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SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), ESDRAS ANDRADE (SD), DR.
ELTON (PMDB), AMÉLIA NAOMI (PT), VALDIR ALVARENGA (SD), WAGNER
BALIEIRO (PT), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS),
LINO BISPO (PR), CYBORG (PV) e FLÁVIA CARVALHO (PRB).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA
FRAGA (PT) – 18 horas, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h02min, WALTER
HAYASHI (PSC) – 18h04min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h05min,
FERNANDO PETITI (PSDB) – 18h08min, DULCE RITA (PSDB) – 18h09min, JOSÉ
DIMAS (PSDB) – 18h10min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 18h12min e
PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h18min.

Às 17h59min, 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 à ORDEM DO DIA cuja pauta da
Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada
e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes
que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica.
Solicito ao nobre vereador Rogério Cyborg que faça a leitura dos processos novos para
ciência dos senhores vereadores.”
Neste momento, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à leitura do Item I da
pauta – Projetos novos a serem lidos – designação das Comissões Permanentes –
fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem como do Item II
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da pauta – Projeto a ser lido – redistribuição às Comissões Permanentes – com
reabertura de prazo para Emendas.
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Projetos a serem votados... Nobre
presidente Juvenil Silvério, foram esses os projetos a serem lidos nessa sessão da data
de 30 de novembro de 2017.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Pela Ordem, vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras,
professores, alunos e a juventude que está aqui presente. Bom, eu queria falar sobre a
AIDS. Dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, foi instituído em 1988.
Infelizmente o número de casos de AIDS no Brasil teve um aumento de 3% (três por
cento), principalmente na juventude. A infecção de HIV entre os jovens brasileiros
disparou. Entre quinze a dezenove anos nós temos um número, uma variação de cento
e oitenta e sete, um aumento bastante grande, entre vinte e cinco e vinte e nove anos
também um aumento de 0,3%. Essa epidemia entre os jovens, segundo o Boletim
Epidemiológico do Ministério da Saúde, continua sendo a maior preocupação entre
quinze e vinte e quatro anos, um segmento que é necessário uma campanha efetiva.
De 2006 a 2015, o número de jovens de sexo masculino triplicou este número, então é
uma situação bastante grande. Hoje, vendo o jornal da cidade, vi também os números
de São José dos Campos. A vereadora Dulce Rita também já relatou aqui essa
questão. Em São José também hoje a questão da AIDS é uma questão de epidemia.
Então, sendo assim, como tem vários professores aqui, é importante, nas UBSs tem,
mas no Hospital Dia tem, material de AIDS que pode ser levado, solicitado e feito uma
grande discussão com a nossa juventude. Então quero aqui fazer esse alerta, porque a
gente sabe que avançou muito os remédios para AIDS, mas ainda não tem cura e as
pessoas têm que submeter a vida inteira a esse tratamento. Então AIDS não tem cara,
AIDS não tem cor, não tem sexo e não tem idade, então essa é a campanha da
camisinha. Amanhã é o Dia Internacional, nós vamos ver bastante campanha. E eu já
vou fazer um pedido ao presidente, que no ano que vem, até o final do ano – porque no
8 de março a gente faz a cartilha das mulheres, todos os anos a gente faz – já preparar
um bom material sobre a AIDS, que vai servir à prevenção e à saúde dos nossos
jovens, que infelizmente está fazendo sexo sem prevenção. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Renata Paiva.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras
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dessa Casa, a todos que nos acompanham aqui no Plenário, na TV Câmara, na
internet, público presente e também aos funcionários desta Casa! Senhor presidente,
queria aqui, aproveitando a fala da vereadora Amélia, corroborar com ela, a nossa
preocupação também. Infelizmente o aumento de AIDS e sífilis, né? Uma doença que
infelizmente, além de ser transmissível, é um retrocesso, está tendo aí um aumento
também de doenças como essas, que precisa realmente ter uma atenção especial aí
da nossa Secretaria da Saúde através de informação, de conscientização e de
prevenção também. Eu queria apenas pedir, senhor presidente, que colocasse para
inclusão de leitura o Projeto de Lei nº 467 – Protocolo 16054/2017. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador
Maninho.”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, membros da Mesa,
vereadoras e vereadores, público presente. Só reforçando aqui, senhor presidente, a
fala da nossa vereadora Amélia, a gente também... estamos aí... temos um projeto
nosso que foi encaminhado a semana passada, então pedimos aí o apoio dos nossos
colegas vereadores pra gente poder juntos trabalhar por esse povo que estão com HIV,
que aumenta cada vez mais, como está no jornal hoje. Então a gente pede o apoio de
todos aí, que a gente é solidário a todas as pessoas que têm essa doença aí. Muito
obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também aqui quero me somar nessa
campanha, porque desde o começo desse ano aqui eu venho denunciando esse
aumento significativo dos casos de AIDS, sífilis e as doenças sexualmente
transmissíveis. De janeiro a junho, que foi o último levantamento, que eu estava
trabalhando até então com esse dado, estava sendo vinte e oito casos por mês a
média, quer dizer, um caso por dia estava aparecendo no... um caso novo por dia
estava aparecendo na cidade. Depois teve uma campanha já que a Prefeitura fez nas
escolas, fez nas UBSs, já disponibilizou mais kits para fazer os testes e agora nós
estamos vendo que já deu um declínio significativo, porque agora está dando, em dez
meses, está dando duzentos e nove casos. Quer dizer, que, de vinte e oito que estava
mensal, agora foi para vinte a média, então já viu que a interferência da Prefeitura, com
uma força-tarefa junto com as unidades, nas escolas, todos os segmentos da
sociedade, campanha, praça, tendas, então já deu uma declinada. Mas eu acho que
isso aí é uma luta do dia a dia que nós não podemos parar, nós não podemos seguir os
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números que está o Brasil, porque no Brasil disparou os números dessas doenças e
nós não podemos estar nesse mesmo passo. Nós já conseguimos aqui, com um
esforço significativo da Secretaria de Saúde, dos agentes de combate às endemias,
que fazem um trabalho de porta a porta nas residências, com sol, com chuva, nós
conseguimos diminuir quase que no nível de excelência para um município do tamanho
de São José dos Campos para os casos de dengue. Nós temos que estar nessa
mesma força-tarefa, com esse mesmo afinco pra gente conseguir chegar nesses
números, de um número mínimo, porque nós não podemos chegar na média do país,
porque a média do país está uma coisa assim calamitosa, nós estamos à beira de uma
epidemia. Então nós temos que seguir os exemplos do que foi feito com os agentes de
endemia, que estão de casa em casa aí, nós temos que continuar com essa batalha,
porque é impossível você estar com mais de um caso de sífilis novo por dia. A AIDS a
média está agora um a cada... dá de vinte casos por mês, dá um pouquinho menos,
mas a sífilis está sempre acima desse limite. Então nós temos que fazer uma
campanha, porque isso é um problema de todos, não pense que é um problema só do
quintal dos outros, não. Isso é um problema de todos os quintais da nossa sociedade.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Valdir Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores vereadores e
vereadoras, população aqui presente em nossa galeria, imprensa. Senhor presidente,
tão somente para dizer que a gente recebeu nesse momento várias ligações de
lideranças e moradores da região norte de São José dos Campos. Inobstante ao
abandono que se encontra hoje em relação ao olhar do poder público para aquela
região, então hoje a partir das quinze horas e até o presente momento eles estão sem
energia e também sem água. Então eu gostaria que a Sabesp, a rede Bandeirantes de
Energia, que estão, com certeza, nos acompanhando, que possa reestabelecer a água
e a energia para toda a população da zona norte. Então é só para repercutir essa
reclamação daqueles moradores da zona norte nesse momento. Água e luz, eles estão
nesse momento sem esse atendimento em toda a região norte. Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para registrar aqui a presença do
Murilo, que é conselheiro... foi eleito Conselheiro da Juventude e já também está
articulando a luta contra a AIDS aqui, Dulce Rita. Ele esteve já no Hospital Dia. Aqui,
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olha! Aquele. Foi eleito agora, faz parte, já teve uma reunião do Conselho, vai pautar
isso na próxima reunião. Tem um outro companheiro ali também que é do Conselho da
Juventude. E esperamos que a juventude tenha aí na frente, tenho certeza, esse
engajamento para a gente mudar esse número da AIDS. Está aqui a irmã da Cláudia, é
assim que eu conheço, do Sindicato dos trabalhadores que trabalham nas empresas de
gás, presente e na luta contra a Escola Sem Partido. Obrigada pela sua vinda! Sei que
sua diretoria discutiu e quero agradecer o apoio. O Murilo é esse que está aqui. A
Claudinha, junto com o pessoal da universidade, da USP, vão vir para São José para
ajudar a fazer um trabalho de conscientização contra as doenças que infelizmente... a
AIDS está aí e é o número real que a gente tem que discutir. Até falei com o vereador
Maninho, nós temos que falar ‘não é uma doença, é a AIDS’, não temos que ter
vergonha e assumir a cara e discutir uma política pública para nossa juventude.
Obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu gostaria de comentar
algumas coisas ainda sobre essas questões relacionadas à AIDS. Primeiramente, pelo
tempo que temos já do início e dos diagnósticos de AIDS no nosso país, infelizmente
os nossos jovens hoje não vivenciaram o problema que a maioria de nós aqui
conseguiu visualizar, onde tínhamos alguns casos de pessoas que se aprofundavam
tanto no quadro de SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência, desenvolviam então
um caso de doença tão grave que era chocante para nossa sociedade. Esses jovens
não vivenciaram esse momento e, por causa disso, hoje quando se fala em AIDS, eles
acreditam que talvez não tenha tanta importância. Lembrando que, além da AIDS,
existem outras doenças oportunistas que acabam invadindo ou estão relacionadas
também com a AIDS, como a Hepatite C. E infelizmente a nossa sociedade, os jovens
não acreditam e por muitas vezes não vivenciaram isso. Então, além disso, com o
aumento do uso de drogas o nosso país acabou por vivenciar também uma
disseminação da doença que até certo ponto estava mais controlada. E através dessa
problemática nós tivemos aumento no nosso país dos casos de AIDS e de SIDA... ou
de SIDA e da contaminação pelo vírus HIV. E eu... Além disso, sífilis também é um
caso que está afligindo bastante as nossas... e a gente está tendo muito diagnóstico de
sífilis também de novo – sífilis primária, secundária, terciária, com lesões neurológicas.
Então para que a gente consiga combater isso existe a necessidade de todo o serviço
de saúde realizar um embate, acima de tudo, de educação. Na nossa cidade nós
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tivemos uma redução dos casos, mas no resto do país a maioria está apresentando um
aumento importante. Então, eu queria relembrar das doenças oportunistas que também
estão relacionadas com isso, como a tuberculose, que também estamos tendo aumento
na sociedade, a sífilis, a toxoplasmose e outras doenças também. É necessário a gente
realizar, cada vez mais, ações de educação e trazendo oportunidade para que as
pessoas conheçam a fundo a patologia e sejam tratadas num tempo hábil para
poderem vivenciar o que é determinado pelo tratamento mais ideal, com o uso do
coquetel, que é uma vida normal para aqueles que agora estão contaminados. Muito
obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras,
público aqui presente e também na galeria. Também acho que a prevenção realmente
contra a AIDS é importante e nós procuramos fazer com muita, vamos dizer assim, com
muita propriedade nos grupos de jovens, grupos de mulheres, homens, que a relação,
ela tem que ser uma relação responsável, né? E muitas vezes não há essa
responsabilidade e acaba acontecendo essa doença tão terrível para nossa sociedade.
Quero dizer, senhor presidente, por estar na pauta de hoje um projeto de minha autoria
chamado Escola Sem Partido, dizer que infelizmente alguns professores às vezes
estão equivocados, estão, de repente, mal informados, entendendo um pouco diferente
a proposta do projeto Escola Sem Partido. Ele vem, na verdade, para dar ao professor
mais tempo para que ele possa estar ensinando ao aluno a material pertinente, seja ela
de matemática, português, de inglês, ele vai aplicar o tempo dele à matéria. E
realmente o projeto, ele quer evitar aquilo que a gente vê ali, olha, a bandeira do PT,
não é? A bandeira do PT colocada ali como partido que está sendo levado, muitas
vezes, para as escolas, levantando as bandeiras. A escola não é para ter bandeira
partidária. A escola é lugar de ensino, não é? Então existe parece que uma bandeira do
PSOL também não sei onde aí, mas então o que nós queremos? Realmente dizer aos
professores: esse projeto, ele vem para dar aos professores mais tranquilidade para ele
trabalhar, para dar a um professor realmente o tempo necessário que ele tem para
ensinar os alunos, não é? E eu vejo, assim, no meio... a gente tem milhares, centenas
de professores e, com certeza, que estão em casa agora preparando a matéria de
amanhã, né? Nós temos inúmeros professores agora, com certeza... A mulher do
vereador Sérgio Camargo é professora e deve estar em casa preparando a matéria
amanhã, ela não pode estar estudando o partido que ela participa, ela não pode estar
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estudando o estatuto do partido, não é? Ela tem que estar em casa preparando a aula,
não é? Então é isso que nós queremos, é que vocês tenham tempo, não é?, tempo
suficiente para preparar a aula e ensinar os alunos, não é? Então o nosso projeto ele
vem.. ele tem esse objetivo, de fazer com que o professor não seja obrigado pelo
partido, porque muitos são filiados a partidos políticos e defendem essa... se ele não
defender a bandeira lá na escola, de repente ele não é um filiado ali capacitado para
estar militando naquele partido. Então o nosso projeto ele vem para dar tanto aos
professores como aos alunos os cem por cento do tempo a ser aplicado no ensino, no
ensino, não é?, sem fugir, sem querer falar de outras coisas que não seja ensinar o
aluno aquilo que ele precisa. Existe até uma pesquisa, que a gente acompanhou
recentemente, que a qualidade do ensino no nosso Brasil ela é muito aquém daquilo
que seria necessário. Então, quanto mais tempo eu aplicar para o ensino, com certeza
esse índice vai melhorar bastante. Então a nossa intenção é essa, né? Eu quero,
assim, tranquilizar alguns professores que estão aqui, no meio de tantos que nós
temos, tranquilizar os professores que o nosso objetivo realmente é dar a vocês mais
tempo para ensinar os alunos. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Wagner
Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores. Nós temos uma legislação que...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Perdão, vereador!”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Obrigado, senhor presidente! Nós temos uma
legislação, que ela é muito clara com relação, por exemplo, à carga horária do
professor. Nós temos um terço para HTC (Horário de Trabalho Coletivo), temos o
período que ele está dentro da sala de aula e temos o período que o professor tem
para preparar a aula, para fazer os seus trabalhos. Isso já é lei, isso está no nosso
Plano do Magistério, está lá na legislação estadual quando trata-se de professor da
rede do Estado. Então o tempo para o professor fazer, ministrar suas aulas, para fazer
o seu trabalho individual, para você fazer a preparação de aula, ele já existe em
legislação. O que acontece muitas vezes é que, mesmo tendo legislação nacional,
estadual, municipal, muitas vezes essa legislação não é cumprida. Então ao invés de
ficar apresentando projetos e falando nos argumentos ridículos como esses aqui,
vamos fazer com que somente a legislação que já existe seja cumprida. A relação de
tempo para o professor preparar a aula e organizar os seus trabalhos já existe na lei,
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não é questão de mais tempo ou menos tempo, já existe na lei. E assim como é direito
sagrado na Constituição o direito de cada um, de cada cidadão ter opinião política, ter
participação em debates na Câmara Municipal, ter participação nos debates da cidade.
É um...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Se você continuar batendo no
vidro assim, dando chute, eu vou acabar a sessão. Por favor, peço à Guarda Municipal
que apoie, por gentileza, lá! Por favor, vocês são bem-vindos na Casa, bem-vindos,
mas, por favor, manifeste... Por favor! Por favor! Vereador, perdão!”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Então a legislação com relação a como tem que ser
o trabalho na educação ela já existe, já é farta. Nós temos no próprio parecer jurídico,
no próprio parecer das comissões todo um estudo, toda uma fala com relação a esse
projeto que o nobre vereador que me antecedeu aqui disse, mostrando que é ilegal,
que é completamente antidemocrático, que é completamente um atentado à nossa
Constituição uma proposta como essa. Então é um absurdo a gente, numa Casa de
Leis, onde nós temos que trabalhar pela elaboração de leis e pelo cumprimento das
leis, fazer uma norma tão, mas tão... totalmente fora do ordenamento jurídico como
essa que foi apresentada. E já deixar claro também que esta Casa de Leis, se ela tem
uma missão, é fiscalizar e fazer com que a educação de boa qualidade chegue a todos.
Eu não tenho problema nenhum, estou vendo ali a bandeira do Partido dos
Trabalhadores, que é o partido que eu participo, eu tenho quase... se eu não vou falar
que é cem por cento, vou dizer noventa e nove por cento de certeza que todo mundo
que é do Partido dos Trabalhadores é contra esse projeto sim e sem nenhum problema,
sem nenhum problema. Assim como tem vários outros partidos que são contra e vou
assumir publicamente e sempre assumi isso aí com muita tranquilidade.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Eu pediria, por favor, às pessoas
que têm lideranças no movimento que não chute! Manifestar, participar são todos bemvindos, mas, por favor, não deem chute aí no vidro, por gentileza! Muito obrigado! Está
suspensa a sessão temporariamente.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a sessão. Com a
palavra, vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas
vereadores, todos os presentes! Senhor presidente, gostaria de pedir primeiramente
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para adiar, por 01 (uma) sessão, alguns projetos que eu passarei a ler nesse momento.
Por 01 (uma) sessão, eu peço o adiamento do processo 147/2015, de autoria da Dulce
Rita, cujo Projeto de Lei é nº 7/2015. Também peço para adiar o processo nº 5440, cujo
Projeto de Lei é 172, de autoria do vereador Lino Bispo, por 01 (uma) sessão. Peço
para adiar também, por 01 (uma) sessão, o processo de autoria do vereador Esdras
Andrade, processo nº 6940 – Projeto de Lei 242. Peço para adiar por 01 (uma) sessão
também o processo nº 7434 – Projeto de Lei 253, do Fernando Petiti e vereadora Dulce
Rita. Ainda adiar o processo, por 01 (uma) sessão, nº 12477 – Projeto de Lei 357/2017,
autoria do Fernando Petiti, vereador. Peço para adiar, de autoria do vereador Lino
Bispo, o processo 12490 – Projeto de Lei 361/2017, referente à Escola Sem Partido.
Peço para adiar ainda, senhor presidente, o processo nº 12753 – Projeto de Lei
368/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro. E ainda peço para adiar, de autoria
do vereador Walter Hayashi, o processo 13090, cujo Projeto de Lei é 382/2017. E, por
último, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, adiar o processo nº 14623 –
Projeto de Lei 415/2017. Peço ainda para incluir para leitura três projetos do Executivo,
são três Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 468 – processo 16057, PL 469 – processo
16058 e, por último, o PL 470 – processo 16059. Obrigado, senhor presidente! Solicito
ainda, senhor presidente, a supressão da leitura dos processos constantes na pauta de
hoje, por serem de conhecimento de todos. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo aos nobres vereadores
que passaremos ao processo de votação. Em votação o pedido verbal do vereador....
Pela Ordem, em tempo, vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, peço ainda – uma falha minha,
esquecimento – para adiar por 01 (uma) sessão o processo nº 3590/2005. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação pedido verbal do
vereador José Dimas e também da vereadora Renata Paiva pedidos de inclusão de
projetos para leitura. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de adiamento, por 01 (uma) sessão, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 08/2005 constante do processo nº 3590/2005, de autoria do
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vereador Robertinho da Padaria, que concede a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan
Maciel ao senhor Valtencir Carlos Vicente; do Projeto de Lei nº 07/2015 constante do
processo nº 147/2015, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre o
Programa Disque Árvore, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 172/2017
constante do processo nº 5440/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que autoriza o
Poder Executivo a implantar o Programa São José Contra o Crime, e dá outras
providências; do Projeto de Lei nº 242/2017 constante do processo nº 6940/2017, de
autoria do vereador Esdras Andrade, que dispõe sobre a matrícula de alunos na Rede
Municipal de Educação via internet; do Projeto de Lei nº 253/2017 constante do
processo nº 7434/2017, de autoria do vereador Fernando Petiti e da vereadora Dulce
Rita, que dispõe sobre a inserção nas placas de atendimento prioritário, nos
estabelecimentos públicos e privados do município, o símbolo mundial da
conscientização do transtorno do espectro autista, e dá outras providências; do Projeto
de Lei nº 357/2017 constante do processo nº 12477/2017, de autoria do vereador
Fernando Petiti, que determina que toda publicidade de festas, eventos festivos, shows
musicais, feita através de panfletos/folders/cartazes no município contenha a
advertência sobre dirigir alcoolizado; do Projeto de Lei nº 361/2017 constante do
processo nº 12490/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que institui no âmbito do
Sistema Municipal de Ensino o Programa Escola Sem Partido; do Projeto de Lei nº
368/2017 constante do processo nº 12753/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que denomina a Rua Oito, localizada no Loteamento Residencial Pinheirinho
dos Palmares II, de Rua Ivo Teles dos Santos; do Projeto de Lei nº 382/2017 constante
do processo nº 13090/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi, que determina a
Lei “Infância sem Pornografia” e dispõe sobre o respeito dos serviços públicos
municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em
desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica; e do Projeto de Lei
nº 415/2017 constante do processo nº 14623/2017, de autoria do vereador Robertinho
da Padaria, que denomina a área verde localizada entre a Avenida Anchieta e a Rua
Ana Maria Nardo Silva, no Loteamento Jardim Esplanada, de Área Verde Celina
Cabrera Gonzales; bem como o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das
matérias que serão submetidas à apreciação do Plenário.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Rogério
Cyborg que faça a leitura dos processos solicitados.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Conforme solicitado pelo nobre presidente
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Juvenil Silvério e um pedido da vereadora Renata Paiva, para leitura o Projeto de Lei
PL 467/2017, é o protocolo 16054/2017, onde a nobre vereadora ‘Autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio com o Governo Federal para a implantação do Programa
Internet para Todos no âmbito do Município de São José dos Campos, e dá outras
providências’. Assina o projeto de lei a vereadora Renata Paiva, do PSD, e o mesmo
projeto vai para as Comissões de Justiça, Economia, o rito é ordinário, o prazo para
emendas: 14 de dezembro de 2017. Outros projetos também para a leitura nesta noite,
de autoria do Executivo, é o processo nº 16057/2017, é o Projeto de Lei nº 468/2017,
autoria do Poder Executivo, onde ‘Autoriza o Município a celebrar convênio com a
Associação Nossa Casa de Acolhida, objetivando o desenvolvimento de ações que
visam diminuir a vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis’. Comissões:
Justiça, Economia e Saúde. O rito é urgente e o término do prazo para emendas: 07 de
dezembro de 2017. Processo nº 16058/2017, é o Projeto de Lei nº 469/2017, de autoria
do Poder Executivo, onde: ‘Altera a Lei nº. 9.579, de 26 de setembro de 2017, que
‘Autoriza o Município a firmar Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade
Civil, para implantação e desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência
Infantil, e dá outras providências.’ São os CECOIS. Comissão: Justiça, Economia e
Educação – rito urgente – o término do prazo para emendas: 07 de dezembro de 2017.
Processo nº 16059/2017, é o Projeto de Lei nº 470/2017, de autoria do Poder
Executivo, onde ‘Altera a Lei nº. 9.558, de 13 de julho de 2017, que ‘Autoriza o
Município a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio
do Departamento Estadual de Trânsito, para execução de ações pertinentes ao
programa ‘Movimento Paulista de Segurança no Trânsito’. Comissões: Justiça,
Economia e Transportes – rito é urgente – o término do prazo para emendas: 07 de
dezembro de 2017. Nobre presidente Juvenil, foram estes os quatro projetos de lei que
foram votados para apenas leitura nesta noite, por enquanto.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos vereadores, a
todos os presentes na Câmara Municipal, aos telespectadores da TV e a todos os
funcionários da Casa! Venho fazer uma convocação para a primeira reunião da CEI, da
Comissão Especial de Inquérito do Teatrão, referente ao requerimento 1783/2017. Dia
04/12, segunda-feira, às 16h30, na Sala Pedro Bala. E aqui para lembrar os membros,
né? Vereadora Juliana Fraga, vereador Marcão da Academia, vereador Cyborg e
vereador Robertinho da Padaria. Às 16h30, na segunda feira. Obrigado!”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informa o vereador Petiti que, no
próximo dia 04/12, na Sala Pedro Bala, às 16 horas e 30 minutos, está convocada a
reunião da CEI. Portanto, os membros componentes dessa CEI estão convocados.
Com a palavra, vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Nobre presidente, vereadores, gostaria de solicitar um minuto
de silêncio ao senhor Osvaldo Brogliato, que faleceu no dia de hoje, ele é avô da nossa
assessora Maiara. Que descanse em paz, que Deus o tenha! Já estava sofrendo há um
bom tempo. Mas... Os nossos sentimentos à família. Então gostaria de solicitar esse
minuto de silêncio ao senhor Osvaldo Brogliato.”
Passou-se ao processo de discussão.
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 418/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
14872/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da
Secretaria de Proteção ao Cidadão, a celebrar convênio com o Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a cooperação
técnica, material e operacional com a Polícia Militar, para o desenvolvimento das
atividades de segurança pública nos Distritos de Eugênio de Melo e São Francisco
Xavier, nas Bases Comunitárias de Segurança Compartilhada.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
14872/2017 – PL 418/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Às 18h43min iniciou-se o processo de votação.
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Justificativa de voto, vereador
Calasans.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, J. V.:- “Esse foi um projeto
bastante importante e principalmente dos subdistritos de São Francisco Xavier e
também Eugênio de Melo para que seja possível as bases compartilhadas da Polícia
Militar e a Guarda Civil Metropolitana, melhorando a questão da segurança nos
subdistritos, uma vez que não tem o Distrito Policial, então a base compartilhada da
Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, São Francisco Xavier e Eugênio de Melo.”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Eu também pediria o voto de todos meus pares aqui no
Plenário para que também vote favorável, porque na verdade, lá em Eugênio de Melo,
a base compartilhada já existe, isso é simplesmente uma formalização de um prédio
que já existe, mas só mediante a essa aprovação desse projeto que vai poder acabar
com a obra que está iniciando lá, fazer todos os equipamentos, fazer a ligação com a
internet, com a polícia, com o Copom, com todos os outros segmentos da segurança da
cidade. E também para deixar a coisa bem solidificada através de uma legislação, para
que sejam cumpridas todas as determinações e todas as intenções que estavam no
protocolo. Então que isso vire uma lei, porque protocolo de intenção realmente fica
muito vago.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes que
o processo 14872/2017 foi aprovado por unanimidade.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 420/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
14874/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a permissão de uso de
imóvel de domínio público municipal ao 3° Pelotão da 4ª Companhia do 3° Batalhão de
Polícia Militar Ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na forma que
especifica.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
14874/2017 – PL 420/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Quero agradecer a aprovação desse processo, dessa lei,
que realmente oficializa então aquele espaço lá na região norte com a Polícia
Ambiental no Parque Alberto Simões, antigo casarão. Então, desse modo, fica
efetivado então esse uso, essa transferência, esse uso desse espaço do município
para ajudar a comunidade. Então obrigado a todos que votaram!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Sérgio Camargo.”
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O vereador SÉRGIO CAMARGO, Q. O.:- “Questão de Ordem, senhor presidente. Eu
gostaria de pedir a inversão de pauta para que a gente possa votar o projeto que institui
Utilidade Pública a Escola Madre Teresa.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Renata Paiva.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Eu também queria aqui agradecer a todos pelo apoio a
esse projeto, que com certeza vai nos trazer uma condição melhor, uma vez que a
gente tem tido aí reuniões com a coronel Nikoluk e também com a Guarda Municipal, a
Polícia Civil, para tentar melhorar a segurança da região norte principalmente. E a
gente sabe que isso vem acontecendo também em outras regiões, o efetivo cada vez
mais reduzido devido a uma série de problemas, inclusive até mesmo da questão
financeira que passa aí o município e outros municípios também e isso, com certeza,
vem trazer aí para a gente uma possibilidade maior de segurança nos nossos próprios
públicos.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Calasans Camargo.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Justificando a votação, senhor
presidente. A presença da Guarda Ambiental, da Polícia Ambiental, da Polícia Militar
nesse espaço é muito importante, porque o Parque Alberto Simões é um local de
ecologia, de esportes radicais, onde a comunidade frequenta bastante. Eu acho que
tem tudo a ver, né? Um espaço importante que agora, aquele casarão, será assumido
pela Polícia Ambiental. E nós teremos um ganho em segurança e um ganho também
ajudando a preservar aqueles espaços. Tem matas, tem locais bastante importantes,
tudo a ver com natureza e Polícia Ambiental. Então é uma lei importante que nós
aprovamos hoje aqui também.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo aos senhores que o
processo 14874/2017 foi aprovado por unanimidade. Em votação o pedido verbal do
vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Sérgio Camargo, o Plenário,
consultado, aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta para votação do
Projeto de Lei nº 145/2017 constante do processo nº 4456/2017, de autoria do vereador
José Dimas, que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Cultural e
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Educacional Madre Teresa – Acemt.
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 145/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
4456/2017, de autoria do vereador José Dimas, que declara de Utilidade Pública
Municipal a Associação Cultural e Educacional Madre Teresa – Acemt.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo... Em
discussão o processo 4456/2017. Inscritos para falar no processo o vereador José
Dimas e o vereador Sérgio Camargo. Vereador José Dimas.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o vereador José Dimas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite a todos! Senhor presidente, hoje
encerra uma parte de um processo que começou há uns dois, três anos atrás lá no
gabinete do deputado Eduardo Cury, onde um grupo de pessoas vieram pedir para que
não se fechasse uma escola rural. Infelizmente, por motivos diversos, iria se fechar
uma escola rural lá do Jaguari, que eu conheço tão bem. Inclusive a escola hoje é
exemplo para o Brasil, foi objeto de uma... é o mesmo, Sérgio? O Sérgio também
estava empenhado, o Sérgio Camargo, agradeço. Aliás, vários vereadores conhecem a
obra fantástica lá desta escola, desta Associação Cultural e Educacional Madre Teresa,
muitos voluntários. Então a gente quer agradecer todo esse processo, Eduardo Cury
manda um abraço, deputado federal, pediu para que tomasse conta e depois deu certo,
estamos aqui continuando com o apoio de todos os vereadores, porque a educação é
muito importante para todos nós. Queria ver se tem um filmezinho para passar para ter
uma ideia do que acontece nessa escola. Tudo certo aí, Milton?”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Quero agradecer então a presença da Regina e da Nádia,
da Acemt, da Associação Cultural e Educacional Madre Teresa, lá no bairro do Jaguari
e também das professoras que estão aqui presentes: Camila, Brenda, Aline, Luciana; e
também da secretária da escola, Maiara; e da direção, da Lúcia Helena. Um dia, um
momento muito importante, porque a partir dessa declaração de utilidade pública
muitos benefícios... todos nós vereadores estamos empenhados para que verbas do
Estado e do Governo Federal possam ser direcionadas nessa escola rural. A vereadora
Renata Paiva depois vai falar um pouco, hoje tivemos a presença do ministro Kassab,
que trouxe uma grande novidade: foi lançado agora um programa que vai ter internet
cem por cento também na zona rural. Então, agora outros vereadores vão falar também
nesse projeto, que é importante para nossa cidade. Da minha parte, muito obrigado e
parabéns à Associação!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Sérgio Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o vereador Sérgio Camargo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, é com muita alegria
que a gente está votando esse projeto aqui, né?, declarando de Utilidade Pública o
Colégio Madre Teresa. Gostaria de desejar aqui as boas-vindas à Lúcia, que é diretora
da escola, à Regina, que é nossa diretora financeira, à Nádia que é vice-presidente da
Acemt, à Camila, à Luciana, à Maiara, à Aline e à Brenda. Desde o começo da história
dessa fundação eu acompanho porque muitos deles são lá da Catedral do São Dimas,
são da Pastoral Familiar, né? E quando a Irmã... as Irmãs das Pequenas Missionárias
de Maria Imaculada resolveram fechar o colégio, eles se sensibilizaram com aquela
comunidade, com as crianças que fazem uso daquele colégio e não deixaram que a
escola fechasse, né? Já tive a oportunidade de visitá-los em algumas oportunidades,
em algumas festas, em alguns eventos lá e vejo a dedicação e o carinho com que a
Lúcia (diretora) – foi professora dos meus filhos – e todas as professoras lá o carinho
com que eles têm com as crianças que fazem uso dessa escola. Eu também trouxe um
videozinho que eu gostaria que o Miltinho passasse para nós para que vocês
vereadores conhecessem um pouquinho da escola antes de votar e aprovar esse
projeto, que é claro que a gente já pede aqui a aprovação de todos vocês. Vamos lá,
Miltinho!”
Neste momento,passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Estamos chegando ao final do vídeo já, né? Vocês
puderam conhecer um pouquinho da escola, um pouquinho da atividade. Então eu
conclamo a todos os vereadores aqui que votem favoráveis a esse projeto e, a partir,
disso nós, como poder público, poderemos ajudar muito mais a escola para que eles
tenham um futuro promissor e garantam também o futuro das crianças que lá estudam.
Obrigado e boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Encaminhamento de votação,
vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI, E. V.:- “Senhor presidente, nós vamos encaminhar o
voto sim favorável ao projeto, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a
escola, que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Estive visitando. Um grande abraço
a todas que estão aqui, mas vou nominar a diretora Lúcia Helena e, em seu nome,
quero fazer homenagem a todos os funcionários, professores, voluntários e aqueles
que contribuem anonimamente à Escola Madre Teresa. Mas, senhor presidente, uma
escola rural num padrão altíssimo de ensino e de amizade. Então nós tivemos o
privilégio de conhecer e os vereadores se irmanam dessa ajuda, se percebeu aqui com
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que emoção cada um fala. Parabéns ao Sérgio Camargo que apresentou esse vídeo,
que passou no Globo Rural, né? Nós estivemos assistindo algumas vezes. O vereador
Dimas, que também é um incansável vereador em prol da zona rural da nossa cidade,
né?, e outros vereadores que estão irmanados nessa grande luta, que é fazer da nossa
educação o futuro do nosso país. O nosso país está desse jeito porque faltam escolas,
professoras, professores e funcionários como vocês, que estão antenados que o futuro,
o país melhora quando a nossa educação melhora. Então essa bandeira que vocês
carregam, né?, é digno realmente dos nossos aplausos e por isso trago aqui a minha
mensagem de otimismo para vocês, de parabenizar esse trabalho fantástico que vocês
fazem. Eu conheci através de um amigo e estive visitando, viu, Dimas? Não fica com
ciúmes não, que é um pessoal muito carinhoso, né? Fui recebido com muito carinho e
com muita atenção e realmente não me sai da lembrança aquele dia que eu passei lá.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, também não poderia deixar de vir a esse microfone parabenizar todo o
trabalho realizado pela escola. Eu conheço o local, conheço algumas pessoas que
contribuem lá na... ajuda junto com a comunidade, com toda a equipe de professores e
direção de escola, que é um lindo exemplo a ser seguido por todos. Eu, ontem, estive
junto com a vereadora Amélia fazendo a homenagem lá dos dez anos da Unifesp em
São José dos Campos, um campus que em São José dos Campos está aí com quase
mil e quinhentos alunos, que é o sonho da Universidade Federal pública e gratuita em
São José dos Campos. Uma universidade de referência e que demonstra a capacidade
de nossa cidade de articular, de conquistar um espaço e ter uma instituição tão bacana.
E a gente sabe que para chegar num ponto que nem a Unifesp, que tem em nosso
município, é necessário também ter a base, é necessário ter também o começo lá na
pré-escola, depois no ensino fundamental, ensino médio, para que a gente possa, cada
um na sua missão, contribuir para que a gente possa ter um país melhor, uma
população que realmente faça, através da educação, uma mudança que tanto
necessitamos acontecer em nossa sociedade. Então podem contar com o voto
favorável, com certeza, acho que de todos os vereadores. E, com certeza, naquilo que
a Câmara puder ajudar, participar, colaborar, estaremos sempre à disposição. E
parabéns e continuem sempre nessa caminhada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Petiti.”
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O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite novamente! Queria parabenizar todos os
profissionais aqui em nome da diretora Lúcia Helena. E eu tenho que confessar: eu não
conheço, mas já marquei com o Sérgio ali agendar um dia para conhecer. Eu fiquei
animado, eu fiquei entusiasmado com a escola, que mostrou que tem uma educação
de qualidade. Parabéns pela iniciativa, vereador aqui José Dimas! E hoje, né? Para
encontro de educação, hoje eu conheci e fui prestigiar a feira de empreendedorismo e
de ciências do Rosa Tomita, que é outro exemplo de educação vitoriosa em São José
dos Campos, né?, desde 2005. Todos os vereadores e não vereadores na época
sabem do sacrifício e da batalha que foi transformar o Rosa Tomita na escola que é
hoje. E, como todos os vereadores falaram aqui, educação de qualidade é o que falta
muito para o nosso país. Parabéns e sucesso para vocês!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Renata Paiva.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Eu queria falar rapidamente também e parabenizar o
vereador José Dimas pela iniciativa e pelo reconhecimento, né?, que o que nós
estamos fazendo aqui hoje nada mais é aquilo que a escola, que a gente fala
carinhosamente, do Jaguari já faz desde a sua fundação, um trabalho que só nos
dignifica. Eu, que vim da zona rural e também estudei numa escola rural muito parecida
com a do Jaguari lá no Turvo até a quarta série, eu sei da importância e do esforço que
eles fazem, dos professores, né?, para poder manter aquela escola como ela se
encontra até hoje, na excelência, na qualidade do ensino que ela tem e que foi
responsável para poder dar uma oportunidade igual para tantos que moram na zona
rural, que não teriam jamais essa possibilidade se não fosse a escola do Jaguari, né?
Então realmente é um trabalho brilhante que é feito lá, quase que fechou, assim como
a do Turvo, do Bengalar e Santo Ivo, né? E foi uma luta muito grande para permanecer
aberta essas escolas, mas felizmente estão abertas, assim como a do Turvo também, a
lá do Bengalar, Santo Ivo e a gente sabe o quanto que quem mora na zona rural, que
muitas vezes anda a pé cinco, dez quilômetros ou mais debaixo de sol, debaixo de
chuva, reconhece o valor do trabalho de vocês. Então parabéns e que Deus continue
abençoando o trabalho e a vida de todos vocês!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
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Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Justificativa de voto, vereador
Cyborg.”
O vereador CYBORG, J. V.:- “Bom, presidente, primeiramente parabenizar o vereador
José Dimas, autor do projeto, importante essa lembrança e o que vai ajudar bastante a
escola lá do Jaguari. Queria parabenizar a Lúcia, porque a gente sabe a luta de todos
os professores e a direção da escola. E quando o vereador José Dimas colocou esse
projeto na Casa nenhum vereador, Lúcia, mediu esforços para dar os pareceres para
que a gente pudesse votar hoje. Lúcia, queria falar para você que com essa votação
muitas coisas vão se abrir. E a sua missão não para por aí, a gente sabe a sua missão
de ensinar, a missão de educar, a missão de ajudar o próximo. Parabéns a você e a
todos da Escola Madre Teresa! É muito importante todos estarem aqui, os professores.
Quantas vezes nós já fomos lá em busca de apoio a vocês? E eu tenho certeza, com
isso nós teremos mais condições de poder ajudar a escola. E parabéns, é isso que a
gente precisa em São José, pessoas que têm essa missão, que tem esse voluntariado
que podem ajudar o próximo. Que Deus abençoe a cada um de vocês!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 82/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
2637/2017, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a praça existente na
Rua dos Jaburus esquina com Rua Sandro Bezerra da Silva, no bairro Jardim Uirá, de
Praça Benedita Francisca da Rosa “Dona Fiinha”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
2637/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 90/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
2657/2017, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza a parceria entre a
Prefeitura Municipal, Sabesp e Bandeirante Energia para a criação de contribuição
voluntária nas contas de água e de luz do município, destinada ao Programa de
Castração, tratamento e recuperação de animais abandonados em São José dos
Campos.
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
2657/2017. Inscrito para falar no processo, vereador Valdir Alvarenga.”
Ocupa a tribuna para usar da palavra o vereador Valdir Alvarenga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores
vereadores, vereadoras, população aqui presente em nossas galerias, imprensa e
todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e, naturalmente, pelas redes
sociais. Obrigado aí pela audiência de vocês, pelo acompanhamento dos nossos
trabalhos todas as terças e quintas-feiras quando nós nos pronunciamos aqui nessa
tribuna! Senhor presidente, esse projeto de lei nosso, ele é um projeto que tem toda
uma preocupação com relação ao cenário que se encontra hoje em São José dos
Campos relacionado à causa animal. Nós sabemos que até dezembro de 2016 nós
tivemos um programa, um projeto de castrações gratuitas de animais, cães e gatos em
São José dos Campos e nós atingimos uma marca muito importante: nós chegamos a
duas mil e quinhentas castrações. Por que isso? Porque tem muitas famílias que têm
os seus animais e não têm condição financeira de fazer a sua castração para se buscar
o controle de natalidade e aí gera tudo isso que nós temos visto aí pela cidade: um
abandono desenfreado, muitos animaizinhos ainda sequer abrindo os olhos sendo
jogados aí debaixo de viaduto. E aí nós temos por obrigação criar alternativas,
senhores vereadores, colegas vereadores, nós temos que criar alternativas para não
ficar só no colo do Poder Executivo os custos. E nós sabemos que o custo muitas
vezes ele não fica barato. Nós temos uma população hoje canina em nossa cidade
para lá de cento e cinquenta mil cães e em torno aí de oitenta a noventa mil gatos, né?
Então é muita coisa. Para o poder público fazer tudo sozinho complica-se. Então a
gente foi buscar alternativas para que possa retomar esse processo de castração
gratuita na cidade, né?, buscando alternativas de arrecadação financeira para que o
Poder Executivo, ele possa ter um amparo legal para fazer esse trabalho, e é isso que
nós estamos fazendo, procurando criar essa alternativa através de legislação. E aí nós
criamos, portanto, o Projeto de Lei nº 90 que fala sobre a contribuição voluntária com
base aí nas contas da Sabesp e da Bandeirante Energia, né? E geraria-se, então, este
fundo e esse fundo ficaria aos cuidados da Prefeitura. A Bandeirante Energia receberia
essa contribuição voluntária, volto a dizer, e repassaria para a Prefeitura. E a
Prefeitura, por sua vez, ela destinaria o custeio do programa de castração gratuita,
tratamento e recuperação de animais abandonados, em estado de elevado sofrimento.
E quem que administraria esse recurso? Justamente o Semea (Secretaria do Meio
Ambiente), que está muito pertinente à Secretaria do Meio Ambiente fazer esse
trabalho com os animais. Então em razão disso é que a gente propôs esse projeto em
que autoriza a parceria entre a Prefeitura Municipal, Sabesp e Bandeirante Energia
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para a criação de contribuição voluntária nas contas de água e de luz do município,
destinada ao Programa de Castração, tratamento e recuperação de animais
abandonados em nossa cidade. Então a gente tem procurado fazer bastante propostas
de leis aqui, os colegas têm apoiado, é importante dizer isso também, né? E a nossa
justificativa desse projeto é isso. Como é de conhecimento de todos os Edis, colegas
desta Casa, a população de animais domésticos, em especial de cães e gatos em
nossa cidade, é muito grande tendo, tendo, no caso de muitas famílias, a criação de
dois a três animais por residência. Isto faz com que muitos animais sejam abandonados
nas ruas, principalmente nos bairros periféricos e, consequentemente, vão sofrer maustratos, vão passar fome e frio e acabam adquirindo inclusive doenças. Então, não
devemos esquecer que a saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal,
existindo aí mais de seiscentos tipos de doenças que podem afetar as pessoas, se o
poder público municipal não ter o devido cuidado com os animais que perambulam aí
pelas ruas de nossa cidade. Hoje todo mundo sabe que, de janeiro para cá – nós não
conseguimos entender o porquê – o Poder Executivo municipal ele deixou de lado esse
projeto, mesmo sabendo que nós tínhamos trazido aí da emenda de um deputado
federal, nós trouxemos trezentos e oitenta e sete mil, no dia 31 de dezembro... melhor
dizendo, no dia 31 de maio deste ano, de 2017, esse dinheiro entrou nas contas da
Prefeitura correspondente a três mil novas castrações, três mil novas castrações. E aí
foi um combinado de que esse dinheiro viria de Brasília, viria em nome da saúde,
aplicaria-se realmente na saúde, e os trezentos e oitenta mil do município, que gastaria
com a saúde, poderia... nas UBSs, na reforma, poderia ser utilizado numa troca com as
castrações dos animais. Então... Mas confesso que nós temos feito alguns movimentos
pacíficos, ordeiros na cidade, colhendo algumas assinaturas. Sábado último nós
estivemos na porta da Câmara Municipal; em apenas quatro horas nós recolhemos
duas mil, duzentas e cinquenta assinaturas. Vamos retornar sábado agora de novo com
um grupo de vinte protetoras de animais e defensores de animais e vamos lá mais uma
vez pacificamente, ordeiramente e nós vamos lá recolher mais umas duas mil
assinaturas para, posteriormente, nós entregarmos ao Poder Executivo e tentar
sensibilizar o Poder Executivo para que possa retornar com esse projeto das
castrações. Ele é de extrema importância. Pode ter certeza de que terá o beneplácito
desse colega vereador aqui. Nós vamos aplaudir, se isso vier a acontecer. Nós não
somos aquele que torce para o quanto pior melhor, não. Sou o contrário, quanto
melhor, melhor será e melhor a gente vai aplaudir os atos, as atitudes do Poder
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Executivo. Agora, a gente quer ação, a gente quer fazimento, a gente quer que o
governo faça e faça para a causa animal. Aqui dentro tem cerca de meia dúzia de
colegas vereadores que trabalham a causa animal, que defendem os animais. E a
gente sabe que hoje há um clamor muito grande da população joseense no tocante a
uma política pública consolidada para causa animal em nossa cidade, a população
clama por isso. Você vai pegar assinatura de qualquer pessoa ali na rua, a pessoa
pergunta: ‘mas por que parou? Parou por quê?’ Nós não sabemos explicar. Se o
dinheiro está lá, o governo está aí, o CCZ está lá, tem um departamento do pré e póscirúrgico, tem UTI para o animal após a cirurgia lá no departamento que nós
inauguramos em 2016. Então a gente fica completamente sem entender por que essa
frieza com relação à causa animal por parte do Executivo, por parte do poder público
municipal, por parte da Prefeitura nesse exato momento. Nós estamos indo para um
ano e infelizmente esse projeto foi por hora afastado. A gente espera que agora, no
começo de 2018, nós possamos convencer o prefeito Felício a fazer essas castrações,
entendeu? A gente pede para o prefeito Felício que ele possa ter essa humildade,
possa ter essa sensibilidade de nos atender, afinal de contas, volto a dizer, tem aqui
nessa Casa seis colegas vereadores que defendem a causa animal e os demais têm
dado apoio em todos os projetos que caem aqui dentro para ser debatidos, ser
discutidos. Então é isso, a causa animal não tem um vereador que é dono, não tem um
prefeito que é dono, um deputado, enfim, a causa animal é de toda a cidade, a causa
animal é de todos nós, principalmente nós que ostentamos aí e temos a representação
da nossa população e, por consequência, temos que representar todos os segmentos
da sociedade joseense. Então, meus amigos, a gente pede essa compreensão dos
colegas, que vocês possam estar votando esse projeto aqui, é um projeto que vai
aliviar, inclusive, financeiramente a Prefeitura. Em acontecendo, são apenas cinquenta
centavos voluntários que se pagaria através da conta de água ou da conta de luz, né?
Então não tem obrigatoriedade nenhuma, a pessoa querendo vai lá, a exemplo de
Taubaté. Taubaté aconteceu isso, Taubaté aconteceu isso, arrecadou-se lá cerca de
duzentos mil reais e fizeram a aplicação em castrações. E hoje duzentos mil reais dá
em torno aí de mais ou menos quase duas mil castrações. Então Taubaté arrecadou
quase duzentos mil, o que corresponde dizer que quase duas mil... duzentos mil reais
duas mil castrações. E aí São José é uma cidade maior. Se nós conseguirmos
arrecadar aí trezentos, trezentos e cinquenta mil através da Bandeirante Energia e
depois repassando para a Prefeitura, com certeza a causa animal ganharia mais uma
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fonte de apoio financeiro para que essa política pública muito importante para causa
animal possa ser estabelecida nessa cidade. E daqui a pouquinho, avisar aos meus
amigos da rede social, que nós estaremos aqui no Grande Expediente abordando
vários assuntos da cidade, do estado, da União, importante e vamos fazer um batepapo com vocês através da live. Já, já o vereador Valdir Alvarenga estará de volta aqui
nessa mesma tribuna conversando com vocês. Muito obrigado, vocês que nos
acompanham aí pela live e agradeço os colegas vereadores e que possam aprovar,
apoiar esse projeto nosso, que nesse momento está em processo de discussão e de
avaliação por cada companheiro dessa Casa. Lembrando mais uma vez de que esse
projeto vai aliviar financeiramente uma boa parte de uma ação da Prefeitura, uma ação
de política pública voltada aos animais de São José dos Campos. Muito obrigado,
senhor presidente! Uma boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “04 (quatro) votos contrários.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por quatro votos contrários, está
rejeitado...”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “A favor, 04 (quatro) votos favoráveis.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por 04 (quatro) votos favoráveis,
está rejeitado o processo.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 281/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
8412/2017, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que institui e inclui no Calendário
Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o “Dia
Municipal de Conscientização e Combate ao Uso do Crack”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
8412/2017 – PL 281/2017, vereadora Flávia Carvalho. Esse processo possui uma
emenda. Em votação a Emenda nº 01. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 282/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
8413/2017, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que institui e inclui no Calendário
Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o “Dia das
Mulheres que Fazem a Diferença”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
8413/2017. Esse processo possui uma emenda. Em votação a Emenda nº 01.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 369/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
12754/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua Quatro,
localizada no loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de Rua Agnaldo
Roldão Neres.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
12754/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, nenhum voto
contrário.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 380/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
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13060/2017, de autoria do vereador Esdras Andrade, que institui e inclui no calendário
oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a
“Cãominhada”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
13060/2017. Esse processo possui uma emenda. Vereadores favoráveis à Emenda nº
01 permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade a
Emenda nº 01.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade o
processo.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 385/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
13097/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi, que altera a Lei nº 8176, de 24 de
agosto de 2010, que denomina a Rua 06 (seis), do Loteamento Jardim das Paineiras II,
de Rua Cuernavaca”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
13097/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade o
processo 13097/2017.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Para falar no Grande Expediente,
nobre vereadora... Com a palavra, vereador Wagner Balieiro.”
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O vereador WAGNER BALIEIRO.:- “Senhor presidente, só uma Questão de Ordem, é
com relação ao projeto do Valdir Alvarenga novamente. Ficou a votação 04 (quatro)
votos favoráveis e não foi esse o resultado da votação.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Se ele quiser voltar a votação, até para ter a fala
novamente, é uma boa. Queria justificar a votação do projeto do Valdir.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Excelências...”
O vereador FERNANDO PETITI:- “É que foi muito corrido, né? Tá, está voltando ao
assunto, está voltando ao assunto.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vou repetir o processo, vou
repetir o processo. Peço a vossas excelências que fiquem atentos ao processo, por
gentileza!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 90/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
2657/2017, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza a parceria entre a
Prefeitura Municipal, Sabesp e Bandeirante Energia para a criação de contribuição
voluntária nas contas de água e de luz do município, destinada ao Programa de
Castração, tratamento e recuperação de animais abandonados em São José dos
Campos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadores favoráveis ao
processo. Olha, senhores vereadores, por favor! Venham ao Plenário para depois não
haver novamente reclamação, por gentileza! Agora, é estranho que o vereador que se
sentiu prejudicado não falou nada, né? Solidariedade, parabéns, vereador! Vereadores
favoráveis ao processo 2657/2017 permaneçam como estão... Vou esperar o vereador
voltar do banheiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “05 (cinco) votos favoráveis.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por 05 (cinco) votos favoráveis,
está rejeitado o processo.”
Em votação o Projeto. Rejeitado com 05 (cinco) votos contrários.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra vereador, por um
minuto, vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite! O projeto em questão ele não é de
prerrogativa do vereador. O vereador também falou de duas mil castrações feitas em
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quatro anos do prefeito Carlinhos, né? Lembrando um pouco do prefeito Emanuel
Fernandes... do ex-prefeito Emanuel Fernandes e do ex-prefeito Eduardo Cury,
contando por ano era feito em torno de mil castrações através de credenciamento de
veterinários. Então contando dezesseis anos de PSDB em torno de dezesseis mil
castrações. O vereador ainda insiste em falar da emenda, uma emenda que eu errei
aqui na semana, há um mês, falei que tinha sido usado o ano passado, foi usada esse
ano, mas com o destino para UBSs, equipamentos de UBS, está lá carimbada.
Carimbada, para quem não sabe, não pode ser destinada a outros fins, como ele
sempre bate em fim de animais. Não pode, essa emenda não pode ser usada, ela já foi
usada para UBS. E, para encerrar, no começo desse ano essa Casa, ela aprovou a lei
que hoje é a lei 9.545/2017, que é o Selo Amigo Animal, de minha autoria, que libera as
empresas fazerem castrações junto à Prefeitura, é só conversar. Eu sei que a
administração já está em conversa com algumas empresas, eu também, esperando
uma resposta positiva, para que essas empresas possam vir ser parceiras da Prefeitura
para retornar as castrações. E só um pouquinho, me dá um tempinho a mais, é lógico
que as castrações pararam, infelizmente. Recebemos uma Prefeitura com as finanças
em vermelho, mas o prefeito Felício Ramuth já prometeu em campanha e prometeu
esse ano que em 2018 as castrações, o controle populacional dos animais em São
José dos Campos vai ter retorno aqui em nossa cidade com todo o vapor. E a gente
confia, porque o prefeito, ele está cumprindo as suas campanhas, as suas promessas
de campanha. Obrigado e boa noite!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Valdir Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, eu gostaria que vossa
excelência pudesse estabelecer a equidade, a isonomia, já que o vereador Petiti falou
dois minutos exatamente, que a gente pudesse também...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vossa excelência terá dois
minutos.”
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Ok, obrigado! Então, eu só queria dizer o
seguinte, senhor presidente: na noite de hoje aqui essa Casa perde uma grande
oportunidade de estabelecer legalmente nessa cidade um instrumento legal para que a
Bandeirante Energia e a Sabesp pudesse colocar para que a população, cliente dessas
duas empresas, pudesse, vamos dizer, colaborar com cinquenta centavos apenas no
sentido de ajudar a causa animal em nossa cidade. Mas tudo bem, o Plenário é
soberano, cada qual aqui tem a sua consciência do voto que deram para os animais.
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Dizer o seguinte, senhor presidente: de que, com relação à emenda, eu queria explicar
ao Petiti, de que a tratativa que nós fizemos foi exatamente a que vossa excelência
colocou aí. O dinheiro viria, como veio, para as UBSs, está certo? E não viria realmente
para animal mesmo não, foi claramente colocado isso a todo instante. Eu tenho um
vídeo gravado, conversado inclusive com o Dr. Ricardo em que esse dinheiro foi usado
na UBS do Novo Horizonte. Ele até dizia para mim: ‘não quer soltar folheto lá?’ Falei:
‘não, não tenho interesse de soltar folheto lá, interessa para mim são os animais’. E o
valor do município que estava assegurado, da arrecadação municipal, assegurado para
aquela UBS seria trocado por esse valor que veio de Brasília. Então é uma infantilidade
o colega vereador às vezes demonstrar aqui que não está entendendo isso. Isso foi
claramente, robustamente conversado lá junto com a Secretaria de Saúde. Esse
dinheiro foi feito uma troca. Veio para UBS e o do município, que era da UBS, iria para
o CCZ dar continuidade no processo de castração. Agora, esses números que você
está dizendo aí de dezesseis mil castrações no governo do seu partido, me desculpe,
Petiti, eu não quero dar uma gargalhada aqui porque vai pegar mal.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, justificando aqui o voto eu quero dizer
que votei contrário por uma questão de convicção e de uma posição que é um projeto
realmente um tanto, podemos dizer, demagogo. O vereador fala tão manso ali na
tribuna que o governo tem que fazer, o vereador não dá nenhum apoio ao governo,
mas cobrar do governo ele está aqui para cobrar. Eu queria sugerir ao vereador que ele
pudesse abrir uma conta para que as pessoas que quiserem fazer a doação, ele abra
uma ONG, faça uma coisa assim com regularidade e pede às pessoas que contribuem,
faz uma campanha, não é? ‘Está aqui o meu site, deposita aí pra gente usar’. Mas não
querer botar a Prefeitura numa situação dessas e depois dizer que a Prefeitura não
quer fazer. Eu acho que aí realmente é muita falta de sensibilidade, não é? Muita falta
de sensibilidade. E o vereador Petiti pode ter aqui se equivocado naquilo que ele
colocou. Então, vereador, de repente o senhor está equivocado, vereador Petiti, com a
informação que o senhor deu, mas o vereador contestou vossa excelência, que ia
gargalhar daquilo que o senhor falou. Então eu gostaria de entender o que aconteceu,
não acho que o vereador estaria aí mentindo ou fazendo graça com aquilo que ele
realmente colocou, porque nós aqui temos que tratar as coisas sérias. Mas então
sugerir ao vereador que ele possa realmente fazer uma abertura de uma conta e que
as pessoas possam contribuir nessa conta, aí faz as castrações, né? Então, entendeu?
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Agora, vir colocar aqui na sessão para dizer que estamos contra, estamos contra o
projeto, isso é muita demagogia.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Só voltando, né? Essa tentativa de troca de valores
de emenda, como o Valdir falou aqui, ele até pediu minha ajuda, né? Eu fui até o viceprefeito, fui até o governo e juridicamente eu recebi um não. Ele sabe que eu participei
disso. O que eu falo e respondo a ele, Valdir... se ele quiser voltar aqui, ele pode voltar.
Eu falo, é de você que eu estou falando, pode voltar. ...é o seguinte: ele sempre fala na
tribuna que a gente não quer usar o dinheiro da emenda que ele trouxe. A emenda que
ele trouxe era para UBS, a tratativa que você fez no vice-prefeito eu também fiz, que
você me pediu. Mesmo a gente opostos, situação e oposição, eu fiz essa tratativa e sei
muito bem do que você está falando. Então se você quer gargalhar, fique à vontade, eu
respeito o trabalho de você.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Valdir Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Petiti, meu querido, volto a dizer que vossa
excelência se equivoca de novo. Eu não estou dizendo da gargalhada em relação à
emenda, acho que agora vossa excelência entendeu. Eu estou querendo dizer quando
vossa excelência anunciou aqui dezesseis mil castrações nos dezesseis anos do seu
partido. Não atingiu mil e setecentas castrações nos dezesseis anos, Petiti, é isso que
eu estou querendo dizer.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Valdir, vou trazer, aqui eu falei sem números, mas a
gente seguia, sempre teve credenciamento com veterinários, mas eu vou trazer para
próxima sessão e aí a gente conversa tête-à-tête aqui, não precisa gargalhar das
informações.”
Às 19h35min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora
Renata Paiva, oradora inscrita no Grande Expediente. Informo aos nobres vereadores
que a pauta de votação está encerrada. Vereadora Renata, por favor, a vereadora tem
uma Questão de Ordem aqui.”
A vereadora DULCE RITA, Q. O.:- “Obrigada, Renata! Só queria avisar os membros da
CEI da Comissão de Inquérito 1782 que a reunião nossa vai ser na próxima terça-feira,
às quatro e meia. Os membros: Amélia Naomi, Dr. Elton, José Dimas e Marinho Cem
Por Cento... Maninho.”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Peço perdão à vereadora Renata
Paiva. Com a palavra, vereadora Renata Paiva.”
Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do
Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Renata Paiva, pelo prazo
regimental de vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora RENATA PAIVA: - “Boa noite a todos! O que me traz nessa
tribuna nesta noite foi o fato de termos tido hoje, em São José dos Campos, a presença
do ministro Gilberto Kassab, Ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, para
anunciar e também fazer parceria com São José dos Campos num projeto, num
programa que tem um alcance social imensurável, que é ‘Internet para Todos’, que foi
possível através da aquisição de um satélite, o primeiro satélite brasileiro, que foi
comprado, um investimento de cerca de quase três bilhões de reais. Esse ‘satélite é
extremamente avançado e imprescindível que utilizará a alta capacidade da banda Ka
para ampliar a oferta de banda larga aos locais mais distantes do Brasil com internet de
qualidade. Vai assegurar a defesa e soberania nacionais e expansão da capacidade
operacional das Forças Armadas, operando em banda X. O Projeto SGDC é um dos
maiores projetos de telecomunicações no Brasil nos últimos 20 anos, e vai mudar a
vida de todos os brasileiros, proporcionando um país conectado não só com tecnologia,
educação, saúde, serviços públicos e conhecimento, mas também com cidadania,
igualdade e justiça social. O SGDC é um importante projeto de Estado, que atende a
dois objetivos principais: prover comunicações seguras para o sistema de defesa
nacional e para as comunicações estratégica do Governo e promover o
desenvolvimento socioeconômico do Brasil, proporcionando a todos os brasileiros um
país conectado por meio da massificação da banda larga. O SGDC marca um momento
histórico no país. É o primeiro satélite brasileiro concebido exclusivamente para a
transmissão de dados com alta velocidade e qualidade na banda Ka, cobrindo todo o
território nacional e a Amazônia Azul.’ Teremos também... O Brasil, com isso,
conquista... ‘O Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de superfície
territorial.’ Para vocês terem ideia ‘A alta capacidade da banda Ka do Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas vai além’. Ele ‘poderá cobrir
até 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa atender todo o território
nacional e chegar à Amazônia Azul com banda larga em alta velocidade, segura e
confiável e, inclusive, mobilidade a lugares remotos e de difícil acesso.’ Ele ‘possui
capacidade total de 60 Gbit/s; Disponibilidade anual garantida de’ 100% praticamente
todo território nacional; ‘Velocidade de Acesso de até 100 Mbit/s; 5 Estações de
Comunicação; 2 Centros de Operações Espaciais’, que fica em Brasília e no Rio de
Janeiro. O próximo, por favor, Miltinho! O próximo slide mostra aqui a nossa cidade de
São José dos Campos, que será contemplada cem por cento com a ‘Internet para
Todos’. Hoje, quem esteve presente lá na Prefeitura, no auditório, no 7º andar, e teve a
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oportunidade de ouvir o nosso ministro Gilberto Kassab, que eu quero aqui agradecer,
presidente do nosso partido, que nos honrou com a sua presença aqui hoje e que
atendeu um pedido pessoal que lhe fiz de priorizar São José dos Campos na internet,
no ‘Programa Internet para Todos’ e que nos atendeu e que hoje esteve conosco aqui
anunciando e celebrando essa parceria que será formalizada pela Prefeitura de São
José dos Campos, onde nós teremos a oportunidade de levar internet para toda a
cidade de São José dos Campos. Considerando... Às vezes a gente pergunta: ‘poxa,
vai ser levado no Brasil inteiro esse programa. É óbvio que até chegar numa cidade
como São José dos Campos, onde todos pensam que a maior parte da população hoje
tem acesso à internet. As pessoas não... as pessoas infelizmente muitas vezes
desconhecem que nós temos, vereador Calasans, setenta por cento do nosso
município rural. Além de termos setenta por cento do nosso município rural onde as
pessoas infelizmente não têm acesso, e agora há pouco nós tivemos uma escola aqui
representada, da zona rural, a Madre Teresa, do Jaguari, que a gente sabe que uma
criança que estuda na zona rural, que não tem acesso à internet, dificilmente ela
consegue concorrer, entende?, nas mesmas condições com uma criança que estuda
na cidade e que tem inclusão digital. É muito difícil. E até mesmo aqueles pequenos
produtores, aqueles que trabalham na zona rural, que dependem da zona rural, da
agricultura, da pecuária, do agronegócio, com certeza, com a internet, vai ter um
acesso e vai ter a garantia de competir no mercado de trabalho em igualdade. Então o
alcance social desse programa é imensurável e não vai atender só a zona rural. Tem
muitas localidades aqui na nossa cidade, regiões mais distantes, que a gente sabe que
o acesso à internet é de péssima qualidade: cai toda hora a internet, são alguns lugares
apenas que têm acesso. E essa população também vai poder ser contemplada e a
custo zero, a custo zero tanto para o município de São José dos Campos e para os
demais municípios do Brasil assim também como a custo zero para o munícipe.
Portanto, São José dos Campos hoje ele deu um salto de qualidade efetivamente,
garantindo a todo cidadão joseense a inclusão digital e também poder ter acesso a toda
informação em todas as áreas, na área da educação, na gestão pública também; para
bairros que muitas vezes você não consegue, como o caso do Bonsucesso e tantos
outros; poder integrar todo o programa da Prefeitura Municipal e da secretaria de
Saúde e também do Governo Federal a todas as Unidades Básicas de Saúde, levando
informação e também os programas que são desenvolvidos principalmente nas
Unidades Estratégicas. Também... pode passar, por gentileza, Miltinho! Também nós
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temos, além da educação, da saúde, é um programa que tem também um percentual
de segurança nacional, esse satélite, porque até então nós comprávamos, nós
alugávamos, locávamos satélites de outros países. Agora nós temos o nosso próprio
satélite. E ele foi agora em maio, que ele foi lançado, foi colocado em órbita... Por favor,
vereador Juvenil, nosso presidente!”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO, em aparte: - “Vereadora, muito obrigado pelo aparte!
Fico muito feliz com vossa excelência poder vir hoje e trazer aqui em nossa cidade o
ministro Gilberto Kassab. Eu quero só colaborar com a vossa excelência. Eu sou
funcionário do INPE e trabalhei ativamente no processo do satélite de coleta de dados
o SCD-1 e o SCD-2 e depois também no satélite CBERS, uma parceria com a China, e
hoje a minha satisfação em poder ver um satélite que tem aí a mão dos brasileiros. Lá
na Visiona, sabemos todos que tem vários funcionários do INPE que também atuam
por lá. E hoje poder ver, poder presenciar essa atividade, essa aplicação de mais um
satélite em nossa cidade é sem dúvida nenhuma um marco na história de São José dos
Campos. Então não só com a capacidade técnica e profissional que tem o INPE e
outros profissionais também. Mas que quero registrar um dado importante do nosso
ministro Gilberto Kassab. Quando do momento em que o presidente Temer, ele pede
para fazer um aperto nos cintos, o ministro Kassab pediu a ele que preservasse os
investimentos em ciência e tecnologia. E isso, obviamente, foi alguém, de repente, lá
que perdeu dinheiro e contestou. Só que hoje ele vem e colhe os frutos dessa decisão
acertada que ele teve lá. Então, por favor, vereadora leve ao Ministro Gilberto Kassab o
nosso agradecimento, porque agora a agroindústria, o agronegócio, as aplicações em
ciência e tecnologia estão aqui, feitos aqui e aplicados aqui. Que Deus abençoe e
parabéns por vossa excelência nessa parceria juntamente com o nosso ministro
Gilberto Kassab!”
A vereadora RENATA PAIVA: - “E quem ganha com isso, com certeza, presidente, é a
população de São José dos Campos, é a população de todo o nosso querido Brasil. O
que vossa excelência relatou agora de fato aconteceu. Isso foi testemunhado pelo
representante da Telebrás, o Dr. Valente, que disse que, quando o presidente Temer
pediu para reduzir os custos, o nosso ministro Gilberto Kassab falou: ‘não! Nós
precisamos garantir os investimentos de ciência e tecnologia, principalmente sobre a
questão dos investimentos que haviam sido já realizados com relação a esse satélite’,
que tem... O lançamento do satélite foi na Guiana Francesa, é uma empresa francesa
que está aqui no nosso Centro Tecnológico, a Visiona, que é um orgulho para São José
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dos Campos também. Quase três milhões de investimentos já foram colocados. O
satélite está a trinta e seis mil quilômetros da Terra. Então na questão, como eu estava
falando, de segurança nacional ele vai poder garantir a segurança das nossas
fronteiras, na questão do tráfico de armas, do tráfico de drogas, do narcotráfico. Isso
com certeza vai trazer uma segurança muito grande para todos nós. E a segurança vai
estar, as senhas, vai estar nas mãos das Forças Armadas, do nosso Exército Brasileiro,
que terão condições de monitorar todo o nosso território, todas as nossas fronteiras.
Também, além de termos a segurança através desse satélite, que será criptografado
pelo nosso Exército, todo o segredo desse sistema de inteligência estratégica, nós
também teremos possibilidade de segurança nas rodovias, fomentar o desenvolvimento
econômico através das nossas indústrias, comércios, do agronegócio, como foi bem
colocado aqui pelo presidente, agroindústria, enfim, o sistema bancário também. Por
exemplo, uma cidade pequena como Santo Antonio do Pinhal, que recentemente teve o
único banco com seus caixas explodidos lá por uma ação criminosa. A população toda
fica sem acesso. E, através desse sistema, todos poderão ter acesso a pagamentos,
enfim, a todo tipo de transação bancária. Teremos também a questão da educação,
que eu acho que é fundamental. Hoje é impossível falar em educação sem inclusão
digital, ambas caminham juntas, né? A questão do trabalho também e da capacitação,
para que as pessoas possam investir mais em conhecimento. E, com isso, a gente vai
estar promovendo a justiça social, através dessa igualdade de condições. Também
quero aqui agradecer o prefeito Felício. Estavam lá presentes vários vereadores:
vereador Calasans, vereador Marcão da Academia, vereador Rogério Cyborg, Sérgio
Camargo, José Dimas; estava o nosso presidente, que nos representou, Juvenil
Silvério; e toda a imprensa, escrita e falada, daqui de São José dos Campos e da
nossa região; e com várias lideranças de inúmeros segmentos também. E tivemos hoje
a possibilidade de tornar esse momento um momento histórico na nossa região. Agora,
o que vai acontecer daqui a para frente? A Prefeitura de São José dos Campos vai
delimitar, vai demarcar, fazendo um diagnóstico de todas as localidades onde a internet
não acessa e, através desse diagnóstico, será formalizado agora com o Ministério de
Ciência, Comunicação e Tecnologia a parceria do programa e com isso, a custo zero
para o município, nós teremos condições de instalar as antenas. São pequenas
antenas que serão instaladas nas regiões. E, através dessas antenas, nós teremos a
possibilidade de fazer a redistribuição dessas antenas por todas as comunidades onde
não possui internet ou onde a internet precisa ser melhorada. Então, eu quero aqui
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agradecer imensamente à Prefeitura de São José dos Campos, mas, de uma forma
muito especial, o nosso ministro Gilberto Kassab, que não mediu esforços para nos
atender em nossa solicitação, que tive o privilégio de fazer, e que ele priorizou a nossa
cidade com a ‘Internet para Todos’ e trazendo para ela também todos esses benefícios.
Por favor, vereador José Dimas!”.
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte: -“Vereadora Renata Paiva, hoje realmente, como
você falou, um dia ímpar, muito especial a todos nós brasileiros. Eu quero parabenizála, vereadora Renata Paiva, juntamente com o ministro Gilberto Kassab, que esteve
hoje em São José, por esse lançamento ‘Internet para Todos’. Fantástico! Já há tempos
já, e você sabe melhor que eu, a região rural merecia essa atenção do governo
brasileiro. Realmente estou muito feliz, muito contente. E agora nós podemos – né,
Renata? – de falar para o pessoal do Turvo, Bom Sucesso...”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Com toda região, né?
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte: “...Bengalar, São Francisco Xavier.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Exatamente.”
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte:- “todos esses bairros que a vereadora conhece
bem e já trabalha naquela região, que, graças a esse projeto, esse investimento de
longo prazo...”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Buquirinha, Freitas... Quer dizer...”
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte:- “Freitas... Quem mais?’
A vereadora RENATA PAIVA:- “Região leste, no fundão lá”
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte:- “Fantástico! Toda...”
A vereadora RENATA PAIVA:- “A cidade inteira, né?
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte:- “O Guirra... Guirra...”
A vereadora RENATA PAIVA:- “A região sul.”
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte:- “Então está aqui um comunicado. Então, a
região rural, região norte de modo especial, pode esperar então desse projeto. E você
falou bem, vereadora Renata Paiva, do processo. Será um chamamento, credenciada
as empresas que vão fazer essa gestão e aí então nós podemos dizer que
oportunidades para todos, para conhecimento, informação e de fato uma cidadania
muito... uma democracia melhor no meio de comunicação. Parabéns vereadora Renata
juntamente com o nosso ministro Gilberto Kassab! Obrigado!”.
A vereadora RENATA PAIVA:- “Com certeza, José Dimas. E tudo isso tem aval e... É
chancelado também pela Telebrás. Então a gente vai ter realmente aí... a partir do
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início de 2018, já começa todo o processo de implementação”.
O vereador CYBORG, em aparte: - “Obrigado pelo aparte vereadora! Primeiro
parabenizar. Foi com muita alegria que hoje recebemos em São José dos Campos o
ministro Gilberto Kassab. E a gente vê o comprometimento que ele tem com a região
do Vale do Paraíba, de vir fazer esse lançamento em São José dos Campos, e fica
muito feliz em saber como isso vai ser feito. Já várias cidades já entraram em contato
conosco hoje porque já está repercutindo. A mídia agora, televisionada, acabou de
passar. Pessoas de Natividade da Serra já ligando, querendo saber como é que vai ser
para ter. Você pega de Pouso Alto, acabei de receber uma ligação agora, querendo
saber: ‘poxa, vai ter internet! Então vai chegar até aqui?’ Vai chegar sim, é ‘Internet
para todos’. Ele falou que não vai medir esforços para que chegue em todas as cidades
do Brasil. Então isso é muito importante, a gente ver um ministro preocupado com o
munícipe, aquele munícipe que não tem condições de ter uma internet. Hoje vai ter a
internet. Ela vai ajudar o agropecuário, vai ajudar aquele produtor rural distante, igual
ao vereador José Dimas acabou de colocar, vai ajudar também os Postos de Saúde
das cidades. Você imagina você vendo horizontes, né, vereadora Renata?Vamos no...
em Manaus que na hora que você está ali no meio... atravessando as cidades
‘pinheirinhos’ que você... beira rio, que você vai fazendo aquelas visitas, você não tem
internet. Imagina na hora que um médico precisa fazer uma atendimento, ele precisa
buscar o que ele pode... mostrar – um exemplo – uma picada de um inseto ou alguma
coisa, que ele precisa mandar foto para algum instituto, que ali ele vai poder mandar.
Isso vai ser fantástico! Eu acho que, assim, chegou a hora, já estava no tempo do
Brasil ter internet para todos. Isso realmente mostra que é o comprometimento,
comprometimento do lado social, e a responsabilidade de ajudar o próximo. Parabéns,
Renata! Fiquei muito feliz do convite, de ver os amigos lá, o prefeito de Mogi das
Cruzes, Marco Bertaiolli, uma excelente pessoa que estava lá acompanhando o
ministro. O ministro também elogiou o Marco pelo excelente trabalho que fez em Mogi.
Então, a gente fica muito feliz em saber que isso está sendo lançado em São José dos
Campos. O nosso muito obrigado ao ministro Kassab, que esteve hoje aqui!”
A vereadora RENATA PAIVA: - “Com certeza. E uma internet, vereador Cyborg, de
qualidade, que tem uma capacidade alta (60 Gbit/s) e uma velocidade de Acesso de
até 100 Mbit/s. Muitos de nós não temos uma internet nesta qualidade, e que vai estar
acessível a todos, principalmente para aquelas pessoas que não têm condição, é baixa
renda, de ter acesso à internet, principalmente uma internet nessa qualidade”.
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O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, em aparte: - “E com certeza
vereadora Renata... Obrigado pelo aparte! Parabenizá-la aí pela sua atuação para que
São José dos Campos fosse rapidamente incluída nesse programa também. Sabemos
da sua aproximação com o Gilberto Kassab, através do seu partido, o PSD. Parabéns!
E realmente a inclusão digital hoje é uma questão de cidadania, senão nós vamos ter
duas classes de pessoas – aquelas que têm condição de acesso à internet e as que
não têm para aperfeiçoamento pessoal. E vou mais além ainda, a própria fixação do
homem do campo, porque nós já tivemos na década de 60 uma evasão rural muito
grande, as cidades incharam, as favelas em torno das cidades aumentaram muito
porque vieram pessoas que não tinham uma formação para a industrialização,
acabaram subempregadas no meio urbano e nós tivemos um problema muito sério no
campo. Hoje até para a produção agrícola é importante a internet na área rural e para a
fixação do homem no campo. A pessoa tendo acesso à internet ela tem condição de
uma vida mais digna, o acesso ao banco como a vossa senhoria falou, a todos os
benefícios que a tecnologia traz para ela. Então muito importante para o país. E
também essa questão da segurança nacional, tráfico de drogas, contrabando, uma
série de coisas que acontecem na nossa fronteira, e hoje nós teremos condição de um
acompanhamento muito maior através dessa tecnologia que veio já sendo
desenvolvida ao longo dos vinte anos com quase três bilhões de investimento. Se não
fosse o Gilberto Kassab, a força dele ali em defender esse projeto, poderia ter parado
no meio do caminho, como tanta coisa nesse país, que se gasta, gasta, gasta e, antes
de concluir, já é um natimorto, morre antes de nascer. Isso seria um investimento muito
grande jogado fora. Então, parabéns mais uma vez!”.
A vereadora RENATA PAIVA: - “Com certeza. Então eu quero aqui agradecer a todos
que também fizeram o aparte e agradecer a todos os vereadores. Essa Câmara de
vereadores com certeza terá grande participação nesse processo e a gente sabe da
importância dele para todos nós aqui em São José dos Campos. E eu só tenho que
agradecer por ter tido a oportunidade de poder, de alguma forma, ter contribuído para
que isso se tornasse uma realidade na nossa cidade e com certeza também será uma
realidade próxima para toda a nossa região. Muito obrigada e que Deus abençoe a
todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO: - “Pela ordem, vereador Petiti”.
O vereador FERNANDO PETITI: -“Novamente aqui no microfone, pedir um minuto de
silêncio para Eva Silveira, a mãe do nosso companheiro Benê, do PSDB, que faleceu
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no dia de ontem. Pedir esse minuto de silêncio”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Petiti, por
gentileza, que passe aqui à Mesa, por favor! Com a palavra, vereador Valdir
Alvarenga.”
Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Valdir Alvarenga, pelo prazo
regimental de vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores
vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela
NET e pela rede social. Senhor presidente, no dia de hoje fui surpreendido, logo pela
manhã, com uma matéria no Jornal OVale – faço questão de mostrar aqui aos que nos
acompanham aí pela nossa rede social – com relação à parte técnica do atual governo
de nossa cidade, um Relatório do Tribunal de Contas do Estado que aponta e vê
indícios de falhas no governo Felício. É o que está escrito aqui no Jornal O Vale. Isso
me preocupa, porque São José dos Campos sempre foi notoriamente,
reconhecidamente uma cidade de destaque pela sua capacidade de gerenciamento,
pela sua pujança, pela sua qualidade enquanto cidade no cenário nacional e até
internacional. E quando vejo ‘Relatório do Tribunal de Contas aponta quarenta e nove
falhas técnicas’ eu começo a imaginar o seguinte: acorda, Felício! Acorda, prefeito! Não
é culpa do senhor. É culpa da sua equipe que está sendo incompetente, a sua equipe
técnica está deixando a desejar, e principalmente na parte financeira, prefeito, porque a
licitação é coisa séria, licitação pode levar o senhor a uma improbidade administrativa,
pode levar o senhor à perda de oito anos de direitos políticos, por culpa de técnicos.
Então, prefeito, acorda! Dizer que agora o processo da licitação que eles fazem tem
que ser via ata, não pode ser pregão presencial mais... ora! Só depois que a imprensa
ligou para Secretaria e fez o alerta? Mas não para por aí, não. Não para por aí, não,
senhor presidente. A gente sabe que o principal apontamento que o governo hoje peca
com a população... interessante, dama da Saúde, Dulce Rita, nossa grande colega
Dulce, exatamente o que a população joseense hoje já aponta: já aponta falta de
médico, já aponta falta de remédios, já aponta falta de cem mil consultas que não
tiveram esse ano, dez mil cirurgias que não tiveram esse ano, próteses de joelho,
próteses de ombro, próteses de quadril. O povo está dizendo isso. Mas não. Prefeito, o
senhor está esperando o Tribunal chegar e dizer que ‘dentre os pontos levantados pelo
Tribunal de Contas do Estado, destaque para a falta de medicamentos na listagem da
Secretaria de Saúde, graves desequilíbrios na oferta de médicos (...)’. Na questão dos
remédios, por exemplo, o relatório aponta que ‘faltam alguns medicamento que
integram a listagem da Secretaria Municipal de Saúde e que norteiam as prescrições
de medicamentos nos serviços’ da rede sob sua gestão, prefeito. ‘Consideramos’ – o
Tribunal dizendo – ‘que a interrupção no fornecimento de medicamentos,
especialmente aqueles de uso contínuo, como é o caso dos utilizados no tratamento
das doenças cardiovasculares e doenças reumáticas e no controle do diabetes, pode
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trazer graves consequências’, completou o parecer do Tribunal de Contas. E aí o
primeiro apontamento dentre os pontos levantados: ‘destaque para a falta de
medicamentos na listagem da Saúde’. Segundo, o documento também aponta:
‘gravíssimos desequilíbrios na oferta de médicos na cidade’. E por aí afora vai.
‘Projetos inicialmente previstos, porém, sem nenhuma execução ao final do segundo
quadrimestre; falta de medicamentos que integram a listagem da Secretaria de Saúde’.
‘Graves desequilíbrios’ – volto a dizer – ‘na oferta de médicos, sinalizando para a
escassez em algumas áreas e excesso em outras’. Imaginem vocês, o governo
anterior, tanto combatido aqui pelo PSDB, eis que no quesito efetividade, no índice de
efetividade, apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, em 2016, com dados de
2016, ‘São José dos Campos obteve o melhor desempenho do Vale do Paraíba’. Isto é
o Tribunal de Contas que está dizendo nos idos de 2016. Que tanto foi aturdido,
combatido aqui dentro desta Casa pelos integrantes do atual governo, aqui dentro
desta Casa. E aí, meus amigos, que me acompanham, a Prefeitura assina embaixo
essas falhas quando ela diz assim: Prefeitura informa ‘que está tomando providências
para as devidas correções’ – que foram apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. Isso é gestão. Isso é preocupante. Somente nesta área foram apontadas
essas graves falhas. Nós temos outras gravíssimas falhas nesta cidade: quesito
manutenção – o mato engole esta cidade, o mato está encolhendo a querida São José
dos Campos, reconhecida internacionalmente pela sua qualidade de gestão, qualidade
de vida. São José dos Campos perde dia a dia, do começo de 2017 agora no começo
de dezembro de 2017. Você vai de ponta a ponta nesta cidade, como eu fui. Você que
me acompanhou hoje o dia inteirinho pelo meu vídeo, onde eu fui lá no final da zona
norte, fui lá na ponta da zona sul, fui aqui no centro da cidade, aqui na Vila Maria, mas
não para por aí, não, viu, Dulce Rita? Ainda temos a questão do kit. Põe para mim o kit
aí no vídeo para mim, por gentileza, Miltinho! Põe o kit para nós, por favor! Está aí,
olha: ‘Prefeitura Municipal de São José dos Campos – kit do pão francês’. Prefeitura...
‘Paço adia compra de pão; unidade sairia’ meu amigos, nada mais nada menos de que
R$1,14 (um real e quatorze centavos). Isso é um assalto da empresa que ia ser
contratada, que aos quarenta e nove minutos, na prorrogação do segundo tempo, foi
alertado pela imprensa que estaria acontecendo um roubo nesta cidade, um assalto
nesta cidade aos cofres públicos, e os técnicos da Prefeitura engolindo isso goela
abaixo com o preço que a empresa colocou. E eu não vi hoje aqui nenhum colega
vereador da base aliada se levantar e pedir desculpas à população jossense. Imagine
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você, povo que está me acompanhando aqui pela nossa live, pelo meu vídeo na rede
social, imagine você pagar um real e quatorze centavos em um pãozinho francês para
comer ele seco, com três pinceladas de manteiga e comendo seco, um real e quatorze
centavos. Esse é o kit, sabe de quantos pães, você que me acompanha aqui?
Duzentos e cinquenta e dois mil pãezinhos o Felício estaria comprando esta semana.
Mas, graças à imprensa joseense, foi lá na hora do pregão presencial foi lá e ligou para
o senhor Anderson, secretário de Governança desta cidade, e o alertou. Aí é que ele foi
e ligou para a comissão de licitação da prefeitura para dizer: para tudo, barra, isso é um
assalto. Espera um pouquinho! E todos os processos de habilitação dessas empresas,
por quem que estava passando? Estava no escuro? Não tinha ninguém? Estava no
corredor da Prefeitura indo direto lá, por acaso, dentro da sala dos pregões, das
licitações, simplesmente isso? Estava lá no escuro entregando lá sua habilitação? Não!
Estava passando, senhor Anderson, por toda sua equipe técnica que o senhor elegeu e
colocou aí para fazer parte da sua licitação do dia a dia. Se essa licitação do pão, se
esse pregão presencial do pão já estava cometendo esse assalto aos cofres da
Prefeitura de São José, quem dirá os milhões! Será que vai precisar da imprensa estar
lá no local para dizer que esse pãozinho aqui fora, aqui pela Câmara Municipal, é pago
por quarenta e sete centavos? Aqui, o presidente, do governo do PSDB, está pagando
quarenta e sete centavos e lá a Prefeitura do Felício pagando um real e quatorze
centavos em um kit de duzentos e cinquenta e dois mil pães. O que é que está por
detrás disso? Nós temos a obrigação de denunciar aqui. Esse kit é o kit do pãozinho
francês, um kit criminoso, que eles estão acostumados a alardear, bater no peito, fazer
um barulhaço quando fala de kit. E agora, Felício? E agora, governo do PSDB? Digere
esse kit, kit dos pãezinhos, duzentos e cinquenta e dois mil pãezinhos. E sabe...
pasmem os senhores! Sabe quanto é a diferença do pãozinho comprado aqui fora com
a pinceladinha de manteiga? Sabe qual é a diferença que o governo do Felício estaria
pagando? Cento e quarenta e dois por cento a mais nesses pãezinhos. Este vereador
do Solidariedade, Valdir Alvarenga, ninguém vai calar. Nós vamos aqui, do começo ao
fim, nós vamos denunciar tudo que estiver errado nesta cidade. Chega de se calar!
Chega de ficar no silêncio! Não dá mais para ver o dinheiro suado do trabalhador
jossense, da população joseense indo pelos ralos sem explicação nenhuma! E a cidade
encolhendo. Uma cidade tida e havida como empreendedora hoje é uma cidade
encolhedora; ela está se encolhendo, minuto a minuto, na atual gestão. E se eu estiver
mentindo, venha comigo, venha comigo, tenha coragem, entra no meu carro e vamos
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nos quatro cantos da cidade diametralmente e eu vou mostrar para vocês como que
anda esta cidade. Pontos de ônibus, meus amigos. Você senta no ponto de ônibus e o
que tem de pernilongo e braquiária batendo no seu pescoço. Vou mostrar aqui na
semana que vem. Você vai lá no poliesportivo do Campo dos Alemães, você vai andar
naquela pista de caminhada, completamente mato batendo aqui no meu ombro. Você
vai lá na escola Dirce Elias, lá no bairro dos Freitas, lá na periferia desta cidade, lá você
encontra mato dentro da escola, embora seja estadual, mas a parte externa, a calçada,
o mato toma conta do ponto de ônibus. Você vai ali na Estrada Municipal Benedito
Oliveira o mato toma conta. Você vai em várias outras... Você vai aqui na Sebastião
Gualberto o mato toma conta. Esta cidade se encolhe, mas não se encolhe só na
manutenção, não. Vamos voltar um pouquinho para o esporte. De 2016 para 2017 nós
aprovamos no Orçamento do alto rendimento do esporte nesta cidade em 18 milhões
de reais, para não faltar dinheiro para viagem de todas as modalidades, inclusive para
fortalecer o futebol feminino, que é a grande esperança do povo brasileiro, não é nem
de São José – campeão mundial, campeão estadual, campeão nacional – enfim, e
agora derrubaram, nós vamos aprovar daqui os próximos dias quatro milhões,
seiscentos e oitenta. Se com 18 milhões, nobre vereador José Dimas, líder do governo
nesta Casa, já estavam alegando que falta dinheiro, imaginem com quatro milhões,
seiscentos e oitenta! Vão fechar as portas da Secretaria de Esportes, podem acreditar.
Podem acreditar, vão fechar as portas da Secretaria de Esportes nesta cidade. Então,
meus amigos, aí eu vejo aqui o Anderson com a cara toda fechadona aqui, preocupado
sem dúvida alguma, no jornal. Eu ficaria preocupado também, ué, é ele que comanda
todas as secretarias e todos os setores de licitação da Prefeitura, ele é o carro-chefe,
ele é o chefe-mor, tem que ficar preocupado mesmo. Anderson, olha, duzentos e
cinquenta e dois mil pães à faixa de um realzinho e quatorze centavos – olha! – eu não
sei quem que tem que mandar ser preso aí, viu? Alguém tem que ser mandado, tem
que ser enquadrado, tem que ser algemado e ser preso porque isso é um assalto ao
cofre público de nossa cidade, uma cidade que hoje falta médico, falta remédio, falta
tudo nesta cidade. E aí eu vejo muitas vezes o silêncio, o silêncio desse Parlamento,
porque na sua grande maioria, quase todos aqui estão aliados do governo. Aplicaram
anestesia na língua, porque não vêm falar, engessaram as pernas, engessaram os
braços e engessaram inclusive as cordas vocais porque a voz sumiu desse
Parlamento, a voz desapareceu desse Parlamento para defender a sociedade. A
sociedade joseense hoje infelizmente no tocante à representação deste Parlamento ela
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está manquitola, manquitola, praticamente não tem representação, com todo o respeito
que eu tenho aos colegas vereadores desta Casa, que estão lá acreditando no canto
da sereia do governo, que vai ajudar nisso, que vai ajudar naquilo. Vocês vão ver o ano
que vem e depois vocês vão me contar. Vocês vão ser empurrados de barriga e depois
vocês vão ficar arrependidos lá na frente do tempo perdido e inclusive do tempo de não
observar isso aqui: o kit. Quantas vezes eu não vi aqui o nobre colega vereador Juvenil
chegar aqui e bradar – não é, Juvenil? – e bradar sobre o kit, bater na questão do kit. Aí
o kit do pão francês. O kit do pão francês hoje é o grande comentário na cidade de São
José dos Campos, porque a população, ao saber disso pela rede social, ela ficou
indignada e, por outro lado, ela elogiou o presidente da Casa, que é do mesmo partido
do prefeito, porque aqui se aplica com justiça o valor correto de quarenta e sete
centavos, que é o que se pratica no mercado mesmo. Porém, quando ela viu cento e
quarenta e dois por cento de diferença do pão, a sociedade joseense não aguentou.
Olha na rede social aí que está absurdamente, Cyborg, absurdamente esse preço
praticado. Essa comissão de licitação hoje que o Anderson indicou lá e elegeu ela tem
que ser passada a limpo, Anderson. Você está me acompanhando aqui agora, eu tenho
certeza, neste momento. Passe a limpo, Anderson, senão eles vão levar vocês para
cadeia, eles vão levar vocês presos, eles vão derrubar inclusive o prefeito por
improbidade. Ai se não tem o Meon! Ai se não tem o Jornal OVale, que foi lá aos
quarenta e nove minutos e meio na prorrogação e foi lá e disse: olha, vocês estão
malucos em bater o martelo aqui nesse pregão presencial; vocês estão malucos se
vocês aceitarem esse valor de R$1,14 (um real e quatorze centavos). Aí eu pergunto...
O Anderson dá uma justificativa aqui: não, mas fizeram errado, eles tinham que ter feito
por ata, por ata. Oh, Anderson, eles não sabiam disso? Eles não sabiam disso, que
tinha que ser feito por ata e continuaram o processo, continuaram esse processo de
compra? E aí precisou o jornal te ligar. Oh, Anderson, você já analisou isso, Anderson?
Anderson, você já analisou? Aí o Anderson foi lá analisar. E aí onde o Anderson, na
dúvida, foi lá e pediu para suspender. Acertou? Acertou corretamente. Acertou
corretamente na medida de paralisar, de paralisar esse processo. Porém, o desgaste já
aconteceu. A dúvida da lisura do processo, da transparência do processo elas já
aconteceram, não volta atrás mais, é como leite derramado, é como a água jogada no
chão, não tem como voltar atrás mais, não tem como. Isso balança qualquer estrutura
moral e ética de um governo. Tem que penalizar essa equipe de licitação do governo
Felício. Se o Felício não fizer isso, ele não consegue chegar até o final do governo com
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essa equipe. E aí nós vamos agora tentar descobrir outras coisas, que rodaram
milhões. Se essa, com duzentos e oitenta e cinco mil reais, tem o valor de cento e
quarenta e dois por cento de diferença do valor de mercado, que dirá aqueles milhões,
Dulce, que vão ser gastos lá e que eles são os responsáveis por esse processo de
licitação! Então, olha, esta Casa precisa ficar atenta! Esta Casa, a sua grande maioria,
e eu também quero o sucesso do governo, quero o sucesso da cidade. Eu não quero o
quanto pior melhor, não. Eu quero o melhor para cidade. Mas que tenha seriedade no
gasto com o dinheiro público, e principalmente pãozinho. Ah, pãozinho! Pelo amor de
Deus, o cara errar na compra de um pãozinho, então que dirá os milhões, os dois
bilhões e seiscentos e trinta e nove milhões que serão gastos ao longo de 2018 e que
nós aqui estaremos aqui aprovando. Nós vamos aprovar dois bilhões – ‘b’ de bola –
dois bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões de reais para essa equipe de licitação
do governo Felício. Felício, toma cuidado com a sua caneta, não vai só colocando aí,
assinando, não! Você pode estar sendo passado para trás sem o devido conhecimento
e aí você tem que puxar a orelha da sua assessoria jurídica inclusive, que manda subir
os processos para você assinar, que está tudo ok, que está tudo checado, está tudo
avaliado. Tá nada! Tá nada! Olha que sorte que vocês tiveram desses últimos
segundos da prorrogação do segundo tempo quando não permitiu a compra desses
pãezinhos. Então é isso, meus amigos. Fazer gestão não é fácil não, administrar não é
fácil não, nós sabemos disso, é muito complicado porque a cidade é muito grande e
muitas vezes a falta de diálogo, a falta de ouvir os vereadores, não dar ouvido para os
vereadores, deixar os vereadores de segundo plano, achar que vereador é só chicotear
que o vereador se cala, chicoteou o vereador calou e aí ameaça a estrutura do
vereador, que é isso aqui lá dentro. Bate na mesa, dá tapa na mesa: ah, não está bom
sai fora da base; não está bom, chicoteia. Não é assim, não. Nós não estamos na
cidade de Sucupira e também o prefeito não é o Odorico Paraguaçu. O prefeito chamase Felício Ramuth, um homem letrado, um homem de capacidade, que já demonstrou
em várias empresas que gerenciou, que foi diretor. Portanto, não pode ser passado
para trás por uma equipe técnica da Prefeitura, que foi colocada lá no processo de
licitação dentro da Prefeitura. E, para terminar, senhor presidente, queria dizer o
seguinte: de que a cidade precisa ganhar um esforço, um upgrade aí, maior da parte da
administração, da parte da Secretaria de Manutenção da cidade, porque a cidade está
entregue, a cidade está praticamente... como diz os moradores aí na rua: ‘vereador,
você tem certeza que o prefeito se encontra lá na Prefeitura?’ Se encontra. O prefeito
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está lá. ‘E o secretariado dele, a assessoria dele?’ Todos no ar-condicionado e na zona
de conforto. Eles não vêm suar a camisa. Eles não vão lá para as pontas da periferia,
como nós fazemos todos os dias com a nossa blitz levantando os pontos isolados e
abandonados nesta cidade. Repito, ponto de ônibus numa cidade, no centro da cidade,
em que o mato toma conta é triste e lamentável. Muito obrigado, senhor presidente e a
todos os senhores e senhoras que nos acompanharam aqui por essa live. Me perdoem
um pouquinho aqui a emoção, mas é que eu não posso ver o dinheiro da Prefeitura, do
imposto suado da nossa população indo pelos ralos por uma equipezinha de licitação lá
na Prefeitura e que muitas vezes nem o prefeito está sabendo do erro que ele está
assinando embaixo e muitas vezes sendo acometido de crime de improbidade
administrativa e política nesta cidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Foi citada a vereadora Dulce
Rita. E peço ao vereador Cyborg que assuma os trabalhos da Mesa.”
Neste momento, assume a presidência o vereador CYBORG, que dá continuidade aos
trabalhos.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Questão de Ordem, nobre vereadora Dulce
Rita.”
A vereadora DULCE RITA, Q. O.:- “Senhor presidente, só queria lembrar ao vereador
que me antecedeu que, primeiro, assim que foi detectado o problema foi suspensa a
licitação. Então não deu continuidade e nem depois não jogou sujeira debaixo do
tapete, como foi feito nos quatro anos com o PT. Segundo, com relação aos
medicamentos, está sabendo muito bem que os medicamentos, teve um problema
mesmo de estoque, teve um problema de reposição, mas por conta do débito que o
outro prefeito tinha deixado e também porque tem alguns medicamentos que até agora
não consegue ser comprado, problema de Anvisa, de princípio ativo. Por exemplo,
benzetacil não tem ainda na rede, problema de princípio ativo, problema de que não
está podendo se importar esses princípios ativos. E outra coisa, é uma diferença muito
grande: cometeu-se o erro, assumiu o erro, suspendeu o que estava se fazendo de
errado, não continuou errando, não foi botando as coisas embaixo do tapete. E também
nós, enquanto vereadores, não fomos coniventes e não somos coniventes, não ficamos
aí, não somos e não estamos calados. Todas as irregularidades que, porventura,
aparecerem nós estamos fiscalizando com muita responsabilidade, porque o dinheiro
público que teve no governo do PT é o mesmo dinheiro público que nós estamos tendo
aqui agora para administrar, então não tem esse negócio aí não que está falando,
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falando, falando. Como se diz, né? A grande maldade está no coração do homem.
Então ele já está falando que os dois bilhões do outro orçamento já vai para o ralo, que
não sei o que. Ah, me poupe, né? Eu acho que... assim, acho que está faltando é um
pouco de sobriedade nessas palavras ou está se baseando de tudo que se foi dito com
experiência do outro governo. Pode ser, né? Porque ficou tanto tempo calado com tudo
que tinha acontecido no outro governo, se calou. Agora está aí vendo pecado em tudo.
Quando tiver erro, nós estaremos aqui, estaremos conversando com o Felício, com o
Anderson. Queria até parabenizar o Anderson, que teve uma atitude muito certa, não
deixou progredir nada. Foi lá, cortou a licitação e começar de novo. É assim que tem
que ser feito e é assim que vai ser feito, porque ninguém veio aqui para assumir essa
Prefeitura para continuar com os mesmos erros do passado, mesmo porque a história
do nosso país é outra: nós temos uma rede social que está fiscalizando tudo, nós
temos compromisso com a população, nós temos compromisso nas escolas, nós temos
compromisso na saúde. Falar que não teve prótese, que está parada, que não sei o
que, quanto tempo que essas filas ficaram paradas? Os grandes avanços que estão
tendo lá no Pio XII com relação a pacientes com câncer, que estão sendo chamados,
tem muitas UBSs que estão procurando paciente, de tanta vaga que se abriu, tem os
médicos credenciados nas UBSs, muitas coisas estão sendo feitas. Só que tem um
problema: o Felício não gasta dinheiro em propaganda; ele gasta em serviço em prol da
população. O dinheiro é gasto para serviço, não é para propaganda enganosa, como foi
o seu Carlinhos de Almeida, entendeu? É muita coisa diferente, principalmente na parte
de marquetagem. Não tem marqueteiro, não; tem é administrador nesse governo.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado pela compreensão da nobre
vereadora Dulce Rita! Questão de Ordem, nobre vereador e presidente Juvenil
Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO, Q. O.:- “Senhor presidente, eu não posso deixar de vir
a esse microfone e não valorizar o belo trabalho que é feito pela equipe, não só do
setor de compras da Prefeitura, mas também por todo o corpo de funcionários. Nesse
caso, especificamente, houve sim um erro, cometeu-se uma falha processual, e
imediatamente o nosso secretário, o Anderson, ele pediu e ordenou que o processo
fosse paralisado, recompõe-se essa forma de fazer e aplica-se o jeito certo. Mas qual
que é a diferença, vereador José Dimas, entre esse governo do PSDB e o governo que
esse vereador que anteriormente falou, qual é a diferença substancial? A diferença é
que no episódio do kit escolar, a vergonha de São José dos Campos, aquela situação
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onde nesse momento a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e está
condenando alguns agentes políticos por conta do fatídico kit escolar, qual é a
diferença? É que nesse episódio dos pãezinhos... aliás, vai aqui um parêntese, esses
pãezinhos são servidos aos funcionários das regionais que são espalhadas por toda
São José dos Campos, Leste I, Leste II, Sul I, Sul II, Centro, Norte e outros pontos
também que são distribuídos a esses valiosos funcionários que trabalham nas bases
cuidando dos bairros de nossa cidade, das manutenções do nosso município. E aí
então houve realmente essa falha processual que imediatamente o secretário
Anderson, com todo o seu conhecimento de causa, pediu que fosse então paralisado.
Dito isto, vereador José Dimas, qual que é a situação e a diferença então? No episódio
do kit escolar que nós denunciamos aqui nesse Plenário, que nós propomos no
primeiro momento uma CPI cujo esse vereador que me antecedeu ele votou contra a
CPI no primeiro momento, qual é a diferença então? É que o governo que ele apoiou
não teve a coragem de paralisar o processo e refazer, ele mandou tocar o processo e
deu no que deu. Essa é a diferença, José Dimas. A quem é gestor, quem sabe da sua
condição de gestor, tem o momento de parar, de ouvir, tem o corpo técnico que nos
assessora. Tudo isso é importante. A diferença é que a arrogância, a prepotência e a
ganância muitas vezes até de se fazer na vida, cito o caso do Martins Pereira,
gastaram dezoito milhões de reais e nada aconteceu, depois mais quatro milhões e
está lá o mico daquele projeto, vinte e dois milhões de reais gastos. E outras e outras
obras que pode citar por aqui. Então a diferença de um governo sério e um governo
picareta é essa, é que o governo sério, quando apontado irregularidades, ele tem a
coragem, a hombridade e a decência de paralisar o processo e retomar de uma forma
que seja considerada a correta. A diferença de um governo picareta: ele vai até o final –
e agora até o final significa estar na Justiça sendo aí processado e, quiçá, esperamos,
condenado. E quem fez a lambança do kit escolar que pague pelos seus erros.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Questão de Ordem, nobre vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS, Q. O.:- “Senhor presidente, quero completar aqui as palavras
tanto da vereadora Dulce Rita, porque ela tem moral para falar, muita moral. Vereadora
mais votada, vereadora que, de madrugada, as pessoas mais simples, mais pobres
ligam e ela atende, pessoa que não sai... E sabe... Eu ia dizer ‘não sai do hospital’, não,
não sai da área da saúde. Não é à toa que essa mulher tem o nosso respeito.
Parabéns às suas palavras e do vereador Juvenil. O vereador que falou, falou, falou...
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ele fala muito bem e ele defende o governo passado, ele foi do governo passado, ele
foi do governo que não teve esse apontamento como estamos tendo. Aliás, ele falou do
apontamento que saiu no jornal. O jornal é bom para vender. ‘Cachorro mordeu
homem’ não é matéria. Matéria é ‘O homem mordeu o cachorro’. Isso é muito bom.
Então compromisso com a verdade. Interessante. Este apontamento do Tribunal é o
apontamento do segundo quadriênio, vereador Cyborg, significa... Quadrissemestre,
né? Quadrimestre. Significa que são dos meses de maio, junho, julho e agosto. E
estava faltando remédio. E aqui nós viemos e falamos: estava mesmo, estava mesmo,
como estava faltando trezentos e seis milhões no caixa da Prefeitura, do governo
passado, que o vereador defende tanto e pede para o nosso prefeito Felício Ramuth
tomar cuidado onde ele assina. Mas o vereador passado assinou muita coisa com o
governo passado. Contrariamente do que esse apontamento desses quatro meses, o
governo passado tem apontamento anual e foi reprovado. Então esses trezentos e seis
milhões que estava faltando não é à toa, está apontado, está no documento e é
perigoso não aprovar essas contas. Então o vereador que fala tem que dizer que ele
defendeu um governo que não tinha compromisso com a cidade, muitos credores
batendo na porta no dia 1º de janeiro pedindo para receber. A Prefeitura estava
devendo água, energia elétrica, aluguel, papel higiênico faltava. Olha só que tristeza de
uma cidade que tinha dificuldade de comprar. Então, é preciso dizer, Tribunal de
Contas apontou uma parte deste ano, que agora já está sanado. Remédio que
depender do poder municipal, que depender dessa gestão, tem em todas as redes da
saúde. Se estiver faltando um e outro, entre em contato com uma UBS e tal resolve.
Remédio do Estado pode ser que esteja faltando mesmo, mas remédios que dependem
do município não, só em setembro vinte e três milhões, vereador Calasans, vinte e três
milhões, compra de remédios. O estoque estava zerado quando chegou. Então é
preciso entender que uma avaliação parcial não é uma avaliação total. Então é preciso
ter muita coragem para dizer ‘erramos, vamos melhorar’. E estamos pagando uma
conta. Pergunta: quem fez as obras faraônicas na cidade? Esses estavam pagos. Eram
os amigos do governo, lá de Curitiba, de Osasco, empreiteiros, esses estavam pagos.
Dinheiro gasto na reforma do Estádio Martins Pereira, do gabinete (dois milhões) – que
fantástico! – e ainda tem apontamento do Tribunal de Contas que o vereador passado
não falou, os parques. Enfim, nós não gostamos muito de falar notícia negativa e nem
ficar comparando, política é lugar de gente também do bem, de gente séria. Então
tenha compromisso na hora que vai falar do governo que tem um compromisso, que
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tenha certeza, que tenha certeza de que essa nossa missão e nós colocamos muito
bem e eu aprendi com o Emanuel Fernandes, com o Eduardo Cury, que eu tenho o
maior orgulho de dizer: são políticos que têm envergadura, vale a pena ficar ao lado
deles. Aprendi com eles que política é lugar do bem e que dinheiro público é dinheiro
sagrado, dinheiro público é dinheiro sagrado. Então, vereador Cyborg, quero agradecer
aqui esse momento para dizer o seguinte: quando esse governo erra, reconhece o erro,
recomeça, porque tem um compromisso com a comunidade e, de modo especial, com
as pessoas mais sérias, com as pessoas mais simples. E endosso as palavras da
vereadora Dulce Rita, porque essa mulher conhece, realmente, as necessidades das
pessoas da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito bem colocado pelo vereador José
Dimas, também o nobre vereador presidente Juvenil Silvério e a nobre vereadora Dulce
Rita. Isso ficou bem claro e bem, assim, transparente para a população. Gostaríamos
de solicitar um minuto de silêncio em nome da senhora Eva Silveira, solicitado pelo
vereador Fernando Petiti, e em nome do senhor Osvaldo Brogliato, solicitado pelo
vereador Cyborg.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da senhora Eva Silveira e do senhor Osvaldo Brogliato.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a presente sessão. Bom retorno a todos, que Deus acompanhe!”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador CYBORG, declarou
encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h40min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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