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SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário ad hoc, vereador José Dimas,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO
(PRP), FLÁVIA CARVALHO (PRB), AMÉLIA NAOMI (PT), RENATA PAIVA (PSD),
WALTER HAYASHI (PSC), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), LINO BISPO (PR),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), DR. ELTON (PMDB),
JOSÉ DIMAS (PSDB) e VALDIR ALVARENGA (SD).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: WAGNER
BALIEIRO (PT) – 17h56min, FERNANDO PETITI (PSDB) – 17h57min, JULIANA
FRAGA (PT) – 17h59min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h59min, DULCE
RITA (PSDB) – 18h18min, ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 18h21min e ESDRAS
ANDRADE (SD) – 18h59min.

Às 17h55min, 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:- “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 sessão, conforme
acordo de lideranças, passaremos ao processo do Pinga-Fogo enquanto o líder de
governo faça a adequação de pauta. Então, com a palavra, vereador Professor
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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:- “Obrigado, senhor
presidente! Boa noite! Boa noite, colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui
da sessão. Caxambu, galera que está lá em cima lá, sempre presente aqui na galeria.
Caxambu, um abraço! Pessoal aqui da imprensa e também vocês que nos vocês que
nos assistem através aí da TV Câmara e da internet! Gostaria aqui de estar
inicialmente aí parabenizando a Polícia Militar pela realização de um grande evento
neste final de semana, neste domingo, a Corrida Capitão Mafuz, que fez parte do
calendário de corridas de rua de São José dos Campos, bateu o recorde de número de
inscritos, uma participação muito grande, o pedestrianimos e as pessoas pegaram o
gosto pelas atividades, pela corrida de rua. Teve também a caminhada, muita gente
participando, inclusive o vereador Marcão estava lá também. O Marcão participou,
inclusive correu... alguns assessores do Marcão correram também, né, Marcão?,
participaram da corrida. Nós fizemos parte da abertura, fomos para um outro evento,
mas demos um apoio geral a essa competição. Queria mandar um grande abraço a
todo comando aí do 1º Batalhão, 46º, pela realização desse evento esportivo. Estamos
com o vídeo aí? Por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Parabéns, uma grande atividade!
Inclusive aproxima as pessoas. As pessoas tiveram acesso lá à área interna do 1º
Batalhão. Estava lá o Águia, o helicóptero Águia, o canil da polícia, todas as atividades
da Polícia Militar, Banda Regimental, todos ali participando desse grande evento, que
foi uma festa do esporte, no último domingo. Parabéns mais uma vez, Corrida Capitão
Mafuz! Continuamos aí com o Torneio Intercentros de Judô, que encerrou o calendário
de atividades competitivas, as atividades esportivas da modalidade de judô dos centros
comunitários, as participações em competições, que é uma forma de colocar em prática
todo o treinamento desenvolvido durante o ano. Então, as escolinhas de judô são muito
fortes em São José dos Campos e tivemos aí esse evento intercentros municipais no
domingo, no Tênis Clube, na parte da manhã. Por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Inclusive participação dos atletas
do judô, para deficientes visuais do Próvisão, foi realmente uma festa da modalidade. E
vamos aí agora para um feito importantíssimo, já vínhamos comentando aqui na
semana passada: São José dos Campos foi campeão geral dos Jogos Abetos do
Interior – 81ª Edição, no Grande ABCD paulista. Por favor, vamos aí para esta matéria
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sobre os Jogos Abetos!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, um grande orgulho, São
José é campeã da edição de 2017, dos Jogos Abertos do Interior. ‘Os jogos. Segundo a
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, os Jogos Abertos
do Interior foram criados em 1936, tendo como idealizador Horácio ‘Baby’ Barioni, um
dos mais antigos cronistas esportivos paulistas. A primeira edição do evento, realizada
em 1936, reuniu seis cidades em Monte Alto, município localizado na Região
Metropolitana de Ribeirão Preto. Em oito décadas, os Jogos Abertos deixaram de ser
realizados em uma única ocasião, em 1989. Esta 81ª edição foi a primeira da história a
ter uma região-sede’ – normalmente existe uma cidade-sede, desta vez teve uma
região-sede – ‘por meio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. A tradicional
competição estadual ocorreu na sua 81ª edição, realizada de 17 a 26 de novembro na
região do Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). São José já havia sido campeã em duas
oportunidades anteriores – 1969 e 2014. São José dos Campos foi para os Jogos
Abertos/2017 com uma delegação de quinhentas e oitenta e duas pessoas, sendo
quinhentos e seis atletas e o restante composto por técnicos, dirigentes, corpo médico
e pessoal de apoio. A comitiva ficou alojada na Escola Estadual Senador João Galeão
Carvalhal, na cidade de Santo André. Para essa edição, São José dos Campos
conseguiu classificação de quarenta e sete equipes em vinte e sete das trinta e duas
modalidades que foram disputadas’, por meio da fase seletiva, que é a fase dos Jogos
Regionais, que ocorreu em Caraguatatuba, no mês de julho. ‘A cidade teve
representação no atletismo, atletismo ACD’ (atletas com deficiência) ‘badminton,
basquetebol, biribol, boxe, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística,
ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, kickboxing, natação, natação ACD, skate
street, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez’ e
luta olímpica. Só para concluir, senhor presidente. ‘Trinta e nove títulos foram
conquistados pela delegação de São José dos Campos durante os Jogos Abertos do
Interior. No total, foram trinta e nove canecos conquistados por São José nos Abertos
(vinte e quatro troféus de campeão, dez de vice e cinco de terceiro lugar), em dez dias
de evento. Além disso, a delegação joseense retorna com mais de duzentas e nove
medalhas, sendo cento e seis de ouro, sessenta e cinto de prata e trinta e oito de
bronze’. Um grande feito que coroa todo o trabalho sério, o trabalho que é realizado
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com o desporto de São José dos Campos já há bastante tempo e que está avançando
na atual administração. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora
Renata Paiva.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Renata Paiva, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Quero cumprimentar a
Mesa dos trabalhos na pessoa do nosso presidente Juvenil Silvério, cumprimentar a
todos os vereadores e vereadoras, público aqui presente que nos acompanha pela
galeria, pela internet, pela TV Câmara e funcionários desta Casa. O que me traz nessa
tribuna hoje, senhor presidente, são dois assuntos. Mas o primeiro é sobre a violência
no trânsito da nossa cidade. Infelizmente nós temos muitas pessoas que ainda não se
conscientizaram da importância de se manter uma conduta responsável no trânsito da
nossa cidade, seja como pedestre, como motociclista, como ciclista ou como motorista
de automóvel ou de ônibus, seja o que for, né? Nós temos que lutar pela paz no
trânsito da nossa cidade. Esse não é um problema de São José dos Campos
infelizmente, é um problema hoje nacional, que todo o Brasil acaba sendo vítima
desses condutores que infelizmente têm no seu veículo uma arma que tem tirado a vida
de muitas pessoas. Aqui em São José dos Campos eu levantei a ocorrência de óbitos.
Próximo, por favor, Miltinho! Ali tem, só de janeiro... eu já disse aqui outras vezes nessa
tribuna que nós temos uma média de setenta mortos por ano, que são vítimas da
violência do trânsito de São José dos Campos. Setenta pessoas morrem por ano, em
média, pela violência no trânsito de São José dos Campos. Até outubro – tem uma
estatística ali com alguns indicadores – nós já temos sessenta pessoas que foram
vítimas e vieram a falecer. Então em decorrência de acidentes de trânsito, em 2017, de
janeiro a outubro, nós temos já sessenta óbitos. No estado de São Paulo nós também
temos um número considerável, que acaba até nos assustando, e no Brasil todo
também. Aqui em São José dos Campos... esse aí, em São José dos Campos, os
locais aonde mais têm incidência de acidentes com óbito, onde tem uma cruzinha é
onde tem reincidência inclusive. E nós podemos aí mapear toda a cidade de São José
dos Campos, mas principalmente final da região sul, região central e margeando aí a
Via Dutra também. Depois nós temos os óbitos no estado de São Paulo. Temos ali a
Região Metropolitana de São Paulo do lado mais... embaixo, totalmente congestionado,
pega ali a região do Vale do Paraíba também, que é uma região que tem crescido
muito o número de óbitos por acidente de trânsito, e a região de Campinas também,
que tem demonstrado aí índices assustadores. A próxima. De acordo com o Infosiga,
que é o órgão oficial do Governo do Estado que traz esses números, registrou
quatrocentos e noventa óbitos de trânsito em outubro. Aqui em São José dos Campos
nós tivemos, em outubro, se não me engano, dez. Nós tivemos dez em setembro e seis
em outubro. No acumulado do ano a redução de 1,7%, com quatro mil, setecentas e
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oito fatalidades em 2017. Já o número de acidentes com vítimas, que inclui ocorrências
sem fatalidades, foram quatorze mil, quase quinze mil em outubro, e, no acumulado,
até outubro já praticamente cento e cinquenta mil ocorrências de acidente de trânsito
no estado de São Paulo. Próxima. No Brasil, nós temos vítimas de acidentes de trânsito
com óbito, quarenta e três mil mortes por ano, gente. Isso... Eu faço aqui uma analogia
apenas, né? É como se cento e quarenta e três Boeings 767, com trezentos
passageiros cada, caíssem por ano no Brasil, gente. É um absurdo, entendeu? Às
vezes a gente vê aí um avião que cai, a gente já fica, né? Uma tragédia, mas ninguém
olha para um número como esse, que representa nada mais nada menos que se cento
e quarenta e três Boeings, com trezentos passageiros, caíssem todo ano no Brasil.
Então, a gente tem que realmente mudar essa história, né? E isso precisa da ajuda de
toda a população, da classe política, do governo para que possa realmente levar essa
bandeira como prioridade para reduzir esse número de uma forma drástica, como?
Com campanhas de educação através dos veículos de comunicação, nas escolas, em
todos os lugares, para que a gente possa conscientizar as pessoas dessa gravidade. O
próximo, por favor! Aqui nós temos ‘óbitos em decorrência de acidente de trânsito’. Aqui
em São José dos Campos a faixa etária em primeiro lugar está dezoito a vinte e quatro
anos, segundo de trinta e cinco a trinta e nove e terceiro de sessenta e cinco a
sessenta e nove. Agora, vejam, o ranking de acidentes é de atropelamentos,
entendeu?, que pega uma boa parte dos idosos. Está em primeiro lugar
atropelamentos. Nós temos... Dessas sessenta mortes que nós tivemos até outubro,
trinta são de atropelamentos, cinquenta por cento é atropelamento. Então isso o que
significa? As pessoas não respeitam faixa de pedestre, o próprio pedestre precisa se
conscientizar que ele precisa atravessar na faixa de segurança. Muitas vezes os
motoristas avançam o sinal, ultrapassam o sinal vermelho, já ultrapassam no amarelo,
não sabem aguardar, né? A gente precisa humanizar o trânsito de São José dos
Campos, as pessoas precisam utilizar ações que sejam generosas, como, por exemplo,
a pessoa deu sinal, deixa ela passar. Aqui a gente vê uma intolerância, parece que se
você dá o sinal é que a pessoa quer correr mais para poder ultrapassar, né? Então, a
gente sabe que generosidade, gentileza gera gentileza e a gente precisa construir a
cultura da paz, a cultura da solidariedade, a cultura da gentileza no trânsito e do
respeito, principalmente, às pessoas. Respeito aos ciclistas, os motociclistas, que
segundo lugar são eles vítimas de óbito, a gente sabe que muitas vezes eles não
respeitam também o limite de velocidade, não respeitam a faixa, não respeitam... e
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muitos motoristas, infelizmente, também não respeitam motociclistas. Então a gente
precisa mudar isso e nós só vamos conseguir isso se todos nós nos unirmos. Então
quero fazer um apelo aqui mais uma vez a esta Casa, que o nosso presidente,
vereador Juvenil Silvério, junto com todos os vereadores dessa Casa possam levantar
essa bandeira da paz no trânsito em São José dos Campos e que nós possamos reunir
aí todas as entidades de classe, sociedade civil organizada da nossa cidade, Prefeitura
Municipal, Secretaria da Mobilidade Urbana, fazer grandes parcerias nas escolas, em
todos os lugares, para gente poder construir essa cultura da paz no trânsito na nossa
cidade. Então, gente, essa é a mensagem que eu gostaria muito de trazer aqui para
vocês e gostaria também de falar rapidamente sobre o mês de novembro, que nós
estamos aí na campanha do Novembro Azul de combate ao câncer de próstata, do
câncer no homem, e nós sabemos que, infelizmente, nós temos um grande
preconceito. E essa campanha não é somente no mês de novembro; ela deveria ser
adotada o ano inteiro. Já finalizando, viu, senhor presidente?, eu queria apenas aqui
dar um índice. No ano passado, sessenta e uma mil pessoas do sexo masculino
tiveram câncer de próstata. Um índice, assim, alarmante. E quais seriam os sintomas
desse diagnóstico? Após a primeira fase, os sintomas são dor, peso ou desconforto no
testículo, alteração no tamanho dos testículos, vontades urgentes e repentinas de
urinar, sensação de não esvaziamento da bexiga, sangramento na urina, dificuldade
para urinar, diminuição no jato de urina, dores corporais e ósseas, dor imprecisa na
parte inferior do abdômen. Então, gente, quando vocês tiverem alguém que vocês têm
conhecimento que estão sentindo esses sintomas ou se alguém de vocês estiverem
sentindo, procurem imediatamente um urologista. O câncer de próstata é o segundo
câncer que mata hoje no país. No ano passado, doze mil homens morreram de câncer
de próstata. Também tem o câncer de mama para o homem. Além do câncer de mama,
tem o câncer de próstata. Então que a gente possa ficar atento, porque, diagnosticado
precocemente, poderá ser curado e tem possibilidade de cura de até noventa e cinco
por cento. Na próxima semana, eu vou estar fazendo uma abordagem mais profunda
sobre esse tema para que a gente possa estar divulgando e conscientizando as
pessoas de procurarem um médico frequentemente para evitar esse mal que tem
assolado aí milhares de pessoas na nossa cidade e no nosso país. Muito obrigada e
uma boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Marcão
da Academia.”
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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 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 senhor presidente Juvenil Silvério, vereadores,
vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, pelo
facebook. Senhor presidente, só para complementar também aqui a fala da nobre
vereadora, a Renata Paiva, que estava falando justamente sobre essa batalha, essa
guerra da questão da segurança do trânsito, da melhoria do nosso trânsito. Realmente
o trânsito ele está muito caótico, está tendo preocupações, a cidade vai crescendo, a
população vai crescendo, até a facilidade de ter um automóvel, né?, ele favorece esse
crescimento e nossas vias vão começando a ficar obsoletas, começam a ficar
ultrapassadas e a gente precisa sempre estar renovando, melhorando, buscando as
melhorias para fortalecer e ver as dificuldades, quais são os gargalos, né?, e trabalhar
junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que aqui eu também parabenizo o
secretário Paulo Guimarães, que tem feito um trabalho esplêndido, conseguiu uma
verba aí junto com o governo do Estado, está vindo várias melhorias, são mais de dois
milhões em verba. E a gente tem acompanhado sim, acompanhando essas melhorias,
mas também nós temos que trabalhar muito a questão da educação do trânsito. Então
aqui eu somo junto à fala da vereadora para buscar, né, vereadora? A gente que... eu
acompanho, nós que temos esse trabalho mais forte desde o Maio Amarelo, eu tenho
um trabalho que a gente já tem há cinco anos edições nossas, particularmente de
campanha da paz no trânsito que nós temos também na região sul lá do lado do
Bosque dos Eucaliptos, do Satélite, que a gente vivenciou várias desgraças até no
trânsito lá e que a gente vê realmente que precisa de melhoria. Tem melhorado? Tem,
mas a gente tem que todo dia batalhar e eu acho que é isso aí, é somar forças, os
vereadores aqui estar sempre juntos e batalhar para cada vez mais trazer essa
melhoria e a educação, principalmente a educação. Então parabéns e estamos aí
somando junto com vossa senhoria para gente estar batalhando, ok? Também aqui eu
quero deixar uma informação, que hoje, já neste momento realmente, está começando
a abertura da 18ª edição das Olimpíadas Especiais Esportivas, né? Esportivas
Especiais, as Olimpíadas Recreativas, né? Que elas fazem um trabalho muito bacana
com a pessoa com deficiência. É um trabalho lúdico e também competitivo, de
socialização, de inclusão da pessoa com deficiência através do esporte. Hoje está
sendo feita a abertura agora lá no SESC, vai ter também um festival de dança, amanhã
já começa várias atividades esportivas, como a natação, o vôlei, artes marciais,
atletismo – né, vereador Calasans?, estava me corrigindo aqui – entre outras e outras
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atividades. Isso é muito importante, a gente acompanhar isso de perto, porque precisa,
a gente precisa fortalecer cada vez mais também a inclusão e através do esporte, as
atividades esportivas para a pessoa com deficiência, que breve, breve a gente vai ter
várias novidades de um trabalho esportivo e cultural para as pessoas com deficiência, a
gente já está aí com uma novidade grande, que é a ida do Integra, que fica lá ao lado
da Casa do Idoso Centro, lá para o Centro da Juventude, somando junto com a... um
espaço da Fundação Cultural e a Secretaria de Esportes, fazer um trabalho de inclusão
lá, de atividades. Isso é muito importante. Então a gente tem acompanhado, já tinha
vindo conversando sempre com o prefeito, viram a importância disso e brevemente
estará lá. Então a gente quer acompanhar, parabenizar. E vamos aqui agora com a
nossa prestação de contas semanalmente que a gente faz aqui dos nossos serviços, as
nossas participações junto com a comunidade.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Começamos aqui no Instituto Alpha Lumen,
que novamente fez uma apresentação, um festival lá com várias atividades, a gente
também esteve junto com a secretária de Educação, a Cristine lá, que fizeram uma
feira, na verdade, né? Uma feira, o evento Science and Business Fair. Então foi muito
bacana, que incentivou a criatividade e a reflexão dos estudantes da educação básica
através do desenvolvimento de projetos com fundamento científico. Então foi muito
importante a nossa participação e a gente vê como é importante influenciar o jovem a
buscar as melhorias e os trabalhos científicos. Outra, por favor, Miltinho, desculpa! Aí a
recuperação da passarela, uma recuperação da passarela que liga o Jardim Oriente ao
Bosque dos Eucaliptos, ali que sai naquele supermercado do... o Shibata, né? Ali em
cima sai na rua do Shibata, uma ligação muito importante, também estava havendo
muita erosão no local. Então conversamos junto com a Secretaria de Manutenção da
Cidade, através do secretário Minoru. Parabenizar toda a sua equipe, mandou uma
equipe lá, está fazendo todo um trabalho, uma infraestrutura que vai durar durante um
mês, para criar todo, garantir mais segurança aos pedestres e ciclistas da região. Isso é
importante, que atende uma solicitação que era um pedido já antigo. E a gente já vem
buscando também para uma implantação de uma ponte lá, uma ponte sim, um viaduto
de concreto, por quê? Agora, com o Supermercado Shibata e provavelmente a
implementação de mais um shopping center ali próximo, vai aumentar muito o fluxo de
pedestres e veículos. Então é importante e nós estamos acompanhando também. E
parabenizar a Secretaria. Aqui de novo também a entrega das cadeiras de roda, né? A
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cadeira de roda motorizada, sob medida. Foi lá no Auditório do Centro da Juventude,
foi dado o início, são cento e noventa e três cadeiras de roda especiais, equipamentos
sob medida, as cadeiras com toda a medida da própria pessoa que vai usar, a pessoa
com deficiência que vai usar, foram feitos todos os equipamentos. Nessa primeira
etapa lá foram entregues vinte e dois equipamentos, sendo treze cadeiras motorizadas
e outras cadeiras de banho, né? Aí com o nosso amigo, esse é um parceirão, amigo,
aluno da nossa academia, um jovem que tem um filho, uma pessoa com deficiência,
estava lá também recebendo a sua cadeira. Aí sobre a questão do convênio junto com
a OS, a nova OS, que vai administrar a Clínicas Sul, Hospital e Maternidade
Therezinha de Jesus que assume agora a partir do dia 16 de dezembro. Aí o
Movimento Pela Paz, que foi uma... organizado pela Polícia Militar junto com a
Prefeitura, né? Foi um trabalho muito bem feito lá no Pinheirinho dos Palmares, onde
estava o vereador Juvenil Silvério, estava presente com a gente lá, batalhando a
ocupar os espaços, fomentar junto com os jovens, trazer atividades para os jovens, a
importância da inclusão, de ter um trabalho social, esportivo, cultural. Estava lá a Igreja
Adventista fazendo um trabalho de saúde, o seu varal solidário, estava também a OAB
prestando todo um serviço de apoio ao cidadão. Então foi muito importante também.
Parabenizar a Polícia Militar, junto com a Prefeitura, por mais esse evento. Aí uma
etapa do Vem Pra Praça, que ele soma-se justamente no trabalho voluntariado, um
trabalho onde várias instituições se reúnem, que fazem um trabalho junto com a FAPC,
um trabalho assistencial, social, educacional, esportivo, cultural também nas praças da
nossa cidade. Aí várias entidades se unem para mostrar, tudo gratuito, trazer a
população participando. Hoje que é o Dia do Doa, né?, de doação. É importante ver a
doação e o voluntariado. Então parabenizar também a FAPC. E a gente está sempre
presente acompanhando e podendo ajudar no que for preciso. Aí as copas populares,
né? As finais da Copa Popular do Futebol, que depois de sete meses de campeonato
foi feita a final lá no Estádio Martins Pereira. Essas copas populares são organizadas
pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Mandar um abraço para o Ito, para o
Itamar, para o Luiz Gustavo, para o Vanderlei da Graça, toda a equipe que ajuda lá,
que promove, são muitas equipes. E aí foi lá no Martins Pereira a entrega dessa
premiação, né? Onde a série AP2, a final foi Atlético Paulista da Vila Santa Cruz versus
Vila Verde do Interlagos, o Real Portuguesa versus Cruzeiro do Sul, onde o Cruzeiro do
Sul foi campeão e a gente acompanhou de perto mais essa atividade esportiva na
nossa cidade. E aqui falando só da Corrida Capitão Mafuz, que o vereador Calasans,
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Professor Calasans Camargo estava falando, também passou um vídeo muito bacana.
A gente que é muito participativo, corri também essa corrida, estive presente com toda
a organização, ajudamos aí de toda forma possível também, foi uma corrida organizada
pelo CPI-1, Comando do Policiamento do Interior, realizado pela coronel Nikoluk,
policiais envolvidos em toda a organização, través da capitã Angélica, o tenente Flávio,
subtenente Margarete, sargento Xavier, o cabo Danilo, estiveram todos presentes lá e
correram. Aí o capitão Wagner, o tenente-coronel Ulisses. E a importância de estar
essa integração da Polícia com a comunidade. Foi a primeira vez que a comunidade
entrou em peso, foram mais de dois mil atletas dentro do CPI. Olha que importância
isso, da participação da polícia integrando com a comunidade. Parabéns! Parabéns! E
aí falar, tem que falar... Eu hoje, como presidente da Comissão, aqui na Câmara, de
Esportes e Cultura, tem que falar e tem que parabenizar, através da Secretaria de
Esportes, as nossas equipes aí esportivas pela mais um campeonato realizado e
garantido pelo São José dos Campos, que é essa... Jogos Abertos do Interior. Muito
importante esses jogos. São José que esteve... O vereador Calasans estava também
falando aqui sobre... foram trinta e nove canecos para nós, né, vereador? Vinte e
quatro de campeões. Olha, bacana! Dez de vice e cinco de terceiro lugar em dez dias
de evento. A delegação joseense foi lá e retornou com mais de duzentos e nove
medalhas, cento e seis de ouro, sessenta e cinco de prata, trinta e oito de bronze. Isso
é importante. Nosso tricampeonato, em 69, 2014 e agora em 2017. Fechando o ano
com chave de ouro o esporte na nossa cidade, por quê? Porque entrou desacreditado,
todo mundo falando que o esporte ia acabar, que não se formava mais atleta, que o
esporte não acontecia nada na cidade. Está aí, isso é uma resposta, uma resposta que
São José dá, colocando em primeiro lugar do interior. Então a gente tem que valorizar.
Eu hoje tenho aqui o prazer e a honra de estar com uma medalha, uma medalha de
ouro de uma das equipes, umas das modalidades que trouxeram para gente aqui,
apresentou para gente, deixaram para gente mostrar para vocês, uma medalha de ouro
dos Jogos Abertos do Interior 2017. Isso aqui é uma relíquia, isso aqui a gente tem que
ter honra para segurar, que isso representa a nossa cidade, representa o nosso
esporte, isso aqui seja o exemplo, seja o espelho para os nossos jovens que
representam, levam o nome da nossa cidade para o Brasil afora. Parabéns a todos os
atletas, parabéns a toda a delegação aqui, desde o Silvério... Já estou finalizando,
senhor presidente. ...desde o Silvério, que montou hoje, através do Basílio, o Bonafé, o
Abud, o Claudemir e toda a equipe lá presente, que eu sei que faz um trabalho, dia e
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noite, árduo. Vai para lá, leva a equipe, leva colchão, leva alimento. Parabéns,
parabéns, São José! Deus abençoe a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Muito obrigado, vereador
Marcão, pela sensibilidade em nosso horário! Pela Ordem, com a palavra, vereadora
Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
funcionários da Casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Internet e
aqui presente! Eu, na verdade, eu estou aqui para parabenizar o senhor Edvaldo, mais
conhecido como Marrom, a dona Gercina, que estão aqui presentes, a Letícia, que
eles... Esse final de semana teve a eleição da SAB lá no Jardim Cerejeiras e a Chapa
1, que é a chapa do Marrom, da Letícia e de todos os outros integrantes. ...foram os
vencedores lá da região, lá do Jardim Cerejeiras. Então parabéns, né? Tem muito
trabalho, pode contar com essa vereadora aqui para juntos trabalharmos em prol da
região do Jardim Cerejeiras. Parabéns!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público
aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas
redes sociais, no qual estaremos aí falando no nosso facebook ao vivo também. Eu
quero aqui, senhor presidente, destacar que, na noite de hoje, eu estou apresentando
uma moção de congratulamento, uma moção aplaudindo o esporte da nossa cidade.
Outros vereadores aqui já falaram, mas temos que destacar que os Jogos Abertos do
Interior foi para nossa cidade um grande sucesso, não é? E nós temos que
cumprimentar a gestão atual da Prefeitura, que não tem medido esforços para apoiar
as categorias, diversas modalidades, que têm levado a nossa cidade a um patamar, a
uma posição muito confortável, realmente digna de um trabalho que nossa cidade vem
fazendo. Então eu quero, na noite de hoje, pedir aos senhores que estejam aprovando
essa moção por unanimidade, acho que é o mínimo que nós podemos fazer para
diversos atletas de diversas modalidades que nos representaram nos Jogos Abertos do
Interior. Nós queremos aqui destacar que... dentre as atividades, eu quero destacar
aqui o taekwondo, que nós estamos aí dando total apoio para essa modalidade, que
estava sem um representante, essa modalidade que ficou aí bastante tempo fazendo
um trabalho e depois perdeu o apoio que tinha. E nós fomos procurados pela categoria
e prontamente eu disse a eles: ‘nós vamos estar trabalhando para que o taekwondo
possa ter um reconhecimento à altura do trabalho que vem sendo feito para 2018’. Eu
quero destacar, dentre tantas pessoas que participaram desses Jogos Abertos do
Interior, a Júlia Grabiela Herculano de Oliveira, a Júlia Vasconcelos dos Santos, que
inclusive classificou em quinto lugar, a Letícia... eu queria pedir que pudesse acender a
luz aqui da frente. Aí, obrigado, viu? Então quero destacar aqui a Letícia Lerica, que
também esteve participando, a Lina Pires Leal Bacelar, que foi primeiro lugar no
individual feminino, a Renata de Souza Carvalho, a Sandy Camila Leite Macedo, que
foi segundo lugar no individual até cinquenta e sete quilos. Essas foram as meninas, as
atletas do taekwondo que participaram dos Jogos Abertos do Interior e levaram a nossa
cidade a seguintes classificações, fizeram parte de uma equipe de trabalho que
realmente trouxe bons resultados para nossa cidade. Falando do masculino, quero
cumprimentar o Diego Rafael, o Erick Augusto Carvalho Viana, o Iago Vilela de
Oliveira, o Ítalo Miguel Fernandes, o Joelmir Teixeira Rocha, o Jonathan Batista Leite, o
Júlio César Santos Souza, o Lucas Machado Alves da Silva, o Wesley Uchoa Ferreira e
o William Ribeiro da Silva, que foram o masculino que competiram no taekwondo nos
Jogos Abertos. Quero cumprimentar cada um dos atletas do taekwondo, dizer para eles
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que nós estamos aqui empenhados a dar a eles todo um suporte para que o ano de
2018 seja melhor ainda de que esse ano de 2017. Quero cumprimentar a equipe, o
corpo técnico do taekwondo, aqui o professor... o Antônio Henrique de Alcântara, que é
o preparador físico, o massagista Jonas da Silva Faria, a fisioterapeuta Renata de
Souza Carvalho e, de uma maneira especial, o técnico, o mestre Daniel Batista de
Melo, pelo excelente trabalho feito com esses atletas que trouxeram para nossa cidade
realmente bons resultados, contribuíram para esse número fantástico de medalhas que
a nossa cidade conquistou nos Jogos Abertos. E, com certeza, cada um dos atletas,
mesmo que não tenha conseguido medalha, mas competiram, contribuíram para o
desenvolvimento geral e total do sucesso que nós tivemos. Então parabéns a toda a
equipe dos atletas dos Jogos do Interior, de uma maneira especial aqui os atletas do
taekwondo! Então, senhor presidente, dizer que nós estamos aqui nesta Casa... nós
estamos junto com o governo Felício trabalhando para que o esporte ele de fato seja
muito valorizado, porque o esporte ele traz muitos benefícios em todos os sentidos.
Estamos também aí fazendo um trabalho importante com o futebol amador, não é?
Principalmente aqui destacando a Copa Sabadeira, que foi um sucesso em 2017 e está
dobrando o número de times para 2018. Então é... um investimento no esporte é
investir na saúde, é investir na educação, é investir na questão do convívio social. O
esporte, ele traz realmente um grande benefício para nossa cidade. Então quero
cumprimentar o prefeito Felício Ramuth, que ele continue nesta linha e que 2018 a
gente tenha de fato um grande incentivo ao esporte amador, ao Fadenp, a todos os
segmentos que realmente têm aí direcionado o nosso esporte, ao Atleta Cidadão que
realmente tem um grande mérito em toda conquista que a nossa cidade tem onde
participa das atividades esportivas. E para mudar um pouco de assunto, senhor
presidente, eu quero destacar, na tarde do dia de ontem, ou melhor, na manhã de
ontem, nós estivemos ali no Centro da Juventude fazendo parte de uma ação
importante do prefeito Felício Ramuth na entrega das cadeiras de rodas a tantos
portadores de necessidades especiais, deficientes que estavam há muitos anos
aguardando aí na fila aquela cadeira de roda que estava sendo prometida. E, na manhã
de ontem, o prefeito Felício Ramuth entregou parte dessas cadeiras. Ao total serão
duzentos e cinquenta cadeiras de rodas entregues à população de São José. Pela
informação que o prefeito deu, vai zerar a fila das pessoas que esperavam uma cadeira
de rodas. E eu pude presenciar a alegria, a satisfação daquelas pessoas em receber
esse equipamento tão importante para o dia a dia dessas pessoas. Aquelas pessoas
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que dependiam de alguém estar apoiando, empurrando a cadeira de rodas, pegaram
uma cadeira motorizada, dando a ela a liberdade de locomoção, isso é muito
importante. Então é uma ação administrativa, é uma ação de gestão que a Prefeitura
de São José dos Campos está tendo e eu tenho certeza que muitas coisas que ainda
não estão funcionando de forma a contento, como merece a nossa população, com
certeza 2018 nós teremos realmente algo a mais, porque, como falamos aqui na
semana passada, o prefeito pagou oitenta por cento da dívida que a Prefeitura tinha e
negociou os outros.... Ou melhor, pagou oitenta e cinco por cento e negociou o restante
dos quinze por cento. Então ano que vem, com certeza, terá mais investimentos,
principalmente na área da saúde, na qual a gente pede aqui que a Prefeitura realmente
olhe com grande carinho, principalmente a questão dos remédios, não é? Não
podemos admitir que o paciente de São José chegue numa UBS e não tenha aquele
remédio prescrito ali pelo seu médico. Que ele seja realmente atendido na sua
necessidade, na busca por um clínico geral, um ginecologista que tanto as mulheres
têm precisado. E eu tenho certeza que a Prefeitura estará fazendo grandes esforços
para que a gente possa ter um melhoramento significativo na área da saúde e a gente
possa então dar ao nosso povo da nossa cidade, esse povo trabalhador, esse povo que
realmente tem contribuído de forma muito positiva para nossa cidade esse retorno, que
é obrigação do município, que é dever do Estado, da União retornar para a população
parte do dinheiro que a população paga em impostos, e a saúde é algo prioritário. A
gente pode ter uma cidade bonita, a gente pode ter lindas praças, grandes avenidas,
mas se nós não estivermos cuidando da saúde das pessoas de nossa cidade, com
certeza nós não estaremos fazendo o melhor investimento, porque, cuidar da vida das
pessoas, é primeiro estar dando a ela a condição dela estar procurando o medicamento
e sendo encontrado, dela estar fazendo um exame, de ela estar fazendo uma cirurgia,
ou seja, de ela estar cuidando de si. E eu tenho certeza que o nosso esforço realmente
vai ser concentrado para que a área da saúde realmente possa melhorar cada vez
mais. Já, com certeza, tivemos um grande avanço: só esse ano foram comprados vinte
e três milhões de reais em medicamentos, porque nós não tínhamos estoque na
cidade. E a Prefeitura então hoje está equacionando essa falta de medicamentos que
sempre existiu. Então eu quero aqui, senhor presidente, agradecer por mais esse
espaço que nós estamos aqui ocupando na tribuna da Câmara para falar com os
munícipes de que nós estamos caminhando na direção de deixar São José dos
Campos numa condição melhor. Quero dizer a todas as pessoas que de repente ficam
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com dor de cotovelo de que as coisas estão de fato melhorando e a gente vê, de
repente, pessoas que, de repente, buscou o espaço em todos os lugares, não
encontrou, aí o que sobra para eles, de repente, é chorar, não é? E que façam isso
com muito prazer. Muito 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) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Estou registrando aqui para os vereadores
os gestos do Caxambu. Boa tarde! Ele está aqui acompanhando a sessão de Câmara,
não só acompanhando como faz vídeos ao vivo, para colocar na sua rede social. Vou
falar aqui hoje dos dezesseis de ativismo. Pode entrar. Pode passar, por favor! Basta
de violência contra as mulheres. Os ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra
as Mulheres’ é uma campanha de mobilização que acontece em mais de cento e
sessenta países pela prevenção e a eliminação da violência contra as mulheres e as
meninas. Pode passar. No Brasil, a Campanha dos dezesseis dias começou no dia 25
de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e vai até o dia 10 de dezembro, Dia
Internacional dos Direitos Humanos. A luta pelo fim da violência contra as mulheres
deve ser diária e abordada em todos os setores da sociedade. No Brasil registra dez
estupros coletivos por dia; notificações dobraram nesses últimos cinco anos. Dados da
OMC: Taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. O Brasil registra oito
casos de feminicídio por dia, diz o Ministério Público. Pode passar. De acordo com o
Ministério da Saúde, quarenta e sete mil mulheres foram vítimas de feminicídio nos
últimos dez anos (74% são mulheres pardas e negras). Cinco espancamentos a cada
dois minutos e um estupro a cada onze minutos. O cartaz está ali: ‘o machismo mata’.
Dezesseis dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Segundo a ONU, no
mundo todo, cinquenta por cento das mulheres assassinadas são vítimas dos cônjuges
ou homens da família. Entre 1980 e 2013, mais de cento e seis mil mulheres foram
assassinadas apenas por sua condição de ser mulher. Uma em cada três mulheres ao
redor do mundo é vítima de violência, de estupro e de tortura. Viver sem violência é um
direito das mulheres. Dia 20 de novembro, Dia Nacional das Mulheres Negras...
Consciência. Dia 25 de novembro Dia Internacional da Não Violência Contra as
Mulheres. Dia 1º de dezembro Dia Mundial de Combate à AIDS. Dia 6 de dezembro – é
esse aqui – é o Dia da Campanha do Laço Branco. Esta campanha foi importante, foi
no Canadá, um assassinato de quatorze mulheres, e os homens do Canadá resolveram
que também tem homens que são a favor das mulheres, contra a violência. Então essa
é uma campanha importante, do laço branco, ela tem, assim, uma série de atividades
de ações. No governo passado, do Carlinhos, a Secretaria fez diversas atividades do
laço branco, fundamentalmente feita pelos homens. No Brasil existem já duas ONGs
que fazem esse trabalho constantemente de combate à violência. A campanha do laço
branco visa desconstruir a cultura de violência contra a mulher que permeia a
sociedade. A campanha foi criada no Canadá por um grupo de homens, a partir do
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trágico episódio ocorrido numa escola, que teve quatorze... Um homem entrou em uma
sala de aula e pediu para os rapazes se retirarem e, à queima-roupa, assassinou
quatorze mulheres. Por isso essa campanha, esse coletivo de homens no mundo
inteiro. Hoje a ONU já reconhece como um dia importante da campanha a não
violência. Não tolere a agressão! Violência contra a mulher é crime. Denuncie! O 180...
esse telefone, essa central de telefone ela atende o Brasil inteiro, orienta, explica todos
os tipos de violência, que não é só a violência verbal, a violência patrimonial, todos os
tipos de violência, e orienta as mulheres para denunciar. Então essa é a nossa fala no
dia de hoje, contra a violência doméstica. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Avisar aos senhores vereadores
que passaremos ao processo de votação. Logo após, tem aqui um pedido do Dr. Elton
para que possamos receber o Dr. Marcos Paulo Freire – Diretor das Escolas de Saúde
da Universidade Anhembi Morumbi, Dr. Germano Souza – Coordenador do curso de
Graduação da Medicina da Faculdade Anhembi Morumbi, Dr. João Manuel Teotônio –
coordenador do programa de residência da Faculdade Anhembi Morumbi de São José
dos Campos e também a presença ilustre de Meire Ghilarducci – superintendente do
Próvisão e secretária do Comus. Sejam todos bem-vindos! É um prazer tê-los conosco.
Passaremos agora ao processo de votação e, na sequência então, continuaremos com
o Pinga-Fogo. E atenderemos as ilustres presenças em nosso Plenário. Com a palavra,
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos colegas
vereadores, ao público que nos acompanha também! Gostaria de fazer alguns pedidos,
o primeiro que a votação fosse em bloco e a inclusão de alguns documentos.
Primeiramente a inclusão de algumas moções, são três, de nºs 334, 335 e 336.
Inclusão dos requerimentos 4483, 4484 e de 4486 até 4498. Também o requerimento
4500 até 4521. E também 4526. Inclusão das indicações de nºs 9631 até 9638, e de
9640 até 9674, e de 9677 até 9678, 9680, 9683 até 9686, 9688 e de 9730 até 9732 e
também de 9689 até 9707, 9711, 9713 e 9714. E, por último, as indicações de nºs de
9716 até 9721. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes
que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica.
Em votação o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Esdras Andrade.
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 72ª Sessão Ordinária – 28.11.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

21

DATA
28.11.2017

O senhor secretário ad hoc, vereador ESDRAS ANDRADE:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem
submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão em pauta das
moções de nºs 334/2017 constante do processo nº 16032/2017, de autoria do vereador
Walter Hayashi, que cumprimenta e parabeniza a equipe do Fadenp de Ginástica
Rítmica (categoria adulta) pela conquista do bicampeonato nos 81º Jogos Abertos do
Interior – Horácio Baby Barioni – 2017; 335/2017 constante do processo nº 16033/2017,
de autoria do vereador Walter Hayashi, que cumprimenta e parabeniza a equipe do
Atleta Cidadão de Ginástica Rítmica de Conjunto (categoria juvenil) pela conquista da
medalha de ouro no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica realizado na cidade de
Chapecó; e 336/2017 constante do processo nº 16047/2017, de autoria do vereador
Lino Bispo, que cumprimenta e parabeniza a Delegação Joseense nos 81º Jogos
Abertos do Interior 2017 “Horácio Baby Barioni” – Grande ABC; dos requerimentos de
nºs 4483/2017 constante do processo nº 15954/2017, de autoria da vereadora Dulce
Rita, que pede à Prefeitura Municipal o agendamento de avaliação de Cirurgia
Urológica em nome de João Garcia de Souza – número do cartão do SUS
20025545676 0003 1; 4484/2017 constante do processo nº 15955/2017, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que registra a aposentadoria de Tânia Maria Gonçalves da Silva,
Professor I da Secretaria de Educação e Cidadania, e cumprimenta pelo trabalho
realizado; 4486/2017 constante do processo nº 15957/2017, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que pede à Univap – Universidade do Vale do Paraíba atendimento
odontológico para Maria do Carmo da Silva; 4487/2017 constante do processo nº
15958/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra a aposentadoria de
Denise de Castro Mota, Professor I da Secretaria de Educação e Cidadania, e
cumprimenta pelo trabalho realizado; 4488/2017 constante do processo nº 15959/2017,
de autoria da vereadora Dulce Rita que registra a aposentadoria de Benedito Raimundo
Ribeiro, Pedreiro da Secretaria de Manutenção da Cidade, e cumprimenta pelo trabalho
realizado; 4489/2017 constante do processo nº 15960/2017, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que registra a aposentadoria de Adriana Cristina Brandt Negrão Palma de
Camargo, Secretária de Escola da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, e
cumprimenta pelo trabalho realizado; 4490/2017 constante do processo nº 15961/2017,
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de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra a aposentadoria de Denise Forster,
Dentista 20H da Secretaria de Saúde, e cumprimenta pelo trabalho realizado;
4491/2017 constante do processo nº 15962/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que registra a aposentadoria de José Eduardo de Oliveira e Silva, Agente Fiscal da
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, e cumprimenta pelo trabalho realizado;
4492/2017 constante do processo nº 15963/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que registra a aposentadoria de Marines de Abreu Cursino, Professor II da Secretaria
de Educação e Cidadania, e cumprimenta pelo trabalho realizado; 4493/2017 constante
do processo nº 15964/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra a
aposentadoria de Marinea Ribeiro da Cruz, Agente Administrativo III da Secretaria de
Gestão e Administrativa e Finanças, e cumprimenta pelo trabalho realizado; 4494/2017
constante do processo nº 15966/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que rede a
Prefeitura Municipal agendamento do exame de RNM dos membros inferiores em nome
do paciente José Sebastião da Silva - CRAº 311221; 4495/2017 constante do processo
nº 15967/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que rede a Prefeitura Municipal
agendamento de tratamento de doença ocular externa em nome do paciente Adilson
José Nunes – CRAº 433958; 4496/2017 constante do processo nº 15968/2017, de
autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal agendamento do
exame de deslocamento de retina em nome do paciente Joaquim Anésio da Silva –
CRAº 585892; 4497/2017 constante do processo nº 15969/2017, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal agendamento do exame de
RNM Próstata em nome do paciente Adauto Alves Correia – CRAº 62318; 4498/2017
constante do processo nº 15970/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à
Prefeitura Municipal agendamento de Cirurgia de Catarata em nome do paciente
Henrique Tomaz da Silva – CRAº 311495; 4500/2017 constante do processo nº
15982/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo
Padre Ademir Nunes Faria pela comemoração de seu aniversário de ordenação;
4501/2017 constante do processo nº 15991/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia urológica para o
senhor Valdemir Gonçalves da Cruz; 4502/2017 constante do processo nº 15992/2017,
de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Alexandre
Rodolfo Aparecido da Costa pela comemoração de seu aniversário de ordenação;
4503/2017 constante do processo nº 15993/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre André Affonso Maria Butti pela
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comemoração de seu aniversário de ordenação; 4504/2017 constante do processo nº
15994/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo
Padre Antonio Luciano da Silva pela comemoração de seu aniversário de ordenação;
4505/2017 constante do processo nº 15995/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que requer à Prefeitura agendamento de cirurgia de retina para o senhor
Emanuel Marson Colombani; 4506/2017 constante do processo nº 15996/2017, de
autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Cláudio
Cesar Costa pela comemoração de seu aniversário de ordenação; 4507/2017
constante do processo nº 15997/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que
parabeniza o Reverendo Padre Francisco José da Silva pela comemoração de seu
aniversário de ordenação; 4508/2017 constante do processo nº 15998/2017, de autoria
do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de
fisioterapia para a senhora Rosa Martins de Souza Pereira; 4509/2017 constante do
processo nº 15999/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o
Reverendo Padre José Luís Gouvêa pela comemoração de seu aniversário de
ordenação; 4510/2017 constante do processo nº 16000/2017, de autoria do vereador
Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre José Valdir Rodrigues pela
comemoração de seu aniversário natalício; 4511/2017 constante do processo nº
16001/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo
Padre Luiz Gustavo Santos Teixeira pela comemoração de seu aniversário de
ordenação; 4512/2017 constante do processo nº 16002/2017, de autoria do vereador
Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Rafael Henrique da Costa pela
comemoração de seu aniversário natalício; 4513/2017 constante do processo nº
16003/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo
Padre Rogério Félix Machado pela comemoração de seu aniversário de ordenação;
4514/2017 constante do processo nº 16004/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Vicente Benedito Simões pela
comemoração de seu aniversário de ordenação; 4515/2017 constante do processo nº
16005/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo
Padre Vitor Mendes Santos pela comemoração de seu aniversário de ordenação;
4516/2017 constante do processo nº 16006/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Wilson Roberto Fiorin pela comemoração
de seu aniversário de ordenação; 4517/2017 constante do processo nº 16007/2017, de
autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Edi Carlos
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Pereira pela comemoração de seu aniversário de ordenação; 4518/2017 constante do
processo nº 16008/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o
Reverendo Padre José Vieira Pinto pela comemoração de seu aniversário de
ordenação; 4519/2017 constante do processo nº 16029/2017, de autoria do vereador
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de neurologista
para senhora Alice de Jesus Santos; 4520/2017 constante do processo nº 16030/2017,
de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no
agendamento de cirurgia urológica/oncológica para o senhor Paulo César Ferreira;
4521/2017 constante do processo nº 16035/2017, de autoria do vereador Robertinho da
Padaria, que requer autorização para homenagear “Alunos Nota Dez” do Projeto
Cabeça nas Escolas e Pés na Bola, da Associação Atlética Dom Pedro I, no próximo
dia 14 de dezembro de 2017, no Espaço Flavio Craveiro - Dom Pedro I; 4526/2017
constante do processo nº 16049/2017, de autoria do vereador José Dimas, que solicita
ao Plenário autorização para a realização da Oficina: Elaboração do Plano de Trabalho
– MROSC no dia 04 de dezembro, das 09 as 12 horas, nas dependências da Câmara
Municipal de São José dos Campos; e das indicações de nºs 9631/2017 constante do
processo nº 15897/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à limpeza das canaletas da
lombo faixa localizada na Rua Bendito Andrade, em frente a EE. Prof. Luiz Leite no
Residencial Galo Branco; 9632/2017 constante do processo nº 15898/2017, de autoria
da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e
urgentes quanto à manutenção do calçamento da E. E. Profº Luiz Leite, no Residencial
Galo Branco; 9633/2017 constante do processo nº 15899/2017, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e
urgentes quanto à limpeza, dedetização e desratização das bocas de lobo localizadas
na Rua Bendito Andrade em frente aos números 179, 262 e 485, no Residencial Galo
Branco; 9634/2017 constante do processo nº 15900/2017, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes
quanto ao afundamento de solo na Rua Felício Jabbur Nasser, em frente aos números
226, 255 e 295, no Residencial Galo Branco; 9635/2017 constante do processo nº
15901/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal
providências necessárias e urgentes quanto ao serviço de tapa buraco na Rua Felício
Jabbur Nasser, em frente aos números 75, 139 e 239 no Residencial Galo Branco;
9636/2017 constante do processo nº 15902/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
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que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto ao
afundamento de tampa de PV na Rua Felício Jabbur Nasser, em frente ao número 89,
no Residencial Galo Branco; 9637/2017 constante do processo nº 15903/2017, de
autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências
necessárias e urgentes quanto ao afundamento de solo na rotatória localizada entre a
Avenida Geraldo Fernandes da Silva e Rua Chico Buquira, no Residencial Galo
Branco; 9638/2017 constante do processo nº 15904/2017, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes
quanto à limpeza de uma boca de lobo localizada na Avenida Geraldo Fernandes da
Silva, em frente ao número 285, no Residencial Galo Branco; 9640/2017 constante do
processo nº 15906/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à poda das árvores localizadas
na Rua Felício Jabbur Nasser, em frente a E. M. E. F. Possidônio José de Freitas, no
Residencial Galo Branco; 9641/2017 constante do processo nº 15907/2017, de autoria
da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e
urgentes quanto ao afundamento de solo no cruzamento da Avenida Agenor Alves dos
Santos com a Rua Bendito Fraga da Silva, no Residencial Galo Branco; 9642/2017
constante do processo nº 15908/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita
à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à implantação de
grade em uma boca de lobo localizada na Rua Angélica de Barros Porto, em frente ao
número 171, no Residencial Galo Branco; 9643/2017 constante do processo nº
15909/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal
providências necessárias e urgentes quanto à reimplantação do abrigo do ponto de
ônibus localizado na Estrada Velha Rio – São Paulo, em frente à Praça Bendito
Procópio dos Santos – Dito Carroceiro, no Residencial Galo Branco; 9644/2017
constante do processo nº 15910/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita
à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto ao nivelamento de
uma tampa de PV localizada no cruzamento das Ruas Orlando Machado de Araújo e
Arnaldo Machado de Araújo, no Jardim Itapuã; 9645/2017 constante do processo nº
15911/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal
providências necessárias e urgentes quanto ao nivelamento da tampa de uma boca de
lobo localizada na Avenida Octávia Porto Rodrigues, em frente ao número 255, no
Residencial Galo Branco; 9646/2017 constante do processo nº 15912/2017, de autoria
da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e
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urgentes quanto ao corte de raiz de uma árvore localizada na Rua Felício Jabbur
Nasser, em frente ao número 510, no Residencial Galo Branco; 9647/2017 constante
do processo nº 15913/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à
Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à manutenção da
sarjeta localizada na Rua Benedita Augusta dos Santos, em frente ao número 320, no
Residencial Galo Branco; 9648/2017 constante do processo nº 15914/2017, de autoria
da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e
urgentes quanto à manutenção da guia e sarjeta de uma boca de lobo, localizada na
esquina das Avenidas Antônio Galvão Júnior e Octávia Porto Rodrigues, no Residencial
Galo Branco; 9649/2017 constante do processo nº 15915/2017, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e
urgentes quanto à reimplantação da pintura de sinalização de trânsito no cruzamento
entre as Ruas XV de Novembro e Dr. Júlio Prestes, no Distrito de Eugênio de Melo;
9650/2017 constante do processo nº 15916/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à
manutenção e pintura das muretas de sustentação das grades do salão esportivo,
localizado na Rua Benedita Augusta dos Santos, em frente ao número 496, no
Residencial Galo Branco; 9651/2017 constante do processo nº 15917/2017, de autoria
da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e
urgentes quanto à manutenção da tampa da caixa de recepção de esgoto do salão
esportivo, localizado na Rua Benedita Augusta dos Santos, em frente ao número 496,
no Residencial Galo Branco; 9652/2017 constante do processo nº 15918/2017, de
autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências
necessárias e urgentes quanto à manutenção de um ventilador da sala de ginástica do
salão esportivo, localizado na Rua Benedita Augusta dos Santos, em frente ao número
196, no Residencial Galo Branco; 9653/2017 constante do processo nº 15919/2017, de
autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências
necessárias e urgentes quanto à troca dos vidros quebrados da janela da lavanderia do
salão esportivo, localizado na Rua Benedita Augusta dos Santos, em frente ao número
496, no Residencial Galo Branco; 9654/2017 constante do processo nº 15920/2017, de
autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências
necessárias e urgentes quanto à manutenção e pintura do salão esportivo, localizado
na Rua Benedita Augusta dos Santos, em frente ao número 496, no Residencial Galo
Branco; 9655/2017 constante do processo nº 15921/2017, de autoria da vereadora
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Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes
quanto à manutenção da pista de caminhada da área verde localizado na Rua Benedita
Augusta dos Santos, em frente ao número 496, no Residencial Galo Branco; 9656/2017
constante do processo nº 15922/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita
à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à manutenção e
revitalização do canteiro localizado na esquina da Avenida Agenor Alves dos Santos e
Rua Benedito Fraga da Silva, no Residencial Galo Branco; 9657/2017 constante do
processo nº 15923/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura
Municipal o serviço de troca de 06 lâmpadas queimadas em toda extensão da Travessa
Caetano Bento, no Bairro Capão Grosso II; 9658/2017 constante do processo nº
15924/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o
serviço de troca de 17 lâmpadas queimadas em toda extensão da Estrada Municipal
Joel de Paula, no trecho entre a Fábrica de antenas Amplimatic e divisa com o Bairro
Padre Marcelo em Caçapava; 9659/2017 constante do processo nº 15925/2017, de
autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de
07 lâmpadas queimadas em toda extensão da Avenida João Batista de Paula, no Bairro
Capão Grosso I; 9660/2017 constante do processo nº 15926/2017, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 02
lâmpadas queimadas em toda extensão da Rua Quebra Eixo, no Bairro Capão Grosso
II; 9661/2017 constante do processo nº 15927/2017, de autoria da vereadora Dulce
Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 06 lâmpadas queimadas em
toda extensão da Avenida 01, no Bairro Majestic; 9662/2017 constante do processo nº
15928/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o
serviço de troca de 08 lâmpadas queimadas em toda extensão da Estrada Municipal
Santo Antônio do Alto, no Bairro Capão Grosso I; 9663/2017 constante do processo nº
15929/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o
serviço de troca de 05 lâmpadas queimadas em toda extensão da Rua Narciso Ferreira
da Silva, no Bairro Capão Grosso I; 9664/2017 constante do processo nº 15930/2017,
de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca
de 03 lâmpadas queimadas em toda extensão da Rua João Gomes da Silva, no Jardim
São José II; 9665/2017 constante do processo nº 15931/2017, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 03 lâmpadas
queimadas em toda extensão da Rua Danilo Eduardo Rio Ramos, no Bairro Jardim São
José II; 9666/2017 constante do processo nº 15932/2017, de autoria da vereadora
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Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 03 lâmpadas
queimadas em toda extensão da Rua José de Paula, no Jardim Santa Inês III;
9667/2017 constante do processo nº 15933/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 02 lâmpadas queimadas em toda
extensão da Rua Albert Renart, no Jardim Santa Inês I; 9668/2017 constante do
processo nº 15934/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura
Municipal o serviço de troca de 05 lâmpadas queimadas em toda extensão da Rua
Professor Milton Santos, no Jardim Santa Inês I; 9669/2017 constante do processo nº
15935/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o
serviço de troca de 04 lâmpadas queimadas em toda extensão da Rua Constância da
Cunha Paiva, no Jardim Santa Inês II; 9670/2017 constante do processo nº
15936/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o
serviço de troca de 10 lâmpadas queimadas em toda extensão da Estrada Municipal
Altino Bondesan, próximo ao Parque Tecnológico, no Distrito de Eugênio de Melo;
9671/2017 constante do processo nº 15937/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 01 lâmpada queimada na
rotatória do viaduto de Eugênio de Melo, próximo a Empresa Ericsson; 9672/2017
constante do processo nº 15938/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à
Prefeitura Municipal o serviço de troca de 14 lâmpadas queimadas em toda extensão
da Estrada Municipal Benedito Marcondes Filho, no Distrito de Eugênio de Melo;
9673/2017 constante do processo nº 15939/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 03 lâmpadas queimadas em toda
extensão da Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco; 9674/2017
constante do processo nº 15940/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à
Prefeitura Municipal o serviço de troca de 03 lâmpadas queimadas em toda extensão
da Avenida Antônio Ferreira Vinhas, no Residencial Galo Branco; 9677/2017 constante
do processo nº 15943/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura
Municipal o serviço de troca de 03 lâmpadas queimadas em toda extensão da Avenida
Dusmenil Santos Fernandes, no Residencial Galo Branco; 9678/2017 constante do
processo nº 15944/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura
Municipal o serviço de troca de 03 lâmpadas queimadas em toda extensão da Avenida
Benedito Luiz de Medeiros, no Residencial Galo Branco; 9680/2017 constante do
processo nº 15946/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura
Municipal o serviço de troca de 07 lâmpadas queimadas na Estrada Velha Rio – São
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Paulo, no trecho entre o Viaduto do Jardim Santa Inês II até a divisa de município com
a cidade de Caçapava; 9683/2017 constante do processo nº 15949/2017, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 05
lâmpadas queimadas em toda extensão da Avenida General Motors, no Distrito de
Eugênio de Melo; 9684/2017 constante do processo nº 15950/2017, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 07
lâmpadas queimadas em toda extensão da Rua 21 de Abril, no Distrito de Eugênio de
Melo; 9685/2017 constante do processo nº 15951/2017, de autoria da vereadora Dulce
Rita, que Pede à Prefeitura Municipal o serviço de troca de 03 lâmpadas queimadas em
toda extensão da Rua Ambrósio Molina, no Distrito de Eugênio de Melo; 9686/2017
constante do processo nº 15952/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à
Prefeitura Municipal providências quanto à iluminação de um poste localizado na Rua
Benedito Fraga da Silva, em frente ao número 946, no Residencial Galo Branco;
9688/2017 constante do processo nº 15965/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita,
que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto ao corte
de raiz de uma árvore localizada na Avenida Octávia Porto Rodrigues, em frente ao
255, no Residencial Galo Branco; 9689/2017 constante do processo nº 15972/2017, de
autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de tapa buraco
na Rua Diamantina, em frente ao nº 80; 9690/2017 constante do processo nº
15973/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura estudos
para retirada da árvore localizada na esquina da Rua Dr. Alvaro Augusto de Almeida
com a marginal da Av. Juscelino Kubitschek; 9691/2017 constante do processo nº
15974/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços
de poda e corte de raiz da árvore localizada na Rua José Benedito dos Santos, nº 147;
9692/2017 constante do processo nº 15975/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de capina e limpeza da Viela Rubens
Miassaki, no bairro Campos de São José; 9693/2017 constante do processo nº
15976/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços
de desassoreamento de córrego, no bairro Santa Hermínia; 9694/2017 constante do
processo nº 15977/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à
Prefeitura serviços de capina e limpeza na Praça Joaquim Figueira de Andrade, no
Jardim Copacabana; 9695/2017 constante do processo nº 15978/2017, de autoria do
vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de capina, limpeza e
manutenção na Praça dos Jornalistas; 9696/2017 constante do processo nº
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15979/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços
de manutenção na IMI Armilinda Locatelli de Macedo; 9697/2017 constante do
processo nº 15980/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à
Prefeitura serviços de tapa buraco na Av. Barbacena, em frente ao nº 1078; 9698/2017
constante do processo nº 15981/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que
solicita à Prefeitura serviços de manutenção da raia de malha localizada na Praça
Caratinga, no Jardim Ismênia; 9699/2017 constante do processo nº 15983/2017, de
autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de retirada da
árvore localizada na Praça Caratinga; 9700/2017 constante do processo nº
15984/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços
de limpeza de boca de lobo na Rua Sabará, próximo ao nº 480; 9701/2017 constante
do processo nº 15985/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à
Prefeitura serviços de limpeza na Praça Ouro Preto, no Jardim Ismênia; 9702/2017
constante do processo nº 15986/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que
solicita à Prefeitura serviços de tapa buraco na Rua José Polli, em frente ao nº 91;
9703/2017 constante do processo nº 15987/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de tapa buraco na Praça Cambará, em frente
ao nº 35; 9704/2017 constante do processo nº 15988/2017, de autoria do vereador
Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de tapa buracos na Rua Jabotá, em
frente ao nº 22 e nº 65; 9705/2017 constante do processo nº 15989/2017, de autoria do
vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura providências para conserto de
iluminação na Praça Cambará, em frente ao nº 12; 9706/2017 constante do processo nº
15990/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura a
proibição do tráfego de caminhões dentro do bairro Vila Terezinha; 9707/2017
constante do processo nº 16009/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que
solicita à Prefeitura serviços de reparo e nivelamento de sarjeta na Rua Cândido das
Neves, nº 296 e 302; 9711/2017 constante do processo nº 16013/2017, de autoria do
vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura estudos para implantação de
sistema de estacionamento rotativo na Rua Joaquim Ferreira Carpinteiro; 9713/2017
constante do processo nº 16015/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que
solicita à Prefeitura serviços de nivelamento de guia e sarjeta e afundamento de asfalto
na Rua Profª Maria Lima César, nº 32; 9714/2017 constante do processo nº
16016/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços
de nivelamento de guia e sarjeta na Rua Carmem Miranda, em frente ao nº 170;
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9716/2017 constante do processo nº 16018/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que solicita à Prefeitura substituição de ponto de ônibus de madeira existente
na Estrada Municipal Martins Guimarães, nº 241, por ponto de estrutura metálica;
9717/2017 constante do processo nº 16019/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de limpeza, dedetização e desratização em
bocas de lobo na Rua Guaxupé, próximo ao nº 280; 9718/2017 constante do processo
nº 16020/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura
serviços de nivelamento de guia e sarjeta e afundamento de asfalto na Rua Guaxupé,
próximo ao nº 280; 9719/2017 constante do processo nº 16021/2017, de autoria do
vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda da árvore
localizada na Rua Jandaia, nº 191; 9720/2017 constante do processo nº 16022/2017,
de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura estudos para
implantação de mão única na Rua Antonio Bernardo Hemkemeir; 9721/2017 constante
do processo nº 16023/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à
Prefeitura serviços de manutenção na quadra de esportes na Praça José Rosa, no
bairro Vila Dirce; 9730/2017 constante do processo nº 16041/2017, de autoria do
vereador Professor Calasans Camargo, que indica à Prefeitura Municipal que seja
registrado em respostas do serviço Atendimento 156 ao solicitante o dia e horário
exatos da realização da vistoria de trânsito solicitada; 9731/2017 constante do processo
nº 16042/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi, que solicita diversos serviços de
manutenção na Praça Hélio Augusto de Souza localizada no bairro Vista Verde; e
9732/2017 constante do processo nº 16043/2017, de autoria do vereador Walter
Hayashi, que solicita a instalação de equipamentos para exercícios físicos (uma barra
fixa, uma paralela e um aparelho para abdominais) na Praça Hélio Augusto de Souza
localizada no bairro Vista Verde.
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao processo de
votação das atas e proposituras constantes do Expediente. Em votação a ata da
sessão ordinária realizada no dia 16 de novembro de 2017 – 69ª Sessão Ordinária; 21
de novembro de 2017 – 70ª Sessão Ordinária; 23 de novembro de 2017 – 71ª Sessão
Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador ESDRAS ANDRADE:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
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Às 19h02min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 16, 21 e 23 de novembro de 2017.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos e
moções constantes da pauta da sessão de hoje, 28 de novembro de 2017, bem como
os inseridos nessa data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador ESDRAS ANDRADE:- “Nenhum voto contrário,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas.
Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs 4451/2017 e 4452/2017, de autoria
do vereador Lino Bispo; 4455/2017 a 4458/2017, de autoria da vereadora Flávia
Carvalho; 4459/2017, 4465/2017 a 4470/2017 e 4472/2017 a 4474/2017, de autoria do
vereador Maninho Cem Por Cento; 4460/2017 e 4463/2017, de autoria da vereadora
Amélia Naomi; e 4476/2017, de autoria do vereador Esdras Andrade.
Às 19h03min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os vereadores
que os processos da pauta foram todos devidamente apreciados. Continuaremos com
o nosso Pinga-Fogo. Pela Ordem, vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Quero já pedir um minuto de silêncio para o senhor
José Ramos da Silva, pai de uma servidora, faleceu hoje, então um minuto de silêncio.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Também solicito, por gentileza,
incluir nesse minuto de silêncio o senhor Mário, ele que é pai do servidor municipal
Ozeias Custódio, o senhor Mário Custódio, falecido na última sexta-feira. Com a
palavra, vereador Maninho Cem Por Cento. E, por favor, Dr. Elton, podia, por gentileza,
encaminhar então."
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, público da tribuna, vereadores e vereadoras, pessoal da TV Câmara, aqueles
que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, hoje eu venho aqui nesta
tribuna para falar a respeito de uma antiga reivindicação dos moradores da zona leste,
em especial lá do Jardim São Vicente, Jardim Detroit, que muito tempo sofrem com o
mau cheiro lá do piscinão. Pedir para o Miltinho para ele colocar aí um vídeo para nós.
Faz o favor, Miltinho!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “É, como vocês viram, está aí. Então,
senhor presidente, é uma coisa que eu sempre digo, que a gente trabalhar em parceria
é a melhor forma de a gente ver as situações se transformando em realidade, porque
quando parceria são boas com certeza dá bons frutos. E é por isso que eu quero
agradecer à Sabesp e à Prefeitura que, em conjunto, estão trabalhando para resolver
esse problema lá da comunidade. Ontem, senhores vereadores, eu, em uma reunião
entre o nosso administrador da regional lá, o Ademir Rodrigues, no qual eu agradeço
muito a ele pelo desempenho, pelo trabalho. Ele, junto com o nosso secretário Minoru,
vem fazendo um trabalho excelente, sendo uma grande revelação aí nesse ano aí no
trabalho aí com a nossa cidade, com a nossa comunidade. Então parabéns ao Ademir,
parabéns ao Minoru e todo o pessoal lá das regionais aí, os funcionários, que vêm
fazendo um grande trabalho aí pela nossa cidade aí. E agradecer também a Sabesp,
que amanhã mesmo a Sabesp irá começar... A gente tem que parabenizar e agradecer
aí. A Sabesp amanhã, a partir de amanhã, estará readequando o trajeto lá de toda a
tubulação para que o esgoto não seja mais desaguado no piscinão. Então o que vai
estar sendo feito lá? A Sabesp está se comprometendo de trocar lá a tubulação para
poder o esgoto não ser mais desaguado lá no piscinão do São Vicente. Esse é apenas
o primeiro passo, senhor presidente, desse problema, um problema que é antigo, que
há mais de vinte anos o povo sofre naquele local com o mau cheiro, todo tipo de sujeira
e muitos mosquitos. Então a gente compromete com aquela comunidade que
estaremos junto com eles para poder resolver esse problema aí. Um problema antigo,
que a gente sabe que não é fácil, já passou ali muitos... vários administradores, vários
prefeitos e até agora nada daquele problema foi resolvido. E esse é o primeiro passo,
que a gente sabe que o negócio não é coisa ruim, é coisa difícil, não é fácil de arrumar
aquele piscinão, mas a gente se comprometeu junto com a comunidade de poder estar
junto com eles para poder resolver esse problema. Assim que todo o trajeto for refeito,
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a Prefeitura, de novo em parceria com a Sabesp, irá limpar o piscinão para que nunca
mais o mau cheiro incomode aquela população. Nessas horas, senhor presidente, eu
penso que vale a pena a gente ser vereador e vale a pena estar na vida pública
trabalhando sempre para o bem comum das pessoas. E que esses problemas aí sejam,
o mais breve possível, sejam resolvidos, porque a gente sabe, a gente tem
acompanhado, tem ido no bairro, tem conversado com as pessoas, a gente sabe a
dificuldade que é desse povo lá, vem passando. Então quero, por fim, agradecer o
senhor secretário de Manutenção da Cidade, o secretário Minoru, agradecer o Rogério,
o Rogerinho, e agradecer lá o diretor também regional lá, o Ademir, o engenheiro geral
também. A semana passada estivemos lá, uma reunião junto com os moradores lá e o
engenheiro esteve lá, o Rogerinho. Então a gente agradece a todos eles aí por estar
dando esse voto de confiança pra gente aí, dando esse apoio pra gente nesse trabalho
lá com essa comunidade. Senhor presidente, para finalizar, hoje é dia 27 de novembro.
Eu queria aqui... Hoje é dia de Santa Catarina Labouré. Fico feliz... e eu sou vicentino,
participo... hoje sou... eu sou confrade na Conferência de Santa Catarina Labouré e
hoje, por coincidência, hoje é o dia de Santa Catarina Labouré, que é uma santa
padroeira da minha conferência, né? E no qual eu participo do Conselho Particular de
São Sebastião desde 2006, então questão de doze anos graças a Deus eu sou
vicentino e tenho muita honra de poder estar junto com os confrades, consorcies,
sempre trabalhando em prol das pessoas menos favorecidos. Agradeço a Deus por
esse momento de hoje e quero deixar aqui uma frase de Santa Catarina: ‘A perfeição
não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas’. Que
Deus abençoe a todos! Uma boa noite, muito obrigado a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Valdir
Alvarenga.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Valdir Alvarenga, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores
vereadores, vereadoras, população aqui presente em nossas galerias, aqueles que nos
acompanham pela TV Câmara e também pela rede social através de uma live que está
nesse momento aqui divulgando a nossa fala. E quero, em especial, cumprimentar as
lideranças que estão aí na galeria de nossa Casa na noite de hoje. Sejam sempre bemvindos dentro desse processo democrático, dentro dessa Casa do povo, que realmente
tem que prevalecer a liberdade de expressão e a liberdade de participação e
acompanhamento em tudo que acontece nessa cidade. Mas, senhor presidente, hoje
aqui eu queria falar alguns assuntos, entre os quais eu gostaria de falar de um projeto
de nossa autoria, que é o Projeto de Lei 437, que ‘dispõe sobre a proibição dos
postulados da teoria ou ideologia do gênero nas Redes de Ensino Municipal e Privado
de São José dos Campos, e dá outras providências’. Antes, porém, eu gostaria de
passar rapidamente um pequeno vídeo. Por gentileza aí, Miltinho, me faça o favor. Para
que os colegas possam ouvir essas crianças.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Está aí, meus amigos, eu quis fazer questão de
trazer esse vídeo aqui para essa Casa para que os colegas vereadores, até aqueles
que ainda não deram os seus pareceres, que eles possam dar o parecer nesse projeto,
que é de suma importância para a família de São José dos Campos. Na verdade, a
Comissão de Justiça, que é o Lino Bispo, que é o presidente, Petiti o relator, Zé Dimas
o revisor e na Comissão de Educação é o Calasans relator, Flávia Carvalho revisora e
o presidente dessa Comissão é o Zé Dimas. Portanto, até o dia 30/11 é o prazo que
eles têm para estar dando para nós aí os seus pareceres para que esse Plenário possa
efetivamente fazer a avaliação deste projeto que proíbe a ideologia de gênero dentro
das escolas. Portanto, existe aí uma grande preocupação das famílias joseenses, das
famílias religiosas nessa cidade e aí nós também preocupados, porque aqui é a caixa
de ressonância da sociedade joseense, que a gente possa efetivamente, sem nenhum
cunho preconceituoso, não tem preconceito nenhum em absoluto nessa questão.
Penso eu que após a fase da faixa etária de cada cidadão ou cidadã, dos seus dezoito
anos em diante, é dono de si, é dono de seu livre arbítrio, faça o que bem entender,
está certo? Da sua opção sexual em sua vida. Porém, vamos respeitar o conceito ético,
o conceito moral, que é um conceito de cidadania, de dignidade dentro das escolas
com as nossas crianças, não podem sofrer influências de hipótese alguma sobre o que
tem que ser na vida dessas crianças, sofrendo essa influência. Portanto, fica aqui o
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grande alerta em relação ao nosso projeto. Mas, senhor presidente, eu queria...
Miltinho, por gentileza, coloca para nós aí um viralzinho! Isso, obrigado! Que, através
da lei 9.407/2016, o vereador Valdir Alvarenga conseguiu a proibição da compra e
soltura de fogos com dinheiro público. Tem a falha de um ezinho ali, mas apenas isso
aí é uma fase redacional. Portanto, dizer o seguinte: de que a ACI, ela está
patrocinando... Pode acender para nós aí, por gentileza! ...ela está patrocinando aí,
Miltinho, a festa natalina nessa cidade. Perfeito, muito bonita, muito bem organizada.
Não se discute a logística, não se entra no mérito. Só entro no mérito numa única
questão, num único item que eles vão cometer uma grande barbárie nessa cidade, que
é, em primeiro, desrespeitar toda essa Casa de Leis, vai desrespeitar os vinte e um
vereadores que criaram essa lei que proíbe a queima de fogos na orla do Banhado pelo
poder público participando de qualquer evento e a Câmara também, está certo? E dizer
que eles poderiam perfeitamente manter esse brilho da proposta de festa de Natal sem
precisar fazer essa queima de fogos ali no Banhado. Nós sabemos o quanto agride aos
animais, a parte física dos animais e também as pessoas que moram no entorno ali do
Banhado. Então é um apelo que nós estamos fazendo aqui nesse momento, no vídeo
que está sendo gravado aqui conosco nesse momento, para que a ACI pense mais
vezes antes de fazer essa queima de fogos ali na parte do Banhado. E também, senhor
presidente, queria dizer de que eu fico feliz de saber que tem mais gente agora
abraçando também o taekwondo. Eu queria dizer ao vereador que abraçou o
taekwondo de que a herança que nós estamos deixando do taekwondo em São José
dos Campos ela é muito legal, muito boa, muito capacitada. São José foi campeão pela
última vez nos Jogos Abertos do Interior em 1969, depois nós reconquistamos esse
título em 2014 justamente com a participação do taekwondo e agora em 2017. Eu diria
para esse vereador que disse que agora ele abraçou a causa do taekwondo, assim
como o Tite está para Carille e o Carille está para o Tite, o vereador que abraçou essa
causa está para o Valdir como o Valdir está para ele, por quê? Porque realmente nós
deixamos uma bela estrutura do taekwondo nessa cidade, com quarenta e quatro
escolinhas e que hoje tem cerca de sete escolinhas, portanto está faltando um bocado
e um grande trabalho para ele poder fazer justamente nesse governo. E a segunda e
última parte, senhor presidente, é dizer o seguinte: eu estou ouvindo aqui bastante as
pessoas dizerem sobre a alegria de ver a cidade mantida naqueles pequenos redutos
que eles estão apontando. A cidade em si, no seu quadrante territorial, nos seus
milhões de metros quadrados aqui em São José dos Campos, pode ter certeza, a
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cidade está um caos. Se você for em todos os centros poliesportivos de nossa cidade,
desde o Campo dos Alemães até a zona norte, sudeste, leste, oeste, em todos os
lugares, Vale do Sol, está um absurdo a falta de manutenção. Lá no Jardim Morumbi, lá
no Residencial União, enfim, em toda a cidade de São José dos Campos. Você anda
por todas as ruas, você pega aqui a Avenida Sebastião Gualberto, o mato está batendo
no umbigo num canteirinho de quarenta centímetros, está batendo no umbigo o mato
ali. Será que ninguém da Secretaria de Manutenção está passando por ali? Você vai lá
no Ribeirão Vermelho, na Urbanova, você vai lá no Alberto Simões, aquelas
passarelas, as braquiárias acima do corrimão e fechando a passagem dos moradores
lá também. Então queria fazer um apelo ao Minoru, à Secretaria de Manutenção da
Cidade, que possa olhar pela periferia, olhar por todos os quadrantes dessa cidade, o
mato dominou São José dos Campos, São José dos Campos está encolhido na sua
pujança, na sua qualidade de vida. Você vem aqui pela Fundo do Vale, Teotônio Vilela,
você vai na Pedro Friggi, você vai na Astronautas, você vai na Andrômeda, na Cidade
Jardim, na João Batista Soares, no Jardim das Indústrias, você vai em todas essas
avenidas, pelo menos as avenidas, não estão nem sequer cuidando das avenidas.
Então fica aqui o nosso registro, o nosso apelo para que essa cidade volte a sorrir, que
essa cidade saia do marasmo, do abandono e que possa fazer jus aos dois bilhões,
seiscentos e trinta e nove milhões que estaremos votando dentro de mais alguns dias
aqui e que vai ficar numa única mão nessa cidade para poder fazer a gestão desse
dinheiro. É muito dinheiro para uma caneta só, para um homem só e deixar a cidade no
jeito que está. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Dulce
Rita.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Eu queria primeiramente
falar para o vereador que me antecedeu que eu acho que todas as avenidas da cidade
que ele lembrou, ele falou aí, jogou numa vala comum. Algumas poucas avenidas da
cidade realmente está precisando de manutenção, mas são muito poucas. Também
queria lembrar esse vereador que o ano que vem nós vamos ter mais recursos para a
SSM, vão ter mais fornecedores que estarão trabalhando aí com a Prefeitura e com a
certeza que vão ser pagos em dia, então esse problema aí vai ser muito melhorado no
ano que vem, é só aguardar um pouquinho, vereador. Por favor, Miltinho! Queria falar
aí que o Probiss, as inscrições para as bolsas através do Probiss, que é o Programa
Bolsa de Estudo e Isenção do Imposto sobre Serviço 2018. Esse ano vamos ter
educação infantil duas vagas, ensino fundamental vinte e três, ensino médio dezoito,
curso de línguas nove, pré-vestibular cinquenta e sete. Por favor, os interessados
procurar a Secretaria de Educação no horário das oito e meia até as dezesseis e trinta
ou através do telefone 3901-2176. Maiores informações também vão estar no meu
face, então as mães interessadas em dar uma melhor qualidade de ensino para seus
filhos, por favor, vamos procurar as informações aí na Secretaria de Educação. Mais
uma. Isso daqui é uma reunião que eu tive ontem com a comandante Nikoluk, com o
major Sadi e o capitão Vagner Lima. Mais uma vez estávamos aí nessa reunião para
discutir o problema da região do Eugênio de Melo – problema de violência, problema de
número de assaltos, problema de tráfico de drogas. Então tudo que está acontecendo
na região nós chegamos à conclusão que está acontecendo na cidade inteira. E eles
falaram da preocupação, que eles estão com problema de falta de efetivo, com
algumas dificuldades e também mais uma vez foi citado o nome... da importância... foi
citado da importância de se fazer projetos esportivos para a periferia, tirar as crianças
da rua, dar treinamento para elas, botar elas nas escolinhas de futebol, botar elas na
Fundação Cultural, dar mais atividades para que essas crianças saiam da rua e que
sejam adotadas, que vão para as biqueiras, que está acontecendo aí em muitos
bairros. Então eles estiveram conversando, estão pedindo a presença lá do secretário
de Esportes que vá lá no Conseg, possa conversar com todos os segmentos, da
polícia, do Conselho Tutelar, para que haja uma maior integração entre o poder público
e a polícia para realmente dar mais coisas, mais afazeres para essas crianças, porque
você chega na periferia realmente não é todas as crianças que têm alguma atividade.
Então realmente elas não têm o que fazer, mas sempre tem um mau-caráter que vai
adotá-las. Isso daqui é outra reunião que nós tivemos ontem também lá em Eugênio de
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Melo com os comerciantes da região do Galo Branco. Essa reunião foi um
planejamento do Paulo, que é um comerciante. Queria parabenizar o Paulo, porque
realmente eu acho que tem que trazer os comerciantes para essa luta da Vizinhança
Solidária. Mais uma reunião, tivemos várias reuniões aí já nessa... lá na região, então
estamos trazendo mais reuniões para que haja mais integração entre polícia e a
sociedade, entre a polícia e os moradores. Queria agradecer a comandante Nikoluk aí
pela atenção que tem dado, espero que nós consigamos fazer o melhor com relação à
segurança. Outra aí, por favor, Miltinho! Isso daí é os cem por cento da nossa coleta
seletiva, mais cinquenta bairros vão chegar agora com a coleta seletiva a partir do dia 4
de dezembro. Eu queria parabenizar o prefeito, parabenizar a Urbam, porque realmente
isso daí é um dos problemas primordiais para quem se pensa em sustentabilidade.
Primeiro essa coleta seletiva, a preservação do aterro, uma durabilidade maior para o
aterro. Então, por favor, consulte o site aí, o face da vereadora, lá vão ter os bairros, os
horários e os dias da semana no qual vão ser feitas essas coletas. E eu acho que é de
suma importância que tenha a participação da sociedade, porque se o morador não
somar com o poder público para que haja essa coleta, para que faça a separação do
lixo, realmente não adianta a Prefeitura ou a Urbam disponibilizar o serviço se a
população não se interessar e melhorar sua qualidade de vida. Isso daqui foi um outro
grande projeto que o Felício conseguiu implantar, aliás, está a cada dia me
surpreendendo mais pela ligeireza e pela perspicácia de saber o que o cidadão precisa.
Já viu que realmente os problemas das cadeiras de rodas foi para essa semana e essa
semana a entrega das fraldas a partir dessa semana vai ser a entrega das fraldas nas
casas dos pacientes. Isso aí vai trazer muito benefício para os pacientes, para a família
cuidadora desses pacientes, não vão ter que ficar se preocupando todo dia em estar
indo na UBS ou lá na Farmácia Popular para procurar esse equipamento...
equipamento? Equipamento, vai, esse equipamento para dar para os seus pacientes,
para os seus parentes. Todo mês isso aí, essas fraldas vão ser entregues nas casas
dos pacientes. Eu acho que isso aí vai dar muita tranquilidade e vai dar mais bemestar, vai melhorar o atendimento com os pacientes que estão acamados, não vão ficar
abandonados para a família correr atrás das fraldas. E já falaram aí da cadeira de
rodas, mais uma vez o prefeito aí se surpreendendo, surpreendendo a todos,
surpreendendo a cidade com a entrega das cadeiras de rodas (cadeiras de rodas
mobilizadas, cadeiras de rodas adaptadas). É um projeto que no começo ele estava
falando trezentos mil, agora já vai para oitocentos mil. Então está fazendo a coisa certa,
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tirando de onde está sobrando para dar nas prioridades da cidade e sempre com o
compromisso de campanha: saúde, educação e segurança. Então acho que por hoje é
só. E que também queria agradecer os moradores de Eugênio de Melo e Galo Branco
que estiveram ontem na reunião e todo mundo que está acompanhando nosso trabalho
aqui no face, porque as reuniões estão acontecendo, muitas vezes, hoje mesmo tenho
que sair daqui agora, até peço licença aí para o nosso presidente, que eu tenho uma
reunião com os agentes comunitários de saúde, que eles querem me fazer uma série
de reivindicação. Então eu vou atendê-los no meu gabinete e retornarei em breve.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador
Fernando Petiti.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos
vereadores, aos funcionários da Casa, também a todos os presentes aqui na Câmara
Municipal e aos telespectadores da TV Câmara! O primeiro assunto que me traz aqui,
alguns vereadores já falaram, mas não poderia deixar de falar da doação de treze
cadeiras de rodas motorizadas e treze cadeiras de banho, que aconteceu ontem no
Centro da Juventude. Uma ação que para acontecer a administração pública tem que
estar com as finanças em dia, não adianta você fazer uma licitação de... que foram
cento e noventa e três equipamentos, né? E para beneficiar cento e cinquenta e três
pacientes. Isso mexe com a saúde pública da pessoa. Ontem, conversando com os
profissionais que atendem esses pacientes, falaram também que, se a cadeira de rodas
não for correta, adaptada ao paciente, ao indivíduo, a qualidade de vida dele cai. Então
tem um ponto muito positivo, a qualidade de vida desses pacientes. Também a
autoestima de pessoas ali que tinham cadeiras de rodas antigas, hoje eles ganharam
umas motorizadas, alguns pacientes já tinham umas cadeiras de rodas motorizadas,
mas eram antigas, pesadas, que não dobravam, essa nova da Prefeitura, ela fecha,
então quando a pessoa vai em local, para transportar no seu carro tem uma facilidade.
E ficando ali na entrega, fiquei um bom tempo, fiquei sabendo que a marca da cadeira
de rodas, vereador Juvenil Silvério, é a melhor do mercado. É muito legal quando a
administração pública consegue, na aquisição do equipamento, ele consegue comprar
o top de linha, que a gente sabe que com licitação às vezes o preço mais baixo conta e
a gente acaba tendo produtos de má qualidade e não é o caso da cadeira de roda. E o
mais marcante ali na entrega de ontem foi que a primeira entrega foi para uma criança,
um jovem de uns treze, quatorze anos, especial, e a família não tinha cadeira de rodas
nenhuma. Então esse impacto de ser beneficiado, tanto que o secretário de Saúde, o
secretário Oswaldo Huruta, falou que era um grande presente para cidade e realmente.
Um prefeito que teve a consciência de parar, estudar financeiramente a possibilidade
de adquirir as cadeiras, juntamente com o vice-prefeito, Dr. Ricardo Nakagawa, e
também o nosso secretário de Saúde, Oswaldo Huruta, estudou, viu a possibilidade de
a administração pública comprar essas cadeiras de rodas e beneficiar essas pessoas.
A fila foi zerada, mas a gente sabe que a fila vai aumentando, né? Vai abrindo novas
vagas e as pessoas já vão procurando. Eu divulguei essa entrega pelo face e já
entraram algumas pessoas falando que estão precisando de cadeira. Então o trabalho
não para, né? Fez um ponto, um ponto positivo, grande realização, mas a demanda vai
aumentando. E quando a Prefeitura mantiver as suas finanças, a parte financeira em
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dia, a gente sabe que o prefeito vai cumprir com as suas obrigações. E também algo
que a Dulce Rita acabou de falar, ontem também foi anunciada a entrega das fraldas
geriátricas direto no domicílio do paciente, né? Ele não tem que retirar aqueles sacos,
que vem de cinco sacos juntos, é composto de cinco sacos de fraldas, fica um saco
enorme. A pessoa tem ônibus, vai de ônibus, é complicado tirar. Às vezes a pessoa
mora sozinha, é mais complicado ainda. Para agilizar e trazer conforto para essas
pessoas, para os seus familiares, a Prefeitura vai começar a entregar em domicílio.
Também uma notícia muito boa: que a partir da próxima semana São José terá coleta
seletiva em cem por cento da área urbana, abrangendo um total de cinquenta bairros.
Quando foi implantada na cidade há dezessete anos a coleta seletiva, apenas noventa
por cento da área urbana era atingida e agora a Prefeitura, já padronizando esse
serviço, vai atender cem por cento da área urbana. E, para encerrar, queria falar de um
assunto que foi tema na imprensa na semana passada, que é o foro privilegiado, né?
Tanto o Congresso como o Supremo Tribunal Federal estão discutindo restrições ao
foro privilegiado, já é uma grande notícia. Nosso deputado federal, nosso representante
aqui de São José dos Campos, o deputado Eduardo Cury, já se mostrou favorável ao
término do foro privilegiado e é o raciocínio de todo brasileiro. O Brasil inteiro gostaria
de ver o foro privilegiado acabar, todo mundo quer ver o político corrupto pagando
pelos seus atos, seus atos irregulares, que prejudicam tanto a cidade. A gente pode
pegar exemplos de todos os partidos, independente. Particularmente, eu penso igual à
população, independente de partido, seja ele o PT, seja ele o PSDB, seja ele o PMDB,
o PR, enfim, qualquer partido que o político mostre, for comprovado atos de corrupção,
ele tem que pagar igual um cidadão comum. Às vezes o cidadão me para na rua e
pergunta: ‘por que o tal político ainda não foi preso, comprovando tantas
irregularidades?’. É isso que a população brasileira quer ver, que todos paguem na
mesma moeda. E esse é o começo. Quem sabe daqui a algum tempo a gente vê o
político, alguns casos com medo de ter que pagar na Justiça, começar a trabalhar
realmente pensando na população. Boa noite! Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Wagner Balieiro.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V,
do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente. Eu estava ali junto também escutando uma parte da
apresentação da nova faculdade de medicina que será instalada em São José dos
Campos, a Anhembi Morumbi, que faz parte de um processo de implantação de uma
faculdade que veio do Programa Mais Médicos, uma legislação federal de 2013, a Lei
12.871/2013, depois o edital nº 06 de 2014, Programa Mais Médicos, que está trazendo
aí essa faculdade para São José dos Campos, em 2016 saiu o resultado e está aí
começando um processo de implantação. É uma alegria muito grande ter visto isso
acontecer no governo passado e que São José dos Campos está aí recebendo esse
benefício da implantação da faculdade de medicina, de mais uma faculdade de
medicina, duas que irão atender a nossa cidade. Além da formação na medicina,
também ajudar na questão da saúde do nosso município, foram conquistas importantes
que nós tivemos no município. Eu gostaria aqui de comentar de maneira rápida uma
questão federal, que foi tema muitas vezes nessa tribuna junto comigo e também de
várias reuniões que eu tenho feito junto com a população, com relação à questão da
reforma da Previdência. Nós vamos ter agora novamente a discussão vindo lá no
Congresso Nacional para se votar a reforma da Previdência, novamente com
mudanças, mas que sempre penalizam e prejudicam os trabalhadores, principalmente
os trabalhadores que começam a trabalhar cedo. Então pedir para o Miltinho, por favor,
já ir incluindo as apresentações, que elas resumidamente falam de duas situações:
diminuir valor e aumentar tempo de trabalho, diminuir valor de aposentadoria e
aumentar tempo de trabalho. Então uma primeira informação é de que quem contribui
com quinze anos e aposenta por idade hoje, sessenta e cinco anos o homem ou
sessenta anos a mulher, vai ter o seu rendimento diminuído no valor da aposentadoria.
É importante lembrar que, da população brasileira, cerca de metade da população
aposenta por esse modelo, metade da população hoje que é aposentada é pelo modelo
de tempo mínimo de quinze anos de contribuição e idade sessenta e cinco e sessenta
anos, no caso de mulher. Hoje recebe com quinze anos de contribuição oitenta e cinco
por cento do valor que contribuiu, vai cair para sessenta por cento, então limitado ao
salário mínimo, mas tem essa situação que vem diminuindo a questão do valor que vai
ser colocado aí no valor da aposentadoria. É um ataque àquelas pessoas que
trabalham, que estavam aguardando para aposentar, quando vai aposentar vai ter
redução da sua aposentadoria. Próximo. Aqui é a outra informação, não vou falar essa
tabela toda, mas apresentar pela contribuição no valor integral somente com quarenta
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anos de contribuição, tem uma escala, que é essa tabelona aqui, quarenta anos é o
mínimo, é o número de anos necessário para aposentar com valor integral aquela
contribuição. Lembrando que agora, se passar essa proposta, a média não é em cima
das oitenta por cento maiores contribuições, mas em cima de todas as contribuições, o
que normalmente tende a colocar um valor menor para o trabalhador. Próximo. Então
essa mudança da questão da Previdência nós estamos sempre fazendo reuniões com
a população e aqui em São José dos Campos o principal modelo de aposentadoria de
São José dos Campos, por ser uma cidade industrializada, que toda aí um grande
número de trabalhadores na base industrial, nós temos uma grande quantidade de
pessoas aqui que aposentam por tempo de contribuição, ou seja, trinta anos mulher de
contribuição ou trinta e cinco anos o homem com tempo de contribuição aposenta
independente da idade. Ao colocar a idade, sessenta e dois anos para a mulher e
sessenta e cinco anos para o homem, nós vamos ver muitos casos em nossa cidade de
pessoas que têm ali já trinta, trinta e cinco anos de contribuição, mas que não atingiu
os sessenta e cinco anos. Por exemplo, qualquer cidadão em nossa cidade que
começou a trabalhar com dezoito anos, dezessete anos, vinte anos, se ele trabalhar
quarenta anos, começou com vinte anos, Roberto do Eleven, a trabalhar, quarenta
anos vai estar com sessenta anos de idade, ele vai ter que aguardar dar os sessenta e
cinco e ainda correndo o risco de ter lá o valor da sua aposentadoria diminuído. Então
essa situação colocada de proposta da reforma da Previdência ela penaliza quem
começa a trabalhar cedo, quem começa a contribuir com o INSS mais cedo, ela
penaliza muito esse trabalhador e penaliza também a questão do valor de
aposentadoria, você tem uma diminuição do valor de aposentadoria. Outro item que me
chamou muito a atenção e a gente tem visto aí todos os dias sendo colocado na
imprensa é a situação da questão da reforma trabalhista, até porque foi uma lei
conturbada, um processo que realmente penaliza principalmente a população mais
pobre do país, penaliza principalmente os empregos com uma situação que já é difícil
de ter a garantia de direitos, nós estamos vendo algumas aberrações como essa, né?
Ações que antes da reforma trabalhista estavam em andamento pela lei anterior, juízes
pegando, tirando, extinguindo as ações para que a pessoa entre na nova legislação,
que sabidamente vai prejudicar o trabalhador, né? Então essa aí foi um matéria que
saiu falando que todas as ações judiciais já têm que ocorrer no modelo novo. Fazendo
isso, com certeza são para ter mais ataques aos trabalhadores nessa situação. Por
último, queria falar também dessa questão do salário mínimo, né? Nós estamos vendo
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aí na rua muita gente comentando da história do salário mínimo. A primeira coisa foi
aquela famosa história dos dez reais. A proposta para o ano que vem... Hoje o salário
mínimo é novecentos e trinta e sete. A proposta para o ano que vem era de novecentos
e setenta e nove. Aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal já tirou, ao
invés de novecentos e setenta e nove, abaixou para nove meia nove, novecentos e
sessenta e nove, é o famoso dez reais que diminuíram do bolso aí do trabalhador na
questão do salário mínimo. E agora, em função da questão da projeção da inflação,
estão fazendo um novo cálculo para diminuir mais um pouco. Então, ao invés de ser
novecentos e sessenta e nove, vai ser novecentos e sessenta e cinco. Tem hora que a
gente tem que pensar assim: nossa, o importante é acabar o ano logo antes que ele
invente de diminuir mais ainda. Mas é uma situação que mostra que todo dia, basta
olhar aí nos noticiários, que todo dia é ataque, mais ataque em cima do trabalhador, é
ataque mais ataque em cima de conquistas históricas que a nossa população está
tendo e sempre prejudicando quem? Os mais simples, os mais pobres, a parcela mais
vulnerável da nossa população, aumentando a desigualdade, aumentado a dificuldade
para as pessoas mais simples do nosso país e acontecendo isso também em São José
dos Campos. Então nós vamos continuar na batalha contra essa situação. Quando a
gente faz as reuniões nos bairros para tratar de diversos assuntos relacionados à
Prefeitura, a gente tem que falar desses assuntos, porque são ataques que vão
prejudicar no dia a dia a nossa população. Por fim... Obrigado, Miltinho! ...por fim
gostaria de comentar, eu sei que na semana passada a gente falou sobre aquela
questão do ginásio de esportes do Vale do Sol, que estava com goteira e terminou
lamentável lá o campeonato de handball feminino, o que aconteceu no dia de hoje?
Nós tivemos uma matéria enorme na Rede Vanguarda falando do assunto, Valdir
Alvarenga, e lá estava falando até da questão de banheiro interditado, de uma série de
problemas que são problemas que está na hora de parar de falar que é culpa do
governo passado, porque nós estamos no mês de novembro. Falar que um banheiro
está interditado e colocar a culpa no governo passado é demais. Eu escutei isso na
sessão passada, falei: ‘não é possível que para tudo agora vai falar que tem problema’.
Por exemplo, a gente tem lá o Poliesportivo Tesouro que tem a questão de goteira. Faz
tempo que está sendo pedido para arrumar aquela goteira lá no salão. Não dá para
falar que é governo passado. Então tem é que, na verdade, arregaçar as mangas,
arrumar, porque são coisas relativamente simples e que precisam ser resolvidas de
uma maneira a não prejudicar a nossa população, como a gente viu. Eu escutei uma
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história de que ‘não, nós estamos priorizando a saúde para aguardar e resolver essa
questão dos poliesportivos para o ano que vem’, eu vi fala do prefeito com relação a
isso. Desafio aqui... Estou vendo aqui várias histórias sobre a questão da saúde. Nós
olhamos item por item no orçamento, esse ano está sendo investido muito menos
dinheiro na saúde, basta comparar os números. Os valores que estão sendo gastos
com saúde esse ano são menores. Isso é motivo de comemoração? Claro que não,
tinha que ser pelo menos igual, mas os dados oficiais dos balanços oficiais feitos até o
mês de agosto mostram isso, os valores estão menores, estão menores, são os
balanços da própria Secretaria Municipal de Saúde, basta olhar lá, são dados públicos.
Valores nominais vinte milhões, em valores corrigidos e dentro do percentual até
agosto foram quarenta e quatro milhões de reais a menos gastos com saúde. Isso
significa menos cirurgia, menos consulta, menos atendimento. Quarenta e quatro
milhões de reais a menos gastos na saúde esse ano. Então é importante que a gente
pelo menos volte, e nós vamos debater o Orçamento daqui alguns dias nesta Casa, no
comecinho de dezembro, né, senhor presidente?, atentar com relação se pelo menos
os gastos na saúde serão mantidos nos valores que sempre teve historicamente no
município de São José. 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) o próximo orador inscrito, vereador José Dimas, pelo prazo
regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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O vereador JOSÉ DIMAS: - “Boa noite, senhor presidente! Boa noite a todos os
presentes, você que nos acompanha através da mídia da Câmara! Imagine você,
imagine você criança, imagine você na zona rural... imagine uma criança que nasce na
zona rural e vai para cidade estudar. Depois de jovem percebe que seu lugar é na roça
e torna-se um jovem empreendedor rural. Estou falando nada mais nada menos do que
o Mizaé, o Tiago Mizael, esse sujeito aí. E quem mora lá no Bom Sucesso, na região
norte conhece o Tiago Mizaé. Um caboclo firme – não é, Paçoca? – como diz o Mané.
Por falar em Mané, o Emanuel Fernandes, vou avisar que dia seis Emanuel, avisa lá os
amigos do Mané que dia seis tem lá o encontro lá na igreja do Bom Sucesso. É o
encontro, uma reunião pública rural, que nós fazemos bimestralmente. A cada dois
meses estamos lá. O Tiago se formou, entendendo do que é lavoura, e percebeu que
seu lugar é na roça. Voltou e começou a usar o espaço do pai, da família do Mizaé, e
começou a produzir. Hoje ele é um fornecedor de peixes e hortaliças para grandes
redes de restaurantes e também para escolas. Ele também tem o Pronaf, que é o
Programa Nacional da Agricultura Familiar – resumo – sustentando pessoas, gerando
renda, gerando trabalho. É isso o objetivo do nosso gabinete. O poupatempo rural quer
mostrar que na roça tem lugar para empreendedor rural. Aonde tem um chão, aonde
tem uma terra colhe também minas de oportunidade. Nós queremos valorizar, nós
queremos dar às pessoas da região rural o seu devido valor e oportunidades. Por isso
que nós estamos empenhados de efetivar o poupatempo rural, que é um lugar, um
espaço onde quer oferecer, para quem mora na zona rural, quem vive na zona rural,
quem planta, quem colhe, orientações, estudos, formações, inclusive um posto do
Incra. Essa é a nossa meta, a nossa luta, a nossa missão. Pois bem, além disso, nós
temos muitos outros assuntos interessantes, eu queria abordar mais um nesse
momento, que é um evento que está para acontecer no próximo dia 4. Trata-se de um
evento que vamos falar das organizações sociais. Quem não conhece uma obra social?
Quem não conhece uma entidade que cuida de criança, uma creche? Um asilo que
cuida dos idosos? Ou uma obra social que oferece serviço na área da cultura para
Prefeitura, para Fundação Cultura? Então você que está ligado a uma dessas obras,
você que ajuda, você que apoia, tem uma ótima oportunidade para entender que no
Brasil estão passando por uma mudança, uma transformação desse relacionamento.
Saindo de simplesmente oferecer serviços e prestar contas com notas fiscais para
oferecer serviço com qualidade e um plano de trabalho adequado. Mudou
completamente o relacionamento das entidades sociais com a Prefeitura, com os
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órgãos públicos. Saímos de um modelo muito tradicional para um modelo mais
profissional. Então dia 4 você pode fazer sua inscrição no site PraCidade. Apenas
lembrando e convidando para o grande show, não de fogos, não de barulho, é um show
de iluminação com um musical, é um piro musical. Será no dia 26/12, na orla do
banhado. Excelente! Não prejudica ninguém. Vocês estão vendo que o Natal está
diferente, né? Pois é, nós temos orgulho de ter parceria com várias entidades da nossa
cidade que depositaram confiança e até investimento financeiro para quem mora na
cidade, quem visita aqui ter um Natal diferente. Natal é lugar de confraternização, de
família e de iluminação com música. Boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO: -“Passaremos ao instante de
silêncio pelo passamento do senhor Mário Machado e também do senhor José Ramos
da Silva, o senhor José Ramos a pedido da vereadora Juliana Fraga. Pela ordem,
vereador Marcão da Academia”.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA: - “Questão de ordem, senhor presidente. É só
para deixar registrado aqui um convite a Casa, à população, que, amanhã, aqui no
Plenário, estaremos realizando uma homenagem ao programa, aos tutores, aos
colaboradores, à Polícia Militar, aos Consegs aqui da nossa cidade de São José dos
Campos, ao Programa da Vizinhança Solidaria, que é um programa que faz um
trabalho muito forte na prevenção, na área de segurança pública. Nós temos em São
José mais de duzentos e cinquenta ruas que tem esse programa instalado graças aos
Consegs e à Polícia Militar. Então, amanhã, a gente vai estar fazendo um trabalho aqui
de homenagem, um reconhecimento a todas essas pessoas que trabalham para a
melhoria da segurança pública da nossa cidade. Fica o convite. Amanhã, aqui, nessa
plenária, às 19 horas”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO: -“Vereador Petiti”.
O vereador FERNANDO PETITI: - “Também queria pedir um minuto de silêncio para a
senhora Maria Assunção Fernandes Hadad”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO: - “Vereador Calasans”.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO: -“Obrigado, senhor presidente! Eu
volto a esse microfone aqui para comunicar que está abrindo hoje, agora, às dezoito
horas, foi a abertura da OREE (Olimpíada Recreativa Especial), que é o desporto.... os
deficientes físicos, deficientes intelectuais e portadores de várias deficiências né. Nós
temos aqui já a dança. Às 19 horas, começou a atividade de dança no SESC, onde foi
a abertura. Amanhã, quarta feira, as oito horas da manhã, teremos o atletismo, no Poli
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do João do Pulo. Teremos também, às 13h30min, a natação no Poliesportivo João do
Pulo. 13h30min também, o voleibol no SESC, Avenida Adhemar de Barros, 999.
Portanto, nós teremos várias atividades. Inclusive, na quinta-feira, às 8 horas, no
Centro da Juventude, as Atividades Recreativas. E, encerrando, na sexta-feira, as oito
horas da manhã, jogos de mesa, bocha e lutas, no Centro da Juventude; e futsal, no
SESC, às 13h30min. Portanto, são várias atividades que compõem as Olimpíadas
Recreativas Especiais. E nós temos orgulho de termos feito a lei que oficializou a
OREE no município de São José dos Campos, uma atividade que já vinha sendo
desenvolvida há anos e agora ela vai acontecer, por força de lei, todo mês de
novembro aqui na cidade de São José dos Campos. Uma lei que nós fizemos aqui,
aprovamos nessa Casa no ano passado. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO: - “Inclua-se ao minuto de silêncio
senhora Maria Assunção Fernandes Hadad solicitada pelo vereador Fernando Petiti”.
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória dos senhores José Ramos da Silva e Mário Machado e da senhora
Maria de Assunção Fernandes Hadad.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVERIO: - “Nada mais havendo a tratar,
está encerrada a sessão”.
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO,
declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h58min. -.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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