinha, falei
bem, não existia. Ontem foi assinado no Boletim Oficial do Município o convênio da
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, digo, secretário de Transportes Paulo
Guimarães juntamente com a Polícia Militar, está aqui, designando mais de setecentas
pessoas da Polícia Militar que agora podem multar, vereadora Dulce Rita. Agora a
Polícia Militar não pode vir aqui falar que não pode mais multar. Pode multar e pode
multar sem decibelímetro, pode autuar sem decibelímetro. Para complementar, também
a Guarda Civil Municipal acabou de receber os talonários, também os Guardas Civis
Municipais vão começar a multar, a autuar as pessoas que estão com som alto, parado
em lugar errado, a lei do sossego é a Guarda Civil que tem que ir e agora não vai ficar
mais somente o agente de trânsito. Essa é uma boa notícia que nós esperamos que a
partir de amanhã ou desse final de semana já comecem a canetar, porque as pessoas
só vão parar na hora que tiver a multa chegando em casa. Então aqui a gente está
deixando aqui que já foi assinado no Boletim Oficial, Boletim do Município, esse
convênio, os talões já chegaram e eu tenho certeza que são questões de dias ou de
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horas para a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil Municipal, dar um jeito em
nossa cidade, deixar a cidade com mais qualidade de vida, que é isso que a população
precisa. Pessoas querem dormir durante o dia, pessoas querem dormir à noite e tem
que ter o quê? O Bom senso. Hoje, que nem eu estava falando, três alunos
questionando a respeito disso, que querem melhoria para a juventude, mas também
eles concordam que em frente à casa deles tem o barulho de fluxo e não dá para
dormir. A Polícia não vai. Liga o 190, não vai. Liga o 156, não vai. Agora vai começar a
agir, porque agora, com o talão, com a caneta, multa vai chegar. Na hora que chegar a
multa mexe no bolso, mexeu no bolso eu tenho certeza que para essa bagunça que
tem em São José dos Campos. Muito obrigado! Quero agradecer novamente ao
Leandro, que tem nos ajudado bastante. Estamos esperando aí as novidades. Muito
obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, boa noite! Gostaria, senhor presidente,
primeiramente de pedir que a votação seja em bloco e também a inclusão de alguns
outros documentos. Por exemplo, o requerimento... inclusão do requerimento nºs 4444
até 4446 e as indicações 9304 e as de nºs 9456 até 9466. Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do
vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem
submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta dos
requerimentos, de autoria da vereadora Amélia Naomi, de nºs 4444/2017 constante do
processo nº 15671/2017, que requer à Prefeitura agendamento de sessões de
fisioterapia para a sra. Eliana da Silva; 4445/2017 constante do processo nº
15672/2017, que solicita à Prefeitura Municipal agilizar agendamento de médico
vascular para Joana Darques Ribeiro de Mendonça; e 4446/2017 constante do
processo nº 15676/2017, que encaminha ao Ministério Público Federal para ciência e
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solicita providências, quanto ao fato relatado nas reportagens dos jornais Folha de São
Paulo, The Guardian e portal GGN, que retrata edição de regras pelo governo federal
para favorecer indústrias estrangeiras; indicação de nº 9304/2017 constante do
processo nº 15459/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à
Prefeitura o fechamento com grade em torno da entrada principal do Estádio Martins
Pereira; e das indicações, de autoria do vereador Lino Bispo, de nºs 9456/2017
constante do processo nº 15658/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à
Prefeitura que providencie o corte do capim que nasce junto ao meio fio, ao longo de
toda a Rua Synésio Luiz Paiva Sapucahy, de modo especial; 9457/2017 constante do
processo nº 15659/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura
que providencie a pintura de uma faixa para travessia de pedestres na Avenida
Hiroshima, próximo ao número 11 e próximo à Escola Professora Malba Thereza
Ferraz Campaner, no Jardim Oriente; 9458/2017 constante do processo nº 15660/2017,
de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie o
nivelamento das sarjetas em ambos os lados da Rua Synésio Luiz Paiva Sapucahy, no
trecho que vai do número 13 ao 112, no Jardim Oriente; 9459/2017 constante do
processo nº 15661/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura
que providencie a roçada e a limpeza das áreas públicas existentes no Jardim Sul;
9460/2017 constante do processo nº 15662/2017, de autoria do vereador Lino Bispo,
que solicita à Prefeitura que providencie a instalação de um semáforo no cruzamento
da Avenida Hiroshima com a Rua Totoni, no Jardim Oriente; 9461/2017 constante do
processo nº 15663/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura
que providencie o destocamento das raízes de uma árvore que foi suprimida em frente
ao número 843 da Rua Francisco Rodrigues Silva, no bairro Cidade Morumbi, com
posterior recuperação da calçada; 9462/2017 constante do processo nº 15664/2017, de
autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a manutenção
da iluminação pública do parquinho (playground) existente nas proximidades da Rua
Benedita Aparecida Bento Leopoldino, no Jardim Sul; 9463/2017 constante do
processo nº 15665/2017, de autoria do vereador Lino bispo, que solicita à Prefeitura
que providencie a reforma da calçada na frente do número 192 da Rua José dos
Santos Nogueira, no Jardim Sul; 9464/2017 constante do processo nº 15666/2017, de
autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie o nivelamento
da sarjeta em frente e nas proximidades do número 192 da Rua José dos Santos
Nogueira, no Jardim Sul; 9465/2017 constante do processo nº 15667/2017, de autoria
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do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a reforma do bueiro
existente em frente ao imóvel número 192 da Rua José dos Santos Nogueira, no
Jardim Sul; e 9466/2017 constante do processo nº 15668/2017, de autoria do vereador
Lino Bispo, que solicita à Sabesp – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
que providencie a recuperação do asfalto nas proximidades do número 159 da Rua
Eurídio José da Cruz, no Residencial Gazzo.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação as atas e
proposituras constantes do Expediente. Em votação a ata da sessão ordinária realizada
no dia 14 de novembro de 2017 – 68ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Às 19h28min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão
ordinária realizada no dia 14 de novembro de 2017.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos e
moções constantes da pauta da sessão de hoje, 21 de novembro de 2017, bem como
os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Todos os votos favoráveis, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas.
Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs 4376/2017 a 4378/2017 e
4404/2017, de autoria da vereadora Amélia Naomi; 4382/2017 e 4438/2017 a
4440/2017, de autoria da vereadora Flávia Carvalho; 4383/2017, 4384/2017 e
4398/2017 a 4402/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro; e 4410/2017 a
4415/2017, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento.
Às 19h28min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Continuando no Pinga-Fogo,
nobre vereador Fernando Petiti.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo
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prazo regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos
vereadores, a todos os funcionários dessa Casa, também aos telespectadores da TV
Câmara e as pessoas presentes aqui na Câmara Municipal! O que me traz aqui é para
lembrar de um evento que ocorreu há duas semanas, né? feito pela Secretaria de
Educação, junto com os professores do Cedemp, que foi o Empreende 2017. Ali, a
gente coloca algumas fotos do evento de abertura. O Empreende 2017 começou no dia
9 de novembro e foi até o dia 11 de novembro no Centro de Formação do Educador e
atraiu um público de quatro mil pessoas. E foi o recomeço da Feira do Jovem
Empreendedor, a Feira do Jovem Empreendedor que tanto sucesso fez, trazendo
outras prefeituras, não só de São Paulo como do Brasil inteiro para ver como era feita a
Feira do Jovem Empreendedor, para que pudesse cultivar o empreendedorismo aos
jovens. Essa administração volta a fazer esse trabalho belíssimo. Reuniu cento e
quarenta e nove trabalhos desenvolvidos pelos alunos do sexto ao nono ano das
escolas municipais, os três melhores trabalhos de cada categoria foram premiados com
medalhas e troféus e os projetos foram avaliados por uma bancada composta por
profissionais da Secretaria de Educação e parceiros da Prefeitura. Vinte e oito projetos
no total. Isso que a organização teve quatro meses para formular e colocar em prática o
Empreende 2017. Também aqui tem que fazer jus aos três primeiros colocados que eu
vou falar aqui: em terceiro lugar, os alunos da Escola Municipal Waldemar Ramos, da
região leste, com o aplicativo ‘Preço Rápido’, que comparava preços entre
supermercados; o segundo lugar alunos da Escola Municipal Sebastiana Cobra, na
região oeste, que desenvolveram o ‘Remédio Já’, uma garrafa d’água com um
compartimento na tampa para acondicionar o comprimido de remédio, que é liberado
por meio de uma alavanca, com isso o paciente não esquece aquele momento que ele
precisa tomar o remédio; e o primeiro lugar alunos da Escola Municipal Norma De Conti
Simão, na região sul, com o projeto Facseg, que é uma faca com transcrição em Braille
no cabo indicando qual é a utilidade – para legumes, carnes ou frutas – para facilitar o
cotidiano da pessoa com deficiência visual. Como eu falei, esse evento faz com que a
Feira do Jovem Empreender... o empreendedorismo seja cultivado na rede pública de
ensino. O ano que vem teremos um evento muito maior. Lá na inauguração estive com
o vereador Sérgio Camargo, com o vereador José Dimas e sei que outros vereadores
também puderam presenciar o Empreende 2017. E é de suma importância. Eu sempre
falo aqui, né?, em momentos de crise o incentivo ao empreendedorismo vem de
encontro a soluções que a gente vê e vê, batalhando e batalhando, o desemprego
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aumentando, mas quando você pega o jovem e ensina ele a empreender, você
transforma a vida deste jovem, transformando a comunidade, pois ele vira exemplo do
bem. A gente vive criticando ações erradas, jovens que estão indo para o mau
caminho, mas são ações da administração pública e de cada pessoa, de cada cidadão
que vai transformar a vida da sociedade. E aqui queria deixar os... parabenizar em
nome do prefeito Felício Ramuth, que prometeu em sua campanha trabalhar, voltar
com a educação empreendedora. Agradecer também... parabenizar a secretária
Cristine de Angelis, secretária de Educação que comandou, esteve lá todos os dias, fez
um belíssimo discurso de encerramento, mostrando a importância da participação dos
jovens. E queria também parabenizar os professores do Cedemp, a Carmem, a Sônia
Maria e a professora Iria. E não poderia deixar de encerrar aqui falando dos três
professores que foram colocados, os três primeiros que foram agraciados com prêmios,
com medalhas por ter sido os melhores professores. Em terceiro lugar o Juliano, da
Escola Municipal Waldemar Ramos; em segundo lugar a Gorete Marques, da Escola
Sebastiana Cobra; e em primeiro lugar a Renata Carvalho, da Escola Municipal Norma
De Conti Simão. Parabéns a todos os envolvidos! E não temos outra saída, se a gente
não incentivar o empreendedorismo a gente vê jovens se perdendo, não tendo
oportunidade de crescer, ser alguém na vida, conhecer o mercado de trabalho e esse é
o caminho. Parabéns ao prefeito! Parabéns a todos os envolvidos! Com certeza esse
só foi o primeiro ano. Teremos outros anos que teremos eventos maiores, com
incentivo ao empreendedorismo. Obrigado e parabéns!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Dulce
Rita. Questão de Ordem, vereador Calasans Camargo.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, Q. O.:- “Rapidinho, enquanto a
colega Dulce assume ali a tribuna, notificar aqui quem está assistindo a TV Câmara
que o judô de São José dos Campos masculino está lá em Mauá e acabou de sagrarse vice-campeão geral dos Jogos Abertos do Interior, o feminino ainda está na disputa.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Dulce
Rita.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo
regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Miltinho, eu queria que você pusesse a minha
imagem, por favor! Eu queria aqui deixar minha solidariedade para a presidente da
Câmara lá de Jacareí, a Lucimar Ponciano, que semana passada, por conta da votação
do Dia da Consciência Negra, foi barbaramente agredida pelas pessoas que eram a
favor do Dia da Consciência Negra. Então isso aí é como se vê a defesa de uma
inclusão, de o que se pode falar de uma mulher negra presidente da Câmara de uma
das maiores cidades do estado, uma capacidade, uma inteligência, porque não foi à toa
que ela está sentada nessa cadeira, não. Ela tem seus méritos, ela lutou, ela se
educou, ela correu atrás, ela é formada, ela é muito capacitada e eu acho que é por
isso tudo que ela foi agredida nessa sessão de Câmara. Quero deixar aqui o meu
repúdio com o que aconteceu com a Lucimar, como também deixo o meu repúdio por
toda e qualquer forma de intolerância, de discriminação, de racismo e de tudo que nós
estamos vendo por esse mundo, por esse Brasil, porque infelizmente a nossa história
está dando ré e a cada dia nós estamos vendo mais e mais e mais comentários de
discriminação, de ódio, de agressões pela rua e isso não pode continuar, que não
adianta fazer o discurso do dia a dia, do ser humano melhor, do ser humano mais
iluminado que outro, que o ser humano que está sempre defendendo os valores morais
dentro de seus recintos familiares e permitir que essas coisas continuem acontecendo
na rua, porque o que aconteceu com a Lucimar aconteceu. Mexeu com ela, mexeu com
todas as mulheres do PSDB. Aliás, mexeu com todas as mulheres negras e mexeu
com todas as mulheres brasileiras, que é uma por todas e todas por uma. Nós estamos
aí fazendo um manifesto, ela foi fazer B. O., já estão sendo averiguadas essa agressão
e não pode mesmo deixar impune esses agressores, porque a impunidade é que
permite o avanço dessa corja de pessoas, principalmente ignorantes. E queria também
comentar aqui, Lucimar, meu apoio para você, te conheço há muito longa data, admiro
o seu trabalho, admiro o jeito que você está fazendo a política em Jacareí, defendendo
as periferias, defendendo os que mais necessitam e é por aí mesmo seu caminho,
Lucimar, e todo o meu parabéns para você e pode contar comigo! E também queria
comentar aqui a respeito de algumas fotos que eu vi hoje de algum centro comunitário
aí que está vazando água, que está tendo goteira. Essa goteira apareceu agora nessa
chuva ou essa goteira já existia na gestão anterior? Engraçado, ninguém vinha falar
aqui quando estava faltando remédio na UBS, quando estava suspenso alguns
contratos de saúde, todo mundo ficou calado. Agora, quando mexeu na goteira dos
centros comunitários, mexeu por quê? Porque já estava acontecendo essas goteiras,
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não apareceu nessa chuva, não apareceu nessa primeira ou segunda chuva, que nem
é verão, é de primavera ainda. Então isso já existia, todo mundo ficou quieto e agora
todo mundo aí em polvorosa porque vazou. Vazou porque não deu tempo do... teve
essa goteira porque não deu tempo do Felício fazer tudo, que a primeira coisa que o
Felício estava fazendo mesmo é priorizando saúde e educação. Ninguém aqui veio
falar de como o Felício pegou as escolas, como o Felício pegou as UBSs, as UPAs
com ventilador quebrado, com ventilador, com senha, com falta de medicamento e
ninguém veio falar aqui, ninguém veio se manifestar. Agora, esperou cair uma chuva
que apareceu uma goteira, está todo mundo indignado? Deviam ter ficado indignados
os quatro anos que estiveram aqui e não tomaram as devidas providências.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Marcão
da Academia. Questão de Ordem, vereador Calasans Camargo.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, Q. O.:- “Só rapidinho aqui, Marcão.
O Marcão está ali assumindo lugar na tribuna. Passar aqui que eu acabei de noticiar
que o masculino de São José dos Campos... acabei de noticiar aqui que a equipe
masculina de judô de São José dos Campos foi vice-campeã em Mauá dos Jogos
Abertos do Interior. E a equipe feminina acabou de sagrar-se campeã. E também
complementando aqui o que a colega Dulce falou aqui dos poliesportivos, já estão
mapeadas todas as necessidades de reformas dos principais poliesportivos de São
José dos Campos. E no início do ano está para acontecer aqui uma grande reforma de
todos os poliesportivos de São José dos Campos, não é cala boca não, pequenas
manutençõezinhas não, são grandes reformas em todos os poliesportivos da cidade, no
início do próximo ano terão início, já estão mapeados e já foram feitos os relatórios de
necessidades de todos os principais poliesportivos da cidade.”
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, senhor presidente!
Cumprimento a Mesa através do presidente Juvenil Silvério, vereadoras e vereadores,
público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, do facebook. Eu vou,
só para passar informação, eu acho que vou complementar aqui também, o vereador
Calasans já colocou essas informações que são muito importantes, São José que está
lá nos Jogos Abertos representando aí nossos atletas, nossa cidade, está lutando, está
se mantendo nesse início em primeiro, numa luta contra também várias cidades e
principalmente a cidade anfitriã, né? São Bernardo, que é uma grande potência no
esporte do estado, da região e a gente... mas São José tem se dado bem, as equipes
estão trazendo cada vez mais informações que têm dado certo, estão sendo campeãs,
ficando entre as três, pontuando para nossa cidade. E tenho bastante esperança – né,
vereador Calasans, vereador Cyborg? – que a gente... São José mais uma vez se
consagre campeã. E vamos torcer, né? Torcer porque realmente, com toda a
dificuldade que foi deixada o esporte joseense pela última gestão, a gente ter uma
vitória como essa vai ser muito importante e muito importante para os atletas
joseenses, para os familiares, para aqueles que torcem, porque foi colocado aqui para
o vereador que antecedeu logo no começo aqui as questões da falta de manutenção
em algumas unidades esportivas. Realmente toda a dificuldade ela é ocasionada pela
falta de orçamento. Só que nós temos acompanhado de perto, de perto todo o trabalho
da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, da Secretaria de Educação hoje, que
assume a condição de manutenção dos espaços esportivos. Hoje São José com
cinquenta e quatro unidades esportivas, quando tem uma, duas ou outra com uma
dificuldade de manutenção é que realmente São José, quando pega a gestão do
governo Felício, do PSDB, quando pega uma cidade sem orçamento e você tem que
planejar e priorizar. Então vem priorizando algumas necessidades e uma hora ou outra
fica, passa uma necessidade que aí fica pontual, porém já estão em execução de
melhorias. Conversando agora com o governo, com o próprio secretário Paulo Sávio, já
estão falando que já estão lá mandando o pessoal arrumar, entre outras, e está sendo
planejada de uma por uma. Isso vai ser importante a gente fiscalizar e acompanhar no
ano que vem, que eu tenho muita esperança e acredito que vai dar tudo certo e a gente
tem que torcer e acompanhar a cada melhoria. Aqui também falar sobre a questão da
Teen, que é a associação de tenistas amadores aqui da nossa cidade, que é uma
associação séria, que faz um trabalho sério, que a gente já tem acompanhado já esse
ano inteiro todo o trabalho, independente de local, região, ele faz um trabalho com
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jovens nas escolas, em eventos esportivos. Estamos acompanhando mais um evento
que eles vão estar realizando através do Gesiel, que é o coordenador, vão fazer agora
uma homenagem dos campeões agora no final do ano, mês que vem, e a gente vai
estar acompanhando também, que isso sim é uma associação que faz um trabalho,
essa é uma associação que faz um trabalho sério e que tem buscado melhorias e a
gente vai estar sempre apoiando aqui também. Vou passar um pouco do vídeo como
nossa prestação de contas semanal. Por favor, Miltinho!”
Passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Algumas informações e trabalhos que nós
temos acompanhado de perto, né? Aí a vacinação antirrábica, que completou aí mais
de trinta e cinco mil animais vacinados, né? Um trabalho muito forte feito pela CCZ, já
superou o número da campanha de 2016, né? Que passou já o além que já foi do ano
passado de animais vacinados. Encerra-se agora no próximo dia 25. É importante já
deixar orientado, informado à população, aqueles que não levaram os seus
animaizinhos, a acompanhar nos posts da Prefeitura, principalmente no site da
Prefeitura, para ver e levar o seu animalzinho para ser vacinado. Aqui é a remoção lá
do lixo no lago do Parque Interlagos, que a gente fez um pedido diretamente com o
secretário Minoru, que ali estava anos e anos largado lá, tudo sujo, cheio de entulho,
lixo, garrafa plástica, pneu e estava parado, não tinha uma ação e a população
pedindo, a população do Parque Interlagos pedindo o tempo todo ‘poxa, alguém para
ajudar a gente aqui’. Aí chegaram no nosso gabinete, a gente assumiu, sentou junto
com o secretário, levou lá à regional, a regional foi lá com todos os seus aparatos e
está aí, mais de vinte, mais de duas mil e quinhentas toneladas tiradas. Aqui mais um
pouco de serviço de manutenção aí. Parabenizar também de novo a Secretaria de
Manutenção da nossa cidade através do secretário Minoru, toda a equipe das
regionais, que estão aí na operação tapa-buraco, né? Começa as chuvas, amplia-se
essas operações, a gente está aí junto buscando, solicitando junto com a Secretaria.
Foram... só esses primeiros dez meses já foram dezessete mil e trezentos buracos
tampados nas ruas da nossa cidade. Isso sim é trabalho sério, foi mais de setecentos
por cento de serviço feito a mais de 2016, a mais de 2016, vereador Sérgio Camargo.
Isso é trabalho e isso a gente tem que acompanhar e mostrar aqui. Aqui também
algumas recomposições de calçada junto lá com a regional Satélite, agradecer o
administrador, o Adston. Agora... por favor! Isso. Primeiro Festival de Modalidades do
Vale do Paraíba. Foi realizado esse festival com várias crianças, jovens, é um trabalho
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de esporte, resgatando a criançada, trazendo uma ferramenta de inclusão para
formação do cidadão. E aí foi realizado esse festival com esportes de base, de sete a
dezessete anos. Esse aí foi no Poli do João do Pulo, no atletismo, onde nós tivemos a
presença da atleta olímpica Andressa Oliveira, né?, que é atleta do atletismo. Aí ela aí
fazendo a premiação com vários garotos, incentivadora, espelho para essa garotada,
uma atleta olímpica aí que faz lançamento de disco. Obrigado... Parabéns e obrigado
por estar em nossa cidade ajudando os nossos jovens! Aí a equipe de maratona, a
equipe máster de natação, né? A maratona aquática, que é uma equipe que treina na
Casa do Jovem e que participaram agora, nesse final de semana, da Maratona
Aquática 14 Bis, que foi lá em Bertioga. A maratona é considerada a mais tradicional
travessia do gênero, porque é o maior percurso, totalizando vinte e quatro quilômetros
de extensão. E esses atletas nossos aqui de São José foram lá participar em provas
que duram aí em torno de cinco horas e meia a dez horas de duração. Parabéns aos
nossos atletas que têm nos representado muito bem! Agora também a Primeira
Gincana da Melhor Maturidade. Ontem que foi feito... foi aberta essa gincana lá no
Centro da Juventude, né? Foi aberto junto com vários idosos, os idosos que participam
da Casa dos Idosos, né? Foi a primeira edição feita, uma inovação, uma gincana que
junta nesse trabalho de socialização, pega todas aquelas apresentações que é feita
também no JORI, os idosos que vão nos representar também em vários eventos fora
da nossa cidade, em vários campeonatos. E dia 22 já, amanhã, a programação vai ser
simultânea nas quatro Casas do Idoso, né? Então vai ter vários eventos e fica aí o
convite aos idosos a participarem, é aberto. Aqui uma informação muito importante, né?
São José mais empregos, São José tem o recorde, recorde positivo de saldo de postos
de trabalho. Esses são dados divulgados pelo Caged – Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso é importante. Em outubro
agora São José dos Campos obteve um saldo positivo de oitocentos e cinquenta e
quatro postos de trabalho. Isso é importante, são dados importantíssimos que nós
temos que colocar. Aqui eu estou colocando informações que vêm acrescentando na
nossa cidade, que tem ajudado a cidade a crescer, mostrando uma gestão competente,
aqui uma Câmara que tem vereadores que se dedicam, que lutam junto com a sua
comunidade para resgatar a nossa cidade, fortalecer. Nós já temos sentido já uma
recuperação da cidade, a recuperação do país e é importante isso, é importante a
gente lutar por cada vez mais melhorias e apresentar, e apresentar, porque, é claro,
nós temos críticas, estamos aqui para receber críticas, isso é importante para motivar,
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incentivar cada vez mais o trabalho, tanto da Prefeitura como da Câmara, mas também
para mostrar que trabalhos estão sendo feitos também, feitos, isso é importante. E aí
eu deixo essa informação a todos. Estamos trabalhando, sempre arregaçando as
mangas, sem medo, com vontade, com vontade de resgatar nossa cidade e pode
sempre contar conosco. Muito obrigado, senhor presidente! Muito obrigado,
vereadores, público! Deus abençoe a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Sérgio
Camargo que assuma os trabalhos da Mesa.”
Neste momento, assume a presidência o vereador SÉRGIO CAMARGO, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra o 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 rapidamente,
aproveitando o tempo, aqui cumprimentar a todos os presentes. E hoje, por conta da
homenagem que foi feita aos doares de sangue, eu queria somente relembrar a todos
os que nos assistem e também àqueles que participam hoje da sessão que, em junho,
nós fizemos aqui um projeto de lei, e aprovado por todos os vereadores e vereadoras,
que é o projeto Dia de Doar. E esse projeto, então, ele acabou por conta até mesmo do
Fundo Social de Solidariedade, e aqui vai um abraço especial e um cumprimento
especial à senhora Vanessa Ramuth, ela que coordenada o Fundo Social de
Solidariedade, juntamente com a sua equipe, que criou no município de São José dos
Campos o chamado Doa São José. Essa atitude, essa forma de fazer as doações no
nosso município não é uma coisa exclusivamente aqui do Brasil, veio motivado por
ações dos Estados Unidos, onde, logo depois da semana do Black Friday, é também a
semana de doação, ou seja, as pessoas compram, são motivadas a consumir produtos
novos e da mesma forma são também incentivadas a fazer a doação de produto que
tinham em cada para outras pessoas. Mas o Doa São José não é somente isso. É uma
forma gerenciada de poder então organizar a entidade social ou a pessoa que solicita e
necessita de algum produto, ou de algum objeto, alguma coisa que ele faça
necessidade e a pessoa que quer doar ou a entidade que quer doar fazer esse link.
Então dessa forma é organizar tanto quem doa quanto quem deseja e precisa receber
a doação. Então vai aqui o nosso abraço e o nosso cumprimento ao Programa Doa São
José porque com certeza vai dinamizar, vai melhorar essa forma que já é praxe do
município de São José dos Campos de fazer a doação, de ter a gentileza de poder
compartilhar com outras pessoas aquilo que não está lhe fazendo naquele momento
falta e nem efeito, ajudando então outras famílias e outras pessoas. Então, parabéns
ao Fundo Social de Solidariedade, parabéns à senhora Vanessa Ramuth com toda a
sua assessoria por esse gesto maravilhoso que é o chamado Doa São José! E todos
aqueles que desejarem fazer esse gesto poderá entrar no site doasaojose.com.br e
com certeza vai estar contribuindo, e muito, para melhorar a vida de muita gente que
precisa. Vejam, hoje foi doadores de sangue, mas você pode doar não só objetos mas
também, vereador Maninho, pode doar um tempo do seu dia, por exemplo, para ir
numa instituição e poder ali prestar serviços. Então, é doação de tudo e qualquer coisa
que você entenda como positivo para poder ajudar as pessoas. E aqui eu queria mais
uma vez então fazer agora um comentário, mesmo porque ontem a gente fez aqui uma
homenagem aos professores. Eu queria de forma muito especial, colegas vereadores e
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vereadoras... eu recebi uma informação maravilhosa que é: o Bentinho, que é o nosso
jornaleiro, que sempre está aqui na Câmara, o Bentinho então ele foi aprovado, ele
está feliz, vereador Marcão, porque ele passou de ano, o Bentinho está muito feliz com
isso. Ele foi do EJA1 para o EJA2. Parabéns ao Bentinho! Parabéns a todos os alunos
da escola que estudam com ele! E eu queria de forma especial aqui também, Marcão,
mandar um abraço à professora Fernanda, que tem muito se dedicado, que dá a esses
alunos e alunas, que procuram essa instituição, muito carinho e incita neles o desejo de
poder aprender. Ao Bentinho, aos seus amigos alunos e alunas da classe e também à
professora Fernanda os nossos parabéns, tem aqui os nossos cumprimentos. E
parabéns! Continue! É o incentivo para todos aqueles que um dia pararam de estudar e
agora poderão então voltar com essa belíssima iniciativa. Parabéns, Bentinho!
Parabéns, professora Fernanda!
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Convoco o senhor vereador
Juvenil Silvério que retome os trabalhos da Mesa.”
Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio
Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO: - “Boa noite, senhor presidente! Boa noite
todos os vereadores! Boa noite às pessoas que nos visitam na galeria! E boa noite a
todos vocês que nos assistem pela TV Câmara ou internet! Nesta noite nós vimos aqui
vários vereadores parabenizando as escolas, os atletas, as competições de... atletas
vitoriosos que têm representado a nossa cidade aqui. Realmente isso é motivo de
muito orgulho para todos nós, termos aí atletas campeões representando a nossa
cidade. Mas eu não poderia de deixar também de parabenizar também uma escola que
é a Escola Hélio Augusto de Souza pela conquista do título de campeã da 5ª Etapa do
Circuito Valeparaibano de Xadrez Escolar. Ou seja, são pessoas que não usam dos
músculos, mas usam do cérebro para conquistar medalhas assim como os atletas
valorosos conquistam medalhas para nossa cidade. Então os alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Hélio Augusto de Souza conquistaram o
campeonato, foi campeã da 5ª Etapa do Circuito Valeparaibano de Xadrez. Então fica
aqui... Eu até fiz uma moção, que foi aprovada na tarde de hoje, para parabenizar a
escola por essa conquista e a todos os alunos que se dedicam nas aulas de xadrez e
representaram tão bem São José dos Campos obtendo aí este campeonato. Gostaria
também de anunciar um evento que acontecerá dia 26 lá no Seminário Santa
Teresinha, o seminário diocesano, para comemorar os vinte anos da fundação e do
trabalho da Comissão Diocesana em Defesa da Vida. A Comissão Diocesana em
Defesa da Vida faz vinte anos da sua implantação na nossa diocese e na época, então,
minha irmã era vereadora, Flávia Camargo, nesta Casa também e foi uma das
idealizadoras e fundadoras desse movimento, dessa Comissão em Defesa da Vida.
Então parabenizo a Comissão Diocesana em Defesa da Vida pelo trabalho desses
vinte anos que tanto tem feito em defesa da vida, em favor da família, contra ao aborto.
É um tema que também faz parte do nosso mandato, foi pauta da minha campanha
quando saí candidato a vereador trabalhar pela família, trabalhar em defesa da vida e
contra o aborto. E agora a Comissão Diocesana está fazendo um evento no dia 26,
neste domingo, das oito ao meio dia, lá no Seminário Santa Teresinha com um
palestrante, que será o Padre Rinaldo, que vai estar falando para nós da Teologia do
Corpo. Então fica aqui registrado esse evento que acontecerá, aberto a todas aquelas
pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais do trabalho da Comissão
Diocesana em Defesa da Vida. Por isso, eu vim aqui hoje para me manifestar em favor
da escola que conseguiu aí ser campeã de xadrez e também para homenagear e
parabenizar a Comissão Diocesana em Defesa da Vida. Boa noite, senhor presidente!
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Boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO: -“ Com a palavra, vereadora
Juliana Fraga”.
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA: - “Boa noite, senhor presidente, senhores
vereadores, funcionários da Casa, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela
internet e todos aqui presentes! Eu vou ser breve e, na verdade, eu vou falar sobre o
dia de ontem, que causa ainda muita polêmica em relação ao 20 de novembro – Dia da
Consciência Negra. Mas eu acho que é necessário ainda falar por conta das questões
que a gente vive no dia a dia, das pessoas que a gente convive no dia a dia e que
passam por situações que apesar de... como algumas pessoas concordam outras não,
mesmo sendo um país na sua maioria negra, ou culturalmente é miscigenação, é uma
mistura de cores, de raças, e a gente culturalmente bebem, se alimenta da cultura
negra, africana, mas mesmo assim ainda temos um número de racismo... o número de
racismo, de preconceito é muito grande, é muito grande. Os dados estatísticos estão aí
que não deixam mentir em relação da violência, da empregabilidade, principalmente
das mulheres negras, que é as que mais sofrem em relação a isso. E esse dia... Nesse
dia, apesar das diversas... diversos questionamentos, é um dia que é realizado, sim,
congressos, reuniões, atividades e discussões diversas sobre a história do preconceito
racial que viveram.. que vivem ainda hoje, discutem a questão da inferioridade no meio
social, as dificuldades encontradas no mercado de trabalho, a marginalização e
descriminação e questões de educação, violência e mulheres. Na verdade é só para
lembrar, que é um assunto que às vezes passa batido, eu tenho na minha família tem
essa mistura, tem negros e só quem já viveu ou quem convive com pessoas e sabe
que há ainda um grande preconceito, há sim uma discriminação e só quem vive na
pele, quem experimenta isso que sabe a dor. Eu realmente eu não sei, mas eu já
convivi e já vi e sei que não é legal. E quem sabe um dia a gente realmente não tenha
que discutir, não tenha que ter um Dia da Consciência Negra. Espero sim, talvez até
utopicamente, mas quem sabe a gente não precise de um Dia da Consciência Negra,
que a gente se respeite, que as pessoas se respeitem, independente de cor, raça,
religião, respeite a religião do outro, respeite a cor do outro e que somos todos seres
humanos, vivemos na mesma casa, né? Mas infelizmente ainda não é possível, porque
o preconceito e o racismo ainda acontecem. Então, pelo dia de ontem, o dia 20
novembro, Dia da Consciência Negra, um abraço para todos que fazem a luta e que
merecem todo o nosso respeito. Boa noite senhor presidente!”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Está encerrada a sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO,
declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h02min.-.-.-.-.-.-.-.AUTENTICAÇÃO
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