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SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 15h25min, o senhor secretário ad hoc, vereador Fernando Petiti,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), VALDIR ALVARENGA (SD), WALTER
HAYASHI (PSC), CYBORG (PV), ESDRAS ANDRADE (SD), MARCÃO DA ACADEMIA
(PTB), LINO BISPO (PR), FERNANDO PETITI (PSDB), WAGNER BALIEIRO (PT),
AMÉLIA NAOMI (PT), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), SÉRGIO CAMARGO
(PSDB), DR. ELTON (PMDB), RENATA PAIVA (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PRB),
FLÁVIA CARVALHO (PRB), JULIANA FRAGA (PT), PROFESSOR CALASANS
CAMARGO (PRP) e JOSÉ DIMAS (PSDB).
Compareceram,

ainda,

os

seguintes

vereadores,

nos

seguintes

horários:

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 15h27min e DULCE RITA (PSDB) – 15h29min.

Às 15h25min, 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 vereador Fernando Petiti que faça a leitura dos processos novos para
ciência dos senhores vereadores.”
Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Fernando Petiti, 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.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Quero cumprimentar aqui a todos
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os presentes em nossas galerias. Apenas informar àqueles que nos acompanham pela
galeria, pela imprensa e também pelas redes sociais e TV Câmara de que o processo
que trata da Escola Sem Partido ele não está na pauta, portanto não será votado hoje.
Não sendo votado hoje, esse ano esse assunto não está para ser pautado em nossa
Casa de Leis. Pela Ordem, vereadora Renata Paiva.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, Mesa dos trabalhos, vereadores e
vereadoras, a todos que nos acompanham nessa noite uma boa noite! Eu queria
apenas pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio pelo falecimento do presbítero
Samuel Mendes, uma pessoa muito querida, pai do Dr. Paulo que trabalhou muito
tempo conosco na saúde, também da Ediane, casada com o Pastor Evaldo. São
grandes amigos, né?, aqui da Cristã Evangélica. E quero registrar aqui os nossos
sentimentos a toda família e os nossos queridos irmãos. E também registrar no dia de
hoje o falecimento do irmão do Padre Betão, Padre Betão que é um grande amigo
nosso, faleceu o irmão dele Benedito Cesar Conde. Eu queria aqui também deixar aí
registrado os nossos sentimentos a toda a família, especialmente à dona Antônia e ao
Padre Betão. E que Deus possa fortalecer aí o coração de todos! Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui
presente, boa tarde! A sessão hoje é matinal. Eu quero, aproveitando aqui a fala de
vossa excelência, só reafirmar às pessoas que aqui estão que o projeto não vai estar
na pauta no dia de hoje e vocês podem ter certeza disso, que, quando ele vir para
pauta, será bem divulgado, amplamente divulgado que ele vai ser votado. E só dizer,
senhor presidente, tivemos uma conversa com o Dom César na tarde de ontem, o
Bispo Diocesano, – eu, o vereador Juvenil Silvério, vereador Rogério Cyborg e o
vereador Sérgio Camargo – e foi realmente uma conversa muito produtiva, na qual a
gente ouviu do Bispo a posição de que o projeto ele é interessante sim para nossa
cidade. Salientou que a gente pudesse fazer algumas pequenas alterações, mas que
esta bandeira, ela vai estar sempre hasteada no sentido da gente ver a nossa cidade
sendo uma das primeiras grandes cidades a aprovar esse projeto. Mas, volto a dizer,
como disse num programa de rádio hoje, afirmando: o projeto não vai estar na pauta no
dia de hoje, não vai entrar na pauta, vocês podem ficar tranquilos, está certo? Tem a
minha palavra gravada aqui que o projeto não vai estar na pauta, está certo? Mas a
gente, concluindo, respeitando a posição de todas as pessoas que têm uma posição
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contrária, mas que nós não vamos de fato... de momento algum realmente deixar essa
bandeira ser desfraldada. Obrigado, vereador!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador
Calasans Camargo.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Obrigado, senhor presidente! Eu
queria aqui estar aqui compartilhando com os colegas presentes, também com vocês
que nos assistem através da TV Câmara, através da internet, que nós fizemos uma
indicação e ela foi votada na terça-feira passada, na última sessão, que é em cima da
Lei Complementar 601, de 13 de novembro de 2017, que é a lei do vereador
Robertinho da Padaria, que ‘autoriza o Poder Executivo a compensar créditos
tributários, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a concessão de bolsas de
estudos em cursos presenciais de graduação a munícipes que não possuam condições
financeiras’. Nós fizemos uma indicação para que esta lei contemple um percentual de
atletas que representam São José dos Campos e fazem parte das equipes
representativas da cidade, de maneira que, quando esses atletas deixem de
representar o município – a gente sabe que a carreira esportiva ela tem um tempo
limitado –, eles tenham uma profissão que possam aí estar aí sobrevivendo e tocando
as suas vidas e com isso... representaram muito bem o município e como contrapartida
essas bolsas de estudo para terem a sua formação. Também quero trazer aqui... nós
estamos recebendo a notícia aí que está bem avançado um estudo da ciclovia ligando
a avenida Dr. Nelson D’Ávila à região ali da fábrica da Embraer, acompanhando todo o
muro do CTA, INPE, aí naquela região toda, chegando da Nelson D’Ávila até a
Embraer, uma ciclovia importante. Ficamos muito felizes porque nós protocolamos
aqui, há um tempo atrás, um abaixo-assinado grande. Inclusive mandar um abraço
para o Jota, o nosso amigo que é do grupo de corridas de rua, o Jotinha, que nos
ajudou com muitas assinaturas. E hoje aí nós vemos aí frutificar essa ideia de uma
ciclovia ligando a avenida Dr. Nelson D’Ávila à região da Embraer. E, por fim,
encerrando, as questões aí da nossa... Vou no mesmo assunto, de mobilidade urbana,
mas na questão aí das nossas vias expressas. Estamos iniciando a obra da Via
Cambuí, uma importante obra. Ficamos contentes também de termos notícias e que
dentro de certo prazo há uma expectativa e um direcionamento do governo no sentido
de dar andamento na Via Banhado e no futuro também a Via Ressaca, que é a ligação
Oeste-Sul, ali acompanhando o Córrego da Ressaca, da Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, na região entre o Jardim das Indústrias e Pôr do Sol, uma ligação com a
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região sul. Então, portanto, são avanços grandes em relação à mobilidade urbana,
ampliando a nossa malha de vias expressas, que é o Anel Viário. Inclusive agora está
concluindo, no início do ano já se conclui o prolongamento da Via Oeste, também
futuramente ele vai até Jacareí, acompanhando o traçado da extinta linha férrea,
passando por trás da UNIP. Portanto, ele viria de Jacareí, passando pelo Jardim das
Indústrias, até ali a região do Thermas do Vale, emendando com a Via Banhado, que
emendaria já com a Via Norte, que está concluída. Portanto, a malha viária de São
José dos Campos está tendo uma atenção especial e nós esperamos que esses
projetos realmente deem o seu andamento e obviamente que toda a cidade será
beneficiada com esses projetos sendo concluídos. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Valdir
Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores vereadores,
vereadoras, população que nos acompanha pela TV Câmara, os amigos que estão aí
nas nossas galerias. Cumprimentar as lideranças da zona norte na pessoa do Chagas.
Um abraço para vocês! Dizer o seguinte, senhor presidente: gostaria de pedir um
minuto de silêncio para Gabriele Esturba Lima, que perdeu a vida nesses últimos dias,
infelizmente. Uma menina que tinha um futuro brilhante pela frente, com apenas quinze
anos de idade, foi brutalmente assassinada por um veículo que empreendeu uma
velocidade de cento e vinte quilômetros por hora numa via que tem indicação de
cinquenta quilômetros por hora, o carro estava a cento e vinte por hora. Coitada da
adolescente, desceu ali na Estrada do Imperador, um local bastante escuro, e que,
descendo do ônibus, o ônibus partiu e ela imediatamente, para não ficar naquele local
escuro, ela acabou atravessando a Estrada do Imperador e, por incrível que pareça, a
quarenta metros de distância da sua casa. E justamente, no ponto de ônibus, quanto
bateu, levou ela a cinquenta metros, na porta da sua casa, o corpo da menina. Quer
dizer, explodiu o corpo da adolescente. E isso em decorrência, inclusive, depois que foi
retirado o radar que existia lá infelizmente. Nesse processo de transição da empresa
que rompeu o contrato com a Prefeitura, naturalmente esses radares sumiram das
grandes vias da cidade. Então eu queria registrar aqui que foi assim, uma coisa
horrorosa que aconteceu ali, muito brutal mesmo, comoveu a comunidade do conjunto,
aliás, do Residencial União, totalmente comovida aquela comunidade. Nós vamos fazer
um grande manifesto nesse sábado lá, a partir das nove da manhã. Essa menina
estudava na Escola Monteiro Lobato. Quase todos os alunos dessa escola irão nesse
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local prestar essa solidariedade à sua mãe Viviane, que está muito chocada, enfim,
toda a família e todas as famílias também do Residencial União. Então ouvindo aqui o
vereador que me antecedeu, anunciando grandes obras... maravilha! Acho que a
cidade merece e tem que ter mesmo. Só que o prefeito hoje ele tem um olhar para as
grandes obras e não tem um olhar para as pequenas obras, que, na verdade, uma
simples lombofaixa, uma simples... um radar resolveria uma questão. Todos nós
sabemos que a Estrada do Imperador hoje ela compete com a Via Dutra, ela compete
com a Via Dutra na quantidade de veículos e na velocidade, que nem na Via Dutra não
pode, porque tem lá os radares. Via Dutra me parece que é cem, cento e dez. E lá o
cara aplica cento e vinte, cento e trinta, cento e quarenta depois que tirou o radar da
Estrada do Imperador. Então queria fazer um apelo aqui, embora esteja correndo já um
abaixo-assinado nosso dentro da comunidade para pedir a lombofaixa, mas não basta
uma lombofaixa. Pela extensão, pelo volume de veículos e pela passagem de
pedestres que tem da Imperador, sentido Leonor de Almeida, que é a avenida paralela
com a Imperador, que dá acesso para o Residencial União, ali todos os dias a
iminência de um atropelamento é muito grande, tanto por senhoras, por crianças, por
estudantes, por trabalhadores. É uma coisa impressionante ali. Então queria registrar
isso aqui nessa Casa e dizer ao prefeito que possa urgentemente fazer umas quatro ou
seis lombofaixas lá, porque não basta fazer na Imperador, porque sai da Imperador,
atravessa até o canteiro central e depois vai atravessar a Leonor de Almeida para
chegar até o União é como na Via Dutra: você atravessa... Antigamente você chegava
no canteiro central para depois atravessar a outra via. O risco era igual. Então lá não
pode ser diferente. Então fica aqui o registro do nosso pedido ao prefeito, que possa se
sensibilizar e que essa menina não foi a primeira fatalidade que houve lá, sem contar
os animais que o povo do Pinheirinho tinha e muitos deles transitavam lá, era o lugar
que mais assassinava animais aqui em São José dos Campos é justamente aquelas
duas vias lá. Então a gente fica aqui registrando para que o prefeito possa ter a
sensibilidade de não ficar com o olhar somente nas grandes obras, elas são
importantes, mas as pequenas obras também são importantes e ela atinge mais
diretamente a localidade, as famílias que se encontram ali no dia a dia usando essa
passagem que existe ali da Imperador com a Leonor de Almeida, no acesso ao
Residencial União. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu queria complementar a
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informação dada pelo vereador Valdir Alvarenga, que também teve um acidente
gravíssimo na Avenida São José, de madrugada. O prédio ali do Pôr do Sol, chama
Edifício Pôr do Sol, estão fazendo o abaixo-assinado, tem uma filmagem, o vereador
Wagner não tem aqui agora, mas na semana passada até comentou, na terça-feira,
deste acidente. E infelizmente a pessoa faleceu. Lá era uma avenida... é uma avenida
perigosa, a Avenida São José. Era antigamente, no nosso governo, quarenta
quilômetros por hora e tinha um radar, Rosinha. Eles tiraram o radar e colocaram a
velocidade... aumentaram a velocidade para cinquenta e nós perdemos infelizmente
uma vida agora este final de semana. Então no seu requerimento verbal reitero o nosso
aqui também, porque a Prefeitura... não foi agora nessa discussão dos radares, foi no
início do ano que o prefeito foi lá e mandou mudar o horário e nós já tivemos
infelizmente essa grande fatalidade. Mas eu quero aqui registrar a presença do Murilo,
que é Conselheiro da Juventude, foi eleito, está aqui com as faixas ‘Escola Sem Partido
é censura, é preconceito’. ‘Professores’, e aí um cartaz dos professores, ‘é contra
Escola Sem Partido’. Quero aqui, em nome dos professores, nominar a Rosinha,
professora Meire, tem outras aqui. Professoras, se sintam representadas por ela.
Companheira Valéria, do Sindicato dos Derivados de Petróleo, que já escreveu um
documento, está no processo, quem acessar lá, não está com o nome, mas está ali
como um documento. Foi o primeiro documento que entrou, inclusive, aqui no projeto
Escola Sem Partido. E aqui um outro cartaz: o rosa ‘Arquiva, Juvenil’ e o azul ‘Arquiva,
Juvenil’. Por um acaso, é um cartaz azul, um rosa e o verde dos professores,
professores contra a Escola Sem Partido. Claro que nós somos contra essa definição
de cores, porque nós somos a favor que todas as cores representam as mulheres,
pode usar azul, pode usar rosa, mas está aí registrado como é, infelizmente em alguns
lugares é assim que predomina. Então esse cartaz está registrado da forma que é o
cotidiano de alguns lugares. Então quero cumprimentá-los, como também quero
cumprimentar aqui a representação do Somos Mais para São José, em nome do
Caxambu e do Gustavo, está todos... tem aí seis, sete pessoas aqui, eles estão... além
de acompanhar, chegam... estão ali já trabalhando nas redes sociais. E quero
parabenizá-los, porque a repercussão que está tendo tanto do facebook como da rede
social de vocês tem uma repercussão enorme. Sei da situação do Peixeiro. Aliás, eles
são os militantes de oposição que estão ali diariamente ou têm um aliado ali do lado, da
região, que filma inclusive a hora que o fiscal passa e não toma nenhuma providência,
foram eles que fizeram a denúncia do Raoni da mandioca, têm música e tudo mais.
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Então cumprimentar vocês. É a última sessão. Quero aqui registrar, dizer que foi um
ano importante e vocês tiveram para essa cidade um olhar daqueles que infelizmente o
governo não percebeu. Vocês estão olhando para a cidade, cuidando da cidade,
fiscalizando a cidade. E também está aqui o companheiro da região norte. Eu esqueço
o nome, mas o vídeo dele é muito visto.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Conclua, vereadora!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já encerrando. Essa semana vi os vídeos do matagal –
parabéns! – e da viela do Alto da Ponte. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Que beleza, última sessão é
bom, né? Vereadora Renata Paiva.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, eu quero agradecer novamente o
aparte. O vereador Valdir Alvarenga fez menção ao acidente que aconteceu,
infelizmente, esse final de semana, a vereadora Amélia também, inclusive envolvendo
um motociclista que faleceu. Todos os senhores têm conhecimento que
frequentemente eu tenho usado essa tribuna para alertar a todos os vereadores e
vereadoras dessa Casa e também chamar a atenção do poder público na questão da
violência do trânsito na nossa cidade. Nós temos dados alarmantes: que nos últimos
dez anos, por exemplo – eu tenho trazido essa estatística aqui com frequência – nós
tivemos, em média, setenta pessoas que faleceram, que foram a óbito em decorrência
da violência do trânsito da nossa cidade. Isso é muito grave. São mais de setecentas
pessoas que faleceram em decorrência da violência do trânsito de nossa cidade nos
últimos dez anos. Esse ano, até outubro, não foi diferente: nós tínhamos sessenta
óbitos. Fora as pessoas que ficam sequeladas, deixam de produzir, perdem seus
empregos, ficam dependentes de seus familiares, enfim, né, é uma questão muito
séria, imagine a família de todas essas vítimas ao longo desses anos. E a gente
precisa... Eu tive ontem uma reunião, na Secretaria de Mobilidade, com o secretárioadjunto Douglas e com o Luís Alexandre e também o Cláudio, falando dessa questão,
que nós precisamos fazer algo, mas não só no mês de Maio Amarelo ou na Semana do
Trânsito, tem que ter uma ação muito mais eficaz envolvendo toda a sociedade civil
organizada, poder público, instituições aqui representadas para que a gente possa
realmente construir a cultura da paz no trânsito nessa cidade, porque, do jeito que está,
não dá. Não se respeita velocidade, não se respeita semáforo, não se respeita
pedestre, não se respeita ciclista, não se respeita motociclista, ninguém respeita
ninguém, uma intolerância assim que a gente não entende o porquê que as pessoas
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estão agindo desta forma, vereador Cyborg. Só este ano, desses sessenta óbitos que
já houveram até outubro, sem considerar o mês de novembro, cinquenta por cento
foram de atropelamentos. Então nós precisamos fazer algo urgente em relação a isso,
vereador Juvenil, inclusive já pedir ao senhor, como presidente dessa Casa, e a todos
os vereadores que essa Casa também levante essa bandeira para que todos nós
possamos unir as nossas forças e fazer algo para mudar estes números e que São
José dos Campos possa realmente mudar o conceito, humanizar o trânsito e ser
realmente uma grande referência para todo o nosso Brasil. E ainda conversando com o
secretário-adjunto, quero aqui também reiterar esse pedido a todos os vereadores aqui
da Casa, principalmente aos vereadores da bancada de apoio ao prefeito Felício, que
nessa época que inicia agora as chuvas com muito mais força e nós temos aí o
Programa Antipoeira em muitos bairros da nossa... do município, tanto urbano quanto
rural, e que precisam de uma manutenção, eu entendi que a empresa que estava
fazendo o Programa Antipoeira rescindiu com a Prefeitura o seu contrato, mas a
Prefeitura precisa nesse tempo que está sendo discutido judicialmente fazer pelo
menos a operação tampa buraco, vereador Cyborg, para que não perca todo o serviço
que foi investido nesses lugares, que afinal é dinheiro público e que todas essas
comunidades também precisam continuar com esse benefício que foi tão importante
tanto na época de barro, de chuva, quanto também na época de seca, que é a questão
da poeira, que trazia aí inúmeros prejuízos para as crianças, com problemas
respiratórios, e para toda a população, que infelizmente são obrigados a conviver com
essa questão diariamente. Então é isso, senhor presidente, que eu queria aqui reiterar,
para que isso fosse solicitado também ao nosso prefeito, que essa operação tampa
buraco possa acontecer nos bairros onde receberam o benefício do Antipoeira.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “A pedido dos líderes dos
partidos, depois do vereador Cyborg nós vamos começar então a utilizar do Regimento,
porque foi deixado livre e aí o vereador fez um uso extenso da palavra. Após o
vereador Cyborg, que já estava preparado para falar, nós vamos utilizar então do
Regimento, que é um minuto para cada vereador no microfone de apartes. E também
quero cumprimentar aqui o vereador José Dimas pelo trabalho que foi realizado na
região norte: ele, juntamente com o regional, o Marquinho, está realizando um trabalho
muito bacana na região norte, não só na zona rural, mas também na área urbana da
região norte. Parabéns, José Dimas! Parabéns, Marquinhos e toda a regional norte,
pelo trabalho excelente que estão desenvolvendo lá! Em que pese as dificuldades
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encontradas nesse ano, mas está fazendo o possível para melhorar a região.
Parabéns, José Dimas! Com a palavra o vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Me traz ao microfone vários
assuntos, né? Primeiramente é a respeito... quando colocaram aqui a respeito de radar,
o problema que o radar hoje não está não é culpa do secretário, não é culpa. É culpa
das empresas, de uma licitação que foi feita, que uma empresa fez, recorreu a outra.
Que se dependesse do prefeito e dependesse do secretário, os radares já estariam lá.
Tanto que serão radares modernos, radares com mais segurança para nossa cidade e
vai ajudar a controlar a velocidade dos veículos. A vereadora Renata deixou bem claro
a respeito do que tem acontecido em São José e a gente apoia isso, tenho certeza que
o vereador Marcão também, porque muitos acidentes no trânsito estão acontecendo na
nossa cidade. Agora, é inadmissível também os motoristas: os motoristas não
respeitam os pedestres. Hoje mesmo, eu estava aqui próximo ao Hospital Santa Casa,
foi dez minutos para atravessar. Dez minutos para atravessar porque nenhum motorista
para e todo mundo querendo atravessar sobre a faixa. Nós já solicitamos isso junto ao
secretário Paulo Guimarães, para que comece a colocar a sinalização, comece a
colocar placas indicativas ‘Motorista, dê a prioridade para o pedestre’. Nós temos que
começar a ter esse senso: primeiro tem que ser o pedestre, depois tem que ter um
acompanhamento. Tem muito motociclista – eu ando de moto – que abusa no trânsito
da nossa cidade. Os acidentes de moto são acidentes graves que acontecem aqui em
nossa cidade. Infelizmente um trágico acidente que aconteceu lá na zona sul. Nossos
sentimentos aqui e pêsames, né?, vereadora, a gente colocando isso, a criança que
chegou ao óbito lá, nós estamos aqui solidários. E vai ser colocado o radar no mesmo
lugar, o prefeito já falou, onde tinha vai ser colocado. Se tiver que ser realocado, vai
realocar alguns metros para frente ou para trás, mas vai ser garantido que os próximos
radares serão colocados no mesmo lugar. E outra coisa também que a gente tem que
deixar bem claro, que tem vereador que fica falando ‘não tem obra’. O prefeito pegou
esse ano sem caixa a Prefeitura, fez uma manutenção e ano que vem vai ter muita
obra, vai ter obra. Ele está se preocupando com a população. Preocupando com
quem? Com as pessoas da nossa cidade. São obras que vão melhorar a
acessibilidade, obras que vão melhorar São José dos Campos, obras que vão tirar
veículos que estão poluindo a nossa cidade. São obras que está preocupando, obras lá
na região do Urbanova, obra na região ali do Cajuru, obra na região do Novo Horizonte,
obra ali na região do Jardim Americano. São obras que ficaram paradas e não tiveram
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a competência de serem realizadas nos últimos anos. Outro vereador que veio aqui e
falou a respeito de drenagem... Vamos lá! Ficaram as drenagens aí dos córregos
quatro anos sem serem feitas. Este ano foram feitas, não muitas, mas estão sendo
feitas. Esperamos que ajudem na região norte, aqui próximo ao Corintinha, próximo ao
Jussara, que não ocorram, nessa época de chuva, acidentes e acidentes fatais,
vereadores. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. A gente tem que ser justo, tem
que falar aqui o que está acontecendo. Está realizando algumas coisas, a cidade tem
que melhorar, vai melhorar muito mais, tenho certeza. Hoje iremos votar o Orçamento.
Todos os vereadores estão fazendo a sua lição – examinando o Orçamento, vendo o
que tem que ser feito. E o prefeito vai trabalhar com o Orçamento que ele está
mandando para a Câmara Municipal para poder fazer a gestão dele.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Conforme então combinado e
acordo de lideranças, a partir de agora vamos utilizar o Regimento, um minuto para
quem fazer uso aí do aparte. Com a palavra, vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Justamente na minha vez, né, senhor
presidente? Uma boa tarde a todos! Bom, vou falar rapidamente. Já que está falando
sobre a questão realmente de acidente de trânsito, a questão de segurança do trânsito,
é importante, a gente vem discutindo isso a todo tempo, é uma preocupação e nós
temos que trabalhar, principalmente a educação do trânsito. Mas também quando
coloca aqui a questão de falta de obras e tudo mais, eu trago aqui uma nova
informação. Ontem, já desde manhã estou acompanhando, hoje desde seis horas da
manhã acompanhando obras para melhoria do trânsito na nossa cidade. Eu estava lá
na Rua Lamartine Maia da Silva Tôrres, lá no Jardim Portugal, no Jardim Madureira,
tudo lá perto, que é frente ao Residencial Primavera, que tinha uma grande
problemática lá da questão de atropelamentos lá. Agora, com o Orçamento que o
governo conseguiu, reduzindo, segurou, conseguiu, começou lá as obras, as obras de
rotatória, obras de bolsão de estacionamento. Já no meu primeiro ano de mandato
lutando lá junto com a população conseguimos junto com o prefeito trazer mais essa
melhoria. E trazendo essa melhoria sim, é sim, porque hoje...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Wagner
Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, só vim a este microfone para
corrigir o vereador que me antecedeu neste microfone, não o vereador que acabou de
falar agora, dizer que é uma falta de responsabilidade muito grande dizer que a
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 77ª Sessão Ordinária – 14.12.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
11
ORADOR

APARTEANTE

DATA
14.12.2017

questão dos radares foi porque houve problema na licitação. Não é verdade! Não é
verdade! O contrato dos radares foi vencido no dia 6 de julho. Havia seis meses com
possibilidade de fazer a licitação, de trabalhar o processo para colocar uma nova
empresa. Deixou vencer, foi fazer a licitação somente em agosto, deu problema na
licitação e hoje estamos tendo aí vários problemas que estão sendo mostrados pelas
próprias estatísticas. Então houve uma irresponsabilidade na questão da data da
licitação de radar. Deixou estourar o prazo e isso está custando vidas em nossa cidade.
É bom deixar isso bem claro, porque foi essa situação que ocorreu e a licitação aí deu
problema porque estava com suspeita de direcionamento.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde novamente! Queria pedir inclusão para
votação o processo 15086/2017 – PL 425/2017 e processo 13787/2017 – PL
398/2017.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só para pedir um minuto de
silêncio para o senhor Marcos Barrientos, um amigo meu lá da região sul, que faleceu
ontem aos quarenta e três anos. Cresceu na região, crescemos jogando bola junto,
parceiro. Eu fico muito sentido e mando todos os meus sentimentos a toda família. E,
só para finalizar, senhor presidente, estava falando das obras lá da rotatória, bolsão de
estacionamento na frente do Residencial Primavera, foi mais uma conquista já esse
ano em obras. E também vou aqui falar de uma outra obra que está acontecendo a
melhoria na segurança de trânsito e de pedestres também, uma obra lá no canteiro
central na área de passeio na Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, que fica lá
aquela avenida logo à frente do famoso supermercado Coop lá do Parque Industrial.
Então a gente... É mais um pedido do nosso gabinete que vem sendo realizado....”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Um minuto de silêncio seu foi
bem longo. Com a palavra o vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Presidente, venho a esse microfone, que é assunto da pauta
de hoje, eu gostaria de solicitar o adiamento do Substitutivo de nossa autoria,
9336/2017... Eu estou solicitando para adiamento, é que está na pauta. Então está joia,
por gentileza.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Presidente, então corrigindo, é porque na pauta estava
‘projetos a serem votados’ e eu gostaria que ele fosse lido o Substitutivo para dar
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entrada novamente para que possa abrir os prazos, correto? Então eu gostaria que os
vereadores... Vereador líder José Dimas, o projeto precisa ser votado hoje então para
que a gente possa dar o prazo ao Substitutivo. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas. Questão de Ordem, vereador Calasans.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, Q. O.:- “Queria aproveitar o
momento hoje, nós estamos na última sessão, primeiramente aqui para agradecer
todos os funcionários da Casa, vocês que nos acompanham aqui na sessão, nos
ajudam, da Mesa, né? Em geral, os assessores, os gabinetes todos, né? Inclusive à
nossa assessoria, que nos acompanha e que nos permite fazer um mandato com
qualidade, qualidade legislativa, qualidade de fiscalização, com uma qualidade de ouvir
a população. Então aos nossos assessores nós agradecemos muito e todos vocês que
estão nos assistindo hoje aqui através da TV Câmara e da internet, um bom Natal, um
Natal iluminado e que a gente sempre lembre do aniversariante do dia. O
aniversariante do dia aqui é Jesus, que poderia ter nascido num palácio, num palacete,
mas resolveu estar numa família humilde e que não escolheu os capacitados, Ele
capacitou os escolhidos, né? Então tudo isso é muito simbólico. E a gente espera aí
que 2018 seja um ano próspero para todos. Esperamos aí que a economia está dando
sinais de melhoria. Se Deus quiser, será um ano melhor para todos nós, para nossa
cidade, para o nosso país. Deus abençoe a todos e muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde a todos os colegas
vereadores! Senhor presidente, gostaria de pedir primeiramente a supressão da leitura
dos projetos que estão na pauta de hoje. E também o adiamento, por 02 (duas)
sessões, dos projetos de números... processo nº 378/2016, cujo Projeto de Lei é nº
7/2016. E também, por 01 (uma) sessão, do processo 14107 – Projeto de Lei nº
405/2017. Peço, ainda, para inclusão de leitura dos processos do Poder Executivo. São
três processos, somente para leitura: processo nº 17241/2017 – Projeto de Lei nº
500/2017; processo nº 17242/2017, cujo Projeto de Lei é nº 501/2017; e, por último,
para leitura também, processo nº 17246/2017 – Projeto de Lei nº 503/2017. E para
votação peço a inclusão dos seguintes processos: de autoria do vereador Fernando
Petiti, processo 13787/2017 – Projeto de Lei 398; para votação também, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, processo 15067/2017 – Projeto de Decreto Legislativo nº
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38/2017; de autoria do vereador Fernando Petiti, processo nº 15086/2017 – Projeto de
Lei 425/2017; de autoria do vereador Juvenil Silvério e outros, processo 15415/2017 –
Projeto de Lei nº 441/2017; ainda do vereador Juvenil Silvério, processo 15427 –
Projeto de Lei 446/2017; de autoria do vereador Walter Hayashi, processo 16915/2017
– PL 483/2017; e, de autoria do Poder Executivo, para votação também, processo
16924 – PL nº 484/2017; e, por último, processo nº 17238 – Projeto de Lei 499, de
autoria do vereador Juvenil Silvério. Obrigado, senhor presidente! E ainda tem para
leitura, desculpe, para leitura, de autoria do vereador Wagner Balieiro, Projeto de Lei nº
17245/2017 – Projeto de Lei nº 502/2017 e o processo 17245/2017. Obrigado, senhor
presidente!”
Assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os vereadores
que passaremos ao processo de votação. Em votação o pedido verbal do vereador
José Dimas. 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 José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das
matérias que serão submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de
adiamento, por 02 (duas) sessões, do Projeto de Lei nº 7/2016 constante do processo
nº 378/2016, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que institui e inclui no Calendário
Oficial de Festas e Comemorações do Município os eventos “Vale Tattoo Festival”,
“Vale Beer Festival” e “Food Truck Festival” a serem comemorados na segunda
quinzena do mês de abril; e, por 01 (uma) sessão, do Projeto de Lei nº 405/2017
constante do processo nº 14107/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe
sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros
públicos fora dos equipamentos destinados para este fim, e dá providências; e, ainda, o
pedido de inclusão na pauta para leitura dos Projetos de Lei de nºs 500/2017 constante
do processo nº 17241/2017, de autoria do Poder Executivo, que desafeta os lotes de
domínio público municipal que especifica e respectivas benfeitorias, autoriza o
município a doá-los à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade de
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organização comunitária e viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às
famílias de baixa renda do município, e dá outras providências; 501/2017 constante do
processo nº 17242/2017, de autoria do Poder Executivo, que desafeta a área de
domínio público municipal que especifica e respectivas benfeitorias, autoriza o
município a doá-las à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo, para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade de
organização comunitária, viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às
famílias de baixa renda, e dá outras providências; 502/2017 constante do processo nº
17245/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua Nove,
localizada no loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de Rua Heleno
Ferreira da Silva; e 503/2017 constante do processo nº 17246/2017, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre as normas gerais para a permissão do serviço de
transporte individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi’; e o pedido de
inclusão na pauta para votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno
único, dos Projetos de Lei de nºs 398/2017 constante do processo nº 13787/2017, de
autoria do vereador Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a criar o Selo
“Produto Produzido em São José dos Campos", e dá outras providências; 425/2017
constante do processo nº 15086/2017, de autoria do vereador Fernando Petiti, que
autoriza o Poder Executivo a instituir no Município, o mês Dezembro Vermelho,
dedicado às ações de conscientização de prevenção ao HIV/Aids e dá outras
providências; 441/2017 constante do processo nº 15415/2017, de autoria do vereador
Juvenil Silvério, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações
do Município de São José dos Campos a “Semana de Conscientização e Prevenção à
Alienação Parental”; 446/2017 constante do processo nº 15427/2017, de autoria do
vereador Juvenil Silvério, que autoriza o Poder Executivo a realizar ações no Município
de São José dos Campos na “Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação
Parental”; 483/2017 constante do processo nº 16915/2017, de autoria do vereador
Walter Hayashi, que denomina a UPA – Unidade de Pronto Atendimento do bairro
Parque Novo Horizonte, localizada na Av. Tancredo Neves nº 5120, de UPA “Dr. José
Shinzato”; e 499/2017 constante do processo nº 17238/2017, de autoria do vereador
Juvenil Silvério, que denomina a Escola Municipal de Educação Infantil do bairro
Pinheirinho dos Palmares de Escola Municipal de Educação Infantil Profª Maria
Aparecida Segolin de Rezende; e do Projeto de Decreto Legislativo nº 38/2017
constante do processo nº 15067/2017, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que
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concede “Medalha Cassiano Ricardo” ao Grupo de Viola Caipira Cordas da
Mantiqueira, de São José dos Campos; e, em regime de urgência para apreciação em
turno único, o Projeto de Lei nº 484/2017 constante do processo nº 16924/2017, de
autoria do Poder Executivo, que desafeta a área de domínio público municipal que
especifica, classifica-a como bem dominical e autoriza o Município a doá-la ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para instalação da sede
do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Cyborg que
faça a leitura dos processos solicitados.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Inclusão para leitura: processo nº
17241/2017, é o Projeto de Lei nº 500/2017, autoria do Poder Executivo, onde
‘Desafeta os lotes de domínio público municipal que especifica e respectivas
benfeitorias, autoriza o município a doá-los à Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), para fins de comercializar, estimular e fornecer
capacidade de organização comunitária e viabilizar o acesso aos serviços urbanos
essenciais às famílias de baixa renda do Município de São José dos Campos, e dá
outras providências’. Comissão Justiça, Economia e Planejamento. O rito é urgente. O
término do prazo para emendas: 06 de fevereiro de 2018. Processo nº 17242/2017, é o
Projeto de Lei nº 501/2017, de autoria do Poder Executivo, onde ‘Desafeta a área de
domínio público municipal que especifica e respectivas benfeitorias, autoriza o
município a doá-las à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU), para fins de comercializar, estimular e fornecer
capacidade de organização comunitária, viabilizar o acesso aos serviços urbanos
essenciais às famílias de baixa renda, e dá outras providências’. Comissões: Justiça,
Economia e Planejamento. Processo nº 17246/2017, é o Projeto de Lei nº 503/2017, de
autoria do Poder Executivo, onde ‘Dispõe sobre as normas gerais para a permissão do
serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi’.
Comissões: Justiça, Economia e Transportes. O rito é urgente. O término do prazo para
emendas: 6 de fevereiro de 2018. Comissão: Justiça, Economia e Planejamento. O
outro processo também é apenas para leitura na tarde de hoje: é o processo nº
17245/2017, é um Projeto de Lei nº 502/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro,
onde ‘Denomina a Rua Nove, localizada no loteamento Residencial Pinheirinho dos
Palmares II, de Rua Heleno Ferreira da Silva’. Comissão Justiça, o rito é ordinário e o
término do prazo para emendas: 16 de fevereiro de 2018. Senhor presidente, foram
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estes os processos e projetos de leis que vossa excelência nos solicitou para que
fizesse apenas a leitura nessa tarde de hoje desta sessão ordinária. Processo nº 17...
corrigindo aqui, processo 17246/2017, é o Projeto de Lei nº 503/2017, de autoria do
Poder Executivo, onde ‘Dispõe sobre as normas gerais para a permissão do serviço de
transporte individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi’. Comissões: Justiça,
Economia e Transportes. O rito é urgente. E o término do prazo para emendas é dia 6
de fevereiro de 2018.”
Passou-se ao processo de discussão.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao Plenário que se
posicionem sobre a possibilidade de tramitação do Substitutivo ao processo 9336/2017
– Projeto de Lei 319/2017, autoria vereador Rogério Cyborg.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Tramitação do processo aceita
pelo Plenário.”
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 469/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16058/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 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.".
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
16058/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente,
nenhuma manifestação.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade o
processo 16058/2017.”
Às 16h26min iniciou-se o processo de votação.
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 470/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16059/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 9.558, de 13 de julho de
2017, que “autoriza o município a celebrar convênio com o Governo do Estado de São
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Paulo, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito, para execução de ações
pertinentes ao programa 'Movimento Paulista de Segurança no Trânsito’”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
16059/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente,
nenhuma manifestação também.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade o
processo 16059/2017.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 386/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
13100/2017, de autoria do Poder Executivo, que estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São José dos Campos para o exercício de 2018.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
13100/2017 – Projeto de Lei 386/2017. Informo a vossas excelências que esse
processo possui três emendas, sendo que a Emenda 1 e a Emenda 2 foram retiradas,
e a Emenda nº 3 é de diversos vereadores. Para falar no processo, inscritos, vereador
Wagner Balieiro.”
Ocupa a tribuna o vereador Wagner Balieiro.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente. No dia de hoje nós vamos estar aí discutindo o
Projeto de Lei 386, projeto... cujo processo é o 13100, que trata da questão do
Orçamento para o ano que vem. E nessa discussão, com um pouco de alguns estudos
que nós fizemos, vou fazer a apresentação de alguns slides e depois também abrir
para que os nobres colegas que quiserem também fazer alguma contribuição nesse
debate da questão do Orçamento. Pode passar, por favor, Miltinho! Uma das coisas
que é importante dizer: que nós tivemos um debate onde foi falado que ‘ah, o
Orçamento desse ano é mais realista em relação à questão do Orçamento do ano
passado’. O que nós tivemos foi a diminuição da questão da operação de crédito, ou
seja, aquele financiamento do BRT e do próprio BID, que diminuiu de valor para esse
ano, mas em relação às receitas próprias houve um aumento considerável, um
aumento considerável, e uma delas foi até tema de debate aqui na Câmara Municipal,
que é a questão da taxa da coleta de lixo, quando a gente falava que existia ali sim
uma situação onde você tinha um tributo ampliando demais na parte de baixo das
nossas... da camada que tem um menor serviço e um menor valor na cidade, e isso
ficou provado aqui no Orçamento, o aumento da taxa de coleta de lixo, que é maior
para os mais simples e dá desconto para os maiores, para o pessoal das mansões.
Pode passar, por favor! Aí é a taxa de lixo, que tinha, em 2017, dez milhões; tem uma
previsão, para 2018, de trinta e um milhões – às custas da população mais simples e
proprietária dos imóveis mais simples, com desconto para banco, com desconto para
mansões e desconto para quem é da alta renda. Foi isso que foi votado. E o resultado
está aqui. O resultado está sendo mostrado na própria peça do Orçamento. Outro item
que também foi debate aqui na Câmara Municipal, que muitas vezes fala-se, diversas
vezes, em relação à questão da... que foi por causa de uma mudança da legislação
federal, que de fato houve a mudança da legislação federal, mas nós vamos ter um
aumento da arrecadação de ISS, também foi fruto também de uma mudança de uma
legislação que ocorreu aqui. E na época a gente alertou: ‘essa mudança está vindo
para pegar também o pequeno comércio, o pequeno estabelecimento, aumentando
tributação de quem... fazendo tributação de quem não tinha’. O resultado está aí: maior
arrecadação de ISS – mas em cima do pequeno estabelecimento, do pequeno
prestador de serviços do nosso município. E aqui falando da questão do transporte
coletivo. Eu estou até vendo algumas lideranças ligadas à área de transporte coletivo.
Nós temos um financiamento aprovado junto à Caixa de oitocentos milhões de reais
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para implantação do BRT. Passou 2013 em branco, sem simplesmente falar nada,
fazer nada sobre esse assunto, zero, zero. Inclusive, já pagando e tendo que pagar, a
partir do ano que vem, juros desse financiamento, juros desse financiamento. Para o
ano que vem tem ali uma previsão de usar quarenta e cinco milhões de reais para
implantação do BRT. Nós estamos falando de um financiamento de oitocentos milhões
que era para ser utilizado em quatro anos. O PPA que nós votamos já colocou que em
2021 é zero, então já não vai ter em 2021 nada, colocou em 2017 um valor de cento e
um milhões também que não usou nada, esse ano foi zero. O que está colocado no
PPA e no Orçamento do ano que vem e mais para 2019 e 2020 não chega nem sequer
à metade do valor que é da implantação do BRT. Então o que a gente está vendo aqui
é um indicativo de que o projeto está sendo abandonado, que o projeto está sendo
tirado, haja vista que os valores não correspondem à realidade do financiamento.
Quem perde com isso é a população, porque nós precisamos criar mecanismos para
melhorar o transporte coletivo em nossa cidade. Tinha uma proposta quando foi
implantado o projeto do BRT. Falaram que estava o projeto errado, que precisava
arrumar. Arruma, apresenta os erros e vamos fazer! Não simplesmente largar, ficar
sem fazer, como é o que está acontecendo num projeto tão importante como esse,
onde não é qualquer lugar no Brasil que se arruma oitocentos milhões de financiamento
para trabalhar. E aí agora a gente simplesmente despreza esse recurso e despreza um
projeto tão importante como esse, como aconteceu esse ano de 2017. E para 2018 um
valor completamente pequeno diante da dimensão da obra. Aqui são situações que a
gente também verificou na Lei Orçamentária, aqui colocando um pouco da questão do
dinheiro do Fundo Nacional de Assistência Social, que tem uma redução de
transferência da União, uma redução, isso está na peça orçamentária. Por que está
tendo essa redução? Essa redução, ela entra principalmente na questão social ali, de
oito milhões e meio para seis milhões, uma redução de dois milhões e quatrocentos mil,
de transferências da União, devido ao fechamento de CRAS, devido ao fechamento de
Creas, fechamento de unidades da assistência social que estavam descentralizadas no
município. Ao fechar essas unidades, você tem menor repasse do Governo Federal,
menor atendimento da população. Quando fala-se de gestão, coloca-se como se fosse
assim ‘olha, legal fechar unidade de CRAS e Creas’, mas são esses fechamentos de
unidades que também reduz o repasse do Governo Federal. Pode passar, por favor!
Também, na questão da saúde, nós vimos que nós temos, por parte da União... apesar
de alardeado para todos os cantos que a União ia melhorar o repasse... ia ter melhorias
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do Governo Federal na questão do repasse na saúde, mas, somando todos os projetos,
nós temos uma redução de seis milhões de reais no repasse da União na parte de
questão de saúde. E aqui falou-se tanto da história de que a saúde... Teve até a visita
do ministro falando que ia aumentar o valor com UPA, com Hospital Municipal, mas no
final nós vamos ter uma redução do valor do repasse da União. Quem diz isso é o
Orçamento enviado pelo próprio prefeito, não estamos aqui criando números, são os
dados que estão lá, mostrando que um repasse do Governo Federal, da União, que
disseram aqui que ia aumentar, mas está diminuindo. Seis milhões, está diminuindo
seis milhões na área da saúde. Pode passar. Aqui é mais uma questão da questão do
servidor público. Nós vimos ali que, para o ano que vem, aí é uma decisão de gestão
que ocorreu, houve... está tendo a questão da redução de horas extras, mas o
engraçado é o seguinte: se vai reduzir hora extra, é porque a gente está imaginando
que está contratando servidor. Tem hora extra ali na área de educação e saúde, mas
serviço de Guarda Municipal, fiscalização, agente de trânsito, por exemplo, não está
previsão de hora extra, mas também não tem previsão de contratar. Eu falei:‘ué, então
vai ficar sem o serviço ou vai ter que ficar vindo aqui fazer mudanças e mais mudanças
para quando for fazer hora extra ter que trabalhar a adequação do serviço desses
servidores de várias áreas que são consideradas essenciais?’. Não estamos aqui
querendo falar assim: ‘ah, que tem que defender hora extra’. Se você está tirando hora
extra... a gente sabe que os quadros de servidores dessas áreas (agente de trânsito,
fiscalização, Guarda Municipal) está precário, falta servidor. Não vai ter hora extra,
provavelmente deve contratar mais, mas também não está previsto contratação de
mais funcionários. Então tem uma situação que... daqui a pouco vamos chegar o ano
que vem, nós vamos ter situações onde vai ser necessário fazer hora extra e não tem
dotação orçamentária para fazer hora extra de serviços essenciais como esses aqui –
de Guarda Municipal, serviços de trânsito e fiscalização. Aqui é a questão do esporte,
já algumas vezes foi falado até pelo vereador Valdir Alvarenga já em outras situações,
e também está colocado no Plano Plurianual, no PPA, onde foi colocada a questão da
redução do investimento em esporte de alto rendimento. A média ali, que está em 2017
de dezoito milhões, é uma média histórica, que vem de 2011, 12, 13, 14, 15, 16 até
2016, que foi uma média de quinze, dezesseis, dezessete, que foi subindo inclusive de
acordo com a inflação. Mas, em 2017, já não se gastou e esse ano também vem com
uma previsão de queda de dezoito milhões para quatro milhões na questão do esporte
de alto rendimento, também dados do Orçamento apresentado pelo Poder Executivo,
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uma redução de quatorze milhões que vão impactar ali em várias atividades esportivas
do município. A questão dos projetos de obras viárias e ciclovia que tanto se fala,
também projetos de obras viárias e ciclovias com recursos próprios... Eu estou vendo
até ali a Frederica, a Kika, presente ali na galeria. Nós temos uma redução da previsão
orçamentária para obras viárias, juntamente com ciclovia, de seis milhões para um
milhão e novecentos, uma redução grande. E aqui, como juntou as duas dotações,
tanto obras viárias com ciclovia, não dá para dimensionar exatamente o que seria essa
parte de ciclovia, mas com certeza é um valor muito pequeno diante da realidade,
diante da demanda. Eu vi esses dias uma matéria falando... foi a semana... ontem,
antes de ontem ...falando sobre a questão da nova ciclovia. As ciclovias de grande
extensão ou de maior complexidade para serem construídas estavam dentro de uma
autorização que tinha sido feita junto ao BID em 2016. Deveria ser usada, já poderia ter
sido usada ao longo desse ano. Não foi usada, não foi usada. Passou o ano inteiro sem
fazer uma nova ciclovia sequer, sendo que tinha autorização para discutir isso com o
BID, e não fez, mesmo com recurso, não fez, nem começou. E agora nós estamos
vendo que com recursos próprios uma diminuição gritante na política de ciclovias, o
número de recursos próprios utilizados na questão de ciclovia. Aqui a questão da
saúde. Nós vimos ali, em dois locais, principalmente na atenção básica e na vigilância
epidemiológica, valores a menor sendo colocados no Orçamento desse ano. E isso
querendo lembrar a todos: os recursos próprios arrecadados por esse município estão
sendo muito maiores não só pela questão da inflação, mas pela mudança de tributação
que teve aqui de ISS, IPTU e coleta de lixo. E não justifica nós termos, na atenção
básica... como aqui a gente tem até pessoas muito ligadas à área de saúde e que
sabem que é importante, pra gente diminuir o custo da saúde, um investimento maior
na atenção básica. ...a gente ter diminuição no Orçamento justamente na atenção
básica, que é o que foi colocado ali, menos três milhões de reais no Orçamento
enviado pelo prefeito, menos um milhão e oitocentos na vigilância epidemiológica, que
tem um trabalho muito grande de prevenção também que entra lá em várias ações de
prevenção de saúde. Nessas duas áreas nós tivemos diminuição daquilo que está
previsto no Orçamento. Aqui é com relação a um alerta aqui. Nós tivemos ali
construção, reforma e ampliação de escolas. O Orçamento, em 2018, está colocando
cinco milhões de reais. Eu vejo que obviamente que um orçamento onde você tem, e
não é de agora, um orçamento onde você tem remanejamento de vinte por cento do
total e mais várias outras possibilidades de remanejamento, praticamente se você for,
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tiver necessidade de colocar, você coloca outros valores ali com um decreto do
prefeito, que vai acabar sendo feito aqui na aprovação. Mas é brincadeira a gente toda
hora ter que trabalhar com um Orçamento que ele não é real. Ele não é real. Ele coloca
um valor de construção, reforma e ampliação de educação infantil de cinco milhões de
reais para o ano que vem. Se esse valor for real... Se esse valor for real, é sinal de que
a população está em maus lençóis, porque daí vai ter nada de obra nova na educação
infantil. Esse dinheiro mal dá para fazer reforma e muito menos para construir alguma
unidade nova na área de educação infantil, de creche e pré-escola, do município. Então
um valor irrisório para o tamanho da rede que a gente tem, na rede municipal de
educação infantil aqui do município. Aqui foi uma situação que eu vi, que até agora,
recente, saiu a discussão aí da escola do Pinheirinho, que foi contratada a empresa no
valor de um contrato de nove milhões de reais para fazer essa obra do Pinheirinho, da
escola do Pinheirinho, de ensino fundamental. Engraçado que o Orçamento do ano que
vem coloca, para construção de escola, um milhão e setecentos e faz um contrato de
nove. Então, com certeza, já vai ter que fazer remanejamento para atender uma obra
que já está até inclusive contratada. Ou seja, nós não temos ali no Orçamento desse
ano, que vai ser votado com a peça colocada pelo prefeito, o valor nem sequer para
fazer a escola do Pinheirinho e muito menos para fazer qualquer outra escola que seja
necessária no município. Pelo Orçamento não tem, tendo que fazer as mudanças.
Então o Governo Federal não fez a parte dele quando deixou de construir a escola do
Pinheirinho, que deveria ter sido feita por parte do Governo Federal, o município
colocou, está fazendo com recurso próprio a escola do Pinheirinho, mas o recurso que
está no Orçamento não cobre o contrato, não cobre o contrato. Então é uma situação
que, independente da escola do Pinheirinho, nós vamos ficar com um Orçamento que
não prevê ampliação, reforma e construção de mais nenhuma outra escola no
município se for levar ao pé da letra o que está dentro desse Orçamento. Por favor,
Miltinho! Então essas são algumas das observações, dentro do escasso tempo que nós
temos. Eu gostaria só de já conceder a palavra à Amélia, lembrando que o tempo está
curto.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Wagner, eu vi aqui o estudo que você fez
sobre a educação infantil. Fico bastante preocupada. Eu e a vereadora Juliana Fraga
estivemos nas inaugurações e estamos recebendo as demandas das mães que não
concordam com a creche meio período, com a creche parcial. O vereador Valdir
Alvarenga, na sua região lá teve a inauguração, mas muitas mães continuam subindo o
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morro e deixando as crianças lá na creche do Campo dos Alemães. Algumas estão
entrando na Justiça e conseguindo a creche integral. Então, aqui, com esses números
de que vai reduzir quase dez milhões, as mães vão ter que fazer muita luta para ter a
creche integral.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, o tempo era curto, quinze
minutos, para debater um assunto que envolve um investimento, um Orçamento, na
verdade, de dois bi, trezentos e quarenta e três milhões. São vários dados e vários
debates, que precisavam se alongar aqui, a gente ter mais tempo para fazer na
Câmara, mas isso aí, dentro do tempo regimental, foi o que foi possível apresentar.
Deixar claro aqui que o nosso papel, enquanto vereador, é de acompanhar e fiscalizar
para que o Orçamento seja cumprido e melhorá-lo naquilo que é necessário, tendo em
vista esses apontamentos. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Valdir
Alvarenga.”
Ocupa a tribuna o vereador Valdir Alvarenga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores
vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar todos que nos acompanham pela TV
Câmara, pela live, nosso vídeo aqui. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham!
Senhor presidente, hoje aqui sem dúvida nós estaremos votando, por que não dizer, o
projeto mais importante para cidade de São José dos Campos, onde fixa os valores do
Orçamento para o exercício de 2018 ao prefeito de nossa cidade, ao Poder Executivo,
PL 13100, melhor dizendo aqui, vamos só para... é o PL 13100, em que nós estaremos,
portanto, daqui a pouquinho, nós vamos votar naturalmente favoráveis a esse projeto,
processo.... Aliás, é o Projeto de Lei 386 – processo 13100, que ‘estima a Receita e
Fixa a Despesa do Município de São José dos Campos’. Mas eu queria fazer umas
ponderações em relação à forma que nós temos visto os anúncios, por parte do Poder
Executivo, em relação à projeção de algumas obras em nossa cidade. Queria dizer o
seguinte: o Poder Executivo, ele não pode realmente deixar de focar as grandes obras,
né? Acho que tem que ter, na grandeza de ordem e no desenvolvimento do município
naturalmente você tem que realmente prever as grandes obras, mas nunca, em
hipótese alguma, deixar de lado, na mesma importância, as pequenas obras. E eu vou
citar alguns exemplos aqui. As pequenas obras são aquelas que estão afetando
diretamente e de forma localizada as famílias de nossa cidade. Então eu vou dar o
exemplo aqui, principalmente as obras viárias. Elas, na grandeza de ordem,
naturalmente têm que ter mesmo esses projetos. Porém, as que já existem no
município o prefeito não pode virar as costas. O que acontece hoje em nossa cidade é
que, por exemplo, as grandes vias expressas... Eu queria só chamar atenção aqui que
toda vez que eu venho nesse microfone, tem o secretário do Anderson, ele fica dando
gargalhada no fundo lá. Então só queria chamar atenção e dizer para vocês isso, que,
em vez de ele respeitar o colega vereador aqui, ele fica cochichando com os
coleguinhas lá e dando gargalhada achando que vai me tirar aqui do.... a minha
atenção sobre o meu discurso. Não vai, não, viu, Leandro? Fica tranquilo, está certo?
Fica tranquilo que você não vai tirar a minha atenção, continue dando a sua
gargalhada, que o povo está sabendo aqui que você está dando gargalhada do povo.
Eu estou aqui falando... Depois você filma ele lá, dando gargalhada, no maior
desrespeito com esta Casa, com os colegas vereadores e no maior desrespeito com a
população de nossa cidade. E ele continua dando gargalhada, viu, nosso líder aqui
dessa Casa, o José Dimas? Eu quero dizer o seguinte: na semana que passou agora
uma adolescente de apenas quinze anos de idade ela faleceu de uma forma muito
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brutal, exatamente por conta dessa obra de melhorias que o prefeito Felício deixou de
fazer ali na região sul de nossa cidade. Quando retirou os radares, quando deixou de
fazer as lombofaixas, tirou as lombadas, o que que aconteceu? Vários falecimentos,
vários óbitos aconteceram ali na Estrada do Imperador, ali na confluência com a Rua
Leonor de Almeida, no Residencial União. Então o Orçamento do município que nós
estamos votando hoje aqui não pode ser apenas para o prefeito fazer as grandes
obras, não. Eu acho que grande obra também é atender às pessoas, é atender às
famílias, é você fazer um radar onde precisa, fazer uma lombofaixa onde precisa. E
isso que aconteceu, essa fatalidade, e não é a primeira vez, lá no Residencial União, lá
na Estrada do Imperador. E quero dizer o seguinte: essa mocinha, adolescente que
morreu, se chama Gabriele de Lima, infelizmente ela desceu do ônibus onze horas da
noite e acabou sendo atropelada por um veículo a mais de cento e vinte quilômetros
por hora porque não tinha radar, porque não tinha sinalizador nenhum. Infelizmente
essa família e o União hoje está totalmente comovido com essa situação. Então a
gente vê aí as grandes obras, mas as pequenas obras que atingem diretamente as
famílias, onde principalmente no viário nós estamos perdendo várias famílias, vários
acidentes nessa cidade porque os radares estão no compasso, na velocidade com que
se administra essa cidade: numa lentidão, numa paralisia só. Onde se viu isso? Você
retirar os radares da cidade, você fazer a empresa assinar um contrato de prestar um
serviço e a empresa até agora não colocou os radares? O que está acontecendo? Que
teste é esse demorado? As vidas estão sendo ceifadas nessa cidade porque a
Prefeitura de nossa cidade não está cumprindo com o dever. Onde está o contrato que
não diz que o cidadão, o dono da empresa, tem que colocar os radares? E as vidas que
estão sendo levadas aí, de crianças, adolescentes, idosos, donas de casa, senhoras?
Então é isso, meus amigos, uma simples lombofaixa, está certo?, o prefeito tem que
priorizar também, os radares, simples troca de lâmpada nessa cidade. Hoje é um
absurdo você observar em que as trocas de lâmpada demoram dez, quinze, vinte dias.
Dá uma chegadinha na zona norte, dá uma chegadinha lá no fundo da zona sul, da
zona leste que você vai observar isso. E eu queria dizer aqui o seguinte... Eu fiquei até
um pouco, achei até engraçado, teve colega vereador aqui elogiando as obras da zona
norte, elogiando manutenção da zona norte. Querem que eu exiba um vídeo aqui?
Querem que eu exiba um vídeo aqui, vocês vão ver. Gente, um governo que pensa nas
pessoas, um governo que pensa nas famílias minimamente ele não deixa um ponto de
ônibus ser tomado pelo mato. Você vai ali na Escola Dirce Elias. A escola fez a parte
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dela e limpou. E a calçada da escola está repleta de mato e o regional não vai lá cuidar.
E o ponto de ônibus também. Você vai na José Benedito Oliveira, em toda a sua
extensão o mato toma conta do ponto de ônibus, gente. Você vai aqui, no Alto da
Ponte, é a mesma coisa. Você vai na Juca de Carvalho é a mesma coisa. Em toda
aquela região da zona norte o abandono é total. Fui fazer uma visita, Chagas, fui fazer
uma visita lá no Parque Alberto Simões. Gente, o que que é aquilo? O que que é
aquilo? Entregue às traças, não tem administrador. Tem simplesmente dois guardas,
numa moto, dois guardas apenas, para cuidar, sei lá eu, de três alqueires, dois
alqueires – não sei quantos alqueires tem aquela área lá – sem nenhuma providência
administrativa e, inclusive, correndo seriíssimo risco de alguém um dia usar aqueles
aparelhos lá sem o monitor e cair lá de cima, de oito ou nove metros de altura, naquele
aparelho de tirolesa. Um absurdo, meus amigos! Mas não para por aí, tá certo? Não
para por aí. Nós estamos vendo as creches do Alto da Ponte... Nós vamos na creche
do Santa Edwiges que o prefeito, para economizar o Orçamento, sei lá o que ele quis
fazer com isso, ele tirou o período integral. Aquelas famílias fizeram as inscrições para
ter período integral, que o orçamento tinha para pagar o período integral. Colocou meio
período. Sabe o que acontece, José Dimas? As mães estão lá com os filhos nas
creches e não conseguem trabalhar, não podem arrumar emprego, não conseguem
arrumar emprego porque não põem o seu filho para ficar período integral. Qual é a
finalidade de uma creche? É para mãe poder trabalhar. Então eu não entendo a cabeça
do nosso prefeito Felício. Ou tem algum iluminado dizendo para ele ‘prefeito, não se
preocupe com qualidade, não se preocupe com as mães crecheiras não, prefeito, é
tudo da periferia, vamos cuidar do centro, vamos cuidar do Esplanada, vamos cuidar do
Urbanova, vamos cuidar aqui do Apolo, do Imperial, aqui no entorno do Colinas, aqui
da 9 de Julho. Para que cuidar de Juca de Carvalho? Para que cuidar da Audemo
Veneziane? Para que cuidar lá da José Benedito Oliveira? Para que cuidar lá do fundo
da zona sul?’, que está um abandono total, um abandono total. E o Orçamento do
município, meus amigos, ele tem que atender toda a demanda de manutenção da
cidade, não pode ser apenas vislumbrando as grandes obras de visibilidade política
eleitoral, tem que ter respeito com a periferia, tem que ter respeito com o fundo da zona
leste, fundo da zona norte, fundo da zona sul. Fui lá no fundo da oeste, passei pelos
bairros ricos, tudo conservadinho. Fui lá no Pôr do Sol, fui lá no Limoeiro, pelo amor de
Deus, prefeito! Prefeito Felício, o senhor só está andando aqui na zona central, na zona
nobre, o senhor precisa ir fazer a selfie do senhor... o senhor precisa fazer lá no fundo
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da zona sul, da norte, da leste, da oeste, senão a coisa, a vaca vai para o brejo. É só
abrir a rede social, o senhor vai ver o tamanho da rede de crítica que está sendo feita
por vossa excelência e eu vejo o seu assessor aqui zombando da nossa cara quando
nós estamos aqui discursando, defendendo a sociedade joseense, como esse
Parlamento tem que fazer, tem que usar essa tribuna. Aqui é uma ferramenta da nossa
sociedade, por isso que ela nos elegeu, para vir aqui representá-la e nessa hora do
Orçamento nós erguermos a voz e dizer que a periferia está abandonada e que precisa
levar o recurso arrecadado nessa cidade de dois bilhões, seiscentos e trinta e nove
milhões, precisa estender para a periferia, precisa estender para a população mais
pobre e não somente aqui no centro para os ricos. O senhor não pode governar,
prefeito Felício, somente para os ricos. O senhor tem que governar para os pobres
também. Vai lá na zona sul, vai lá no final da zona norte, da zona leste e zona oeste
que o senhor vai ver, vai constatar a realidade. Mas não, o senhor fica aí com meia
dúzia de assessores bajulando vossa excelência e falando para vossa excelência que o
senhor está uma maravilha aqui na cidade. O senhor não está uma maravilha, não. Sai
nas feiras, sai aqui na Rua XV dia de sábado e converse com a população que o
senhor vai ver o tamanho do guatambu que o senhor está levando aí, principalmente na
rede social. E aí, senhor presidente, cortou no esporte, falando rapidamente aqui
porque o nosso tempo está vencendo, cortou no esporte. Criticaram tanto o governo
passado, mas para 2017 nós tínhamos aqui esse ano dezoito milhões e agora reduziu
para quatro milhões e seiscentos mil. Cortou várias modalidades. O taekwondo, de
quarenta e quatro escolinhas, caiu a apenas para meia dúzia de escolinhas. Diminuiu,
senhor prefeito, o senhor diminuiu em cem mil consultas esse ano em nossa cidade, o
senhor diminuiu dez mil cirurgias, o senhor diminuiu bastante a compra de próteses
para o quadril, para o joelho, o ombro das pessoas em nossa cidade. E aí, além do
mais, nas UBSs faltam tudo, prefeito, falta tudo, falta até dipirona. Tem gente que
chega em mim me ligando e dizendo ‘vereador, venha aqui na UBS tal, aqui está
faltando dipirona’. E aí, senhor presidente, também diminuiu as... diminui não, acabou
com o projeto das castrações gratuitas, por isso que nós estamos nas ruas, nós
estamos com um abaixo-assinado de quase dez mil assinaturas pedindo para retornar
esse projeto das castrações gratuitas, que até dezembro nós temos duas mil e
quinhentas castrações. Agora, na hora de comprar o pãozinho de ouro, que aqui no
mercado é 0,47 e os senhores estavam comprando por 1,14... A sorte de vocês que o
jornal é amigo de vocês, o João Sardinha é amigo do prefeito, é amigo do Anderson o
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editor do jornal O Vale, porque senão hoje estaria uma bomba aqui na cidade do
pãozinho de ouro que a Prefeitura estaria comprando. Agora, eu estou um pouco com
dúvida, porque eles tinham reservado duzentos e oitenta e cinco mil reais para comprar
duzentos e cinquenta e dois pãezinhos francês e agora está lá reservando trezentos e
cinco mil reais e comprando a quilo, pagando sete e noventa e nove. Nós vamos fazer
uma matemática aí para ver se não continua o pãozinho de ouro também sendo
comprado aqui em nossa cidade. Então é isso, senhor presidente, a gente vai votar
favorável sim a esses dois bilhões e seiscentos e trinta e nove milhões, que é a peça
orçamentária desse ano, a receita para o ano que vem para o prefeito Felício e, na
verdade, fixando inclusive um remanejamento de vinte por cento para o prefeito, um
verdadeiro cheque em branco para o Felício. Eu só peço uma coisa, prefeito Felício:
juízo, porque dois bilhões e seiscentos e trinta e nove milhões não é pouca coisa, não.
O senhor está entre as dez cidades do Brasil que mais arrecada impostos neste país,
não se esqueça disso. E, olha, prefeito, pensa na periferia, respeite a periferia, respeite
os fundos, as pontas de nossa cidade que estão sofrendo uma barbaridade,
principalmente as avenidas expressas de grande fluxo de veículos que estão matando
famílias, estão acabando com famílias! Olha o caso aqui da Gabriele, lá no Residencial
União, que ela foi jogada a cinquenta metros do ponto de ônibus e caiu justamente na
porta da sua residência, veio a falecer na porta da sua residência, a Gabriele Esturba
Lima. E que inclusive, nesse sábado, nós estaremos fazendo lá um grande movimento
para ver se a gente consegue sensibilizar o prefeito com relação à lombofaixa, que lá
precisa. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Dulce
Rita.”
Ocupa a tribuna a vereadora Dulce Rita.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Queria desejar primeiro feliz Ano Novo a todos
os funcionários, agradecer pela eficiência de nos acompanhar aqui, agradecer as
pessoas que sempre estão aí acompanhando nossos trabalhos. E agora vamos ao
Orçamento, que é o que nos interessa, né? Primeiro não vou ficar questionando muito
o que foi dito aqui anteriormente a respeito da sujeira da cidade, isso ou aquilo. É como
se tivesse pego a cidade, tivesse deixado a cidade para o Felício na maior das
maravilhas, com tudo pago, tudo equacionado, então era só continuar nas maravilhas.
Mas sabe que não foi nada disso e não tem nem o que responder. A gente responderia
se fosse com argumentos sinceros, mas, como é maldade pura, não vamos perder
saliva. Por favor, Miltinho, eu queria que você primeiro passasse para mim as planilhas
do Orçamento de 2018. Vou falar rapidamente aqui porque é uma matéria muito
extensa, então nós vamos fazer uma compilação dos dados das secretarias mais
importantes da Prefeitura pra gente ver o que está rolando aí. Primeiramente eu... Esse
daqui é o Orçamento de 2018, com o enxugamento das secretarias e nós vamos ver
que realmente o Orçamento de 2018 com 2017 deu uma diferença muito pouca, de
sessenta e quatro milhões, aproximadamente, um pouquinho mais. O que realmente
aconteceu? Na saúde houve aumento de dotação de sessenta e cinco milhões, na
educação mais quinze milhões, na manutenção da cidade mais cinquenta e um milhões
que foi necessário porque o vereador que me antecedeu esqueceu de falar que não
tinha frota, que estava toda sucateada, que estava devendo para todos os
fornecedores, isso aí é detalhes que ele resolveu não... omitir. Com relação à
Secretaria de Saúde quarenta e dois milhões, Manutenção da Cidade cinquenta e um
milhões, Programa Habitacional mais setenta milhões e sem mexer no montante,
porque no montante realmente a diferença foi muito pouca para 2017 e 2018. Não foi
feita nenhuma previsão de que o país vai melhorar do dia para noite, que nós vamos
aumentar o poder de consumo das famílias. Não. Simplesmente na realidade, na série
histórica do que está acontecendo, com essa crise que está acontecendo no país pelo
malfadado governo que antecedeu, então nós estamos numa série histórica realista. E
assim mesmo nós vamos ver que, no Orçamento da educação, nem os vinte e cinco de
2017, nem os vinte e cinco por cento obrigados por lei foi feito. Fez um Orçamento com
previsão de 23,8. Nós pulamos... na saúde, de 2017 para 2018, nós tivemos um
acréscimo de vinte e sete por cento para trinta e um. Quer dizer que está sendo
cumprida as metas do governo, está sendo cumpridas as promessas de campanha,
focando na educação, na saúde e na habitação. Isso o quê? Por quê? Agora eu queria
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ver, conversar com vocês rapidamente de tudo que aconteceu com a arrecadação, com
a receita de 2017 e onde que está sendo feito o pulo de gato, se não aumentou o
Orçamento de 2017 para 2018, como está aumentando os recursos, a previsão
orçamentária para a educação, para a saúde e para a habitação? Com uma das
premissas, um dos lemas do Felício: fazer sempre mais com o mesmo. Então vamos
ver as economias que foram feitas na Prefeitura de São José dos Campos no período
de 2017. Por favor, Miltinho! Essa daí foi a filosofia que foi passada para todos os
funcionários e para todos os gestores. Então o que foi? Primeiro a água, Miltinho,
vamos rapidamente, porque.... Consumo de água. Primeiro a Prefeitura entrou num
projeto que existe na Sabesp que chama PURA. Se você conseguiu financiar...
Primeiro pagou as contas da Sabesp que estavam atrasadas. Depois, como bom
gestor, foi ver onde tinha recursos para trazer para Prefeitura e descobriu que tinha o
projeto PURA, que é um recurso que tinha desde... há muito tempo que existe na
Sabesp, que se você estiver com a conta em dia ou diminuir o seu consumo, você
consegue receber um desconto de vinte por cento até trinta e cinco. Isso é para os
órgãos públicos, para as empresas e também para as residências. E fica a dica aí para
os moradores: para as residências também pode entrar nesse benefício, basta fazer
um relatório que você está com a conta em dia e que está diminuindo seu consumo.
Então 2016 foram gastos seiscentos e noventa e sete mil de água, 2016. 2017
infelizmente o consumo não caiu, mas com a previsão desse projeto, desse convênio
do PURA e mais a cultura, que está se passando para os funcionários, de economia,
então nós estamos com a previsão de quatrocentos e noventa e um mil por mês, isso
daí vai dar um total de quantos? Por favor, Miltinho! Vai dar uma economia anual de
sete milhões. Isso aí é um do começo das economias que a Prefeitura já está fazendo,
já está entrando, já está procurando os convênios. Poder ir... Por favor, outra, Miltinho!
Telefonia, consumo mensal/2016, era a média de quatrocentos e trinta e um, caímos
para trezentos e cinquenta e dois em 2017. A estimativa, porque não fechou o ano
ainda, que vai ser um consumo de 5,2 milhões, que foi 2016, o período encerrado, com
4,2 até o final desse ano aqui, vai dar uma economia de um milhão. Outra, por favor,
Miltinho! Telefonia móvel. Isso daí primeiro fez-se o rastreamento de todos os telefones
que estavam... da fixa, fez um rastreamento de todos os telefones e descobriu-se que
tinham muitos ramais que não estavam sendo usados, tinham muitos telefones fixos
que nunca foram usados que estavam em algumas unidades abandonadas, cortou-se
todos esses gastos desnecessários, já fez um milhão de economia. Na telefonia
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móvel,está se fazendo as economias. Está educando os funcionários, os gestores
também estão dando exemplo, que é muito importante, e estão chegando a uma
economia anual de quarenta e oito mil, no móvel. Por favor, outra! Gasolina. A gasolina
está aí com uma... diminuindo o consumo não só da gasolina, cento e setenta e nove
para cento e sessenta e seis, do diesel de... duzentos e dezesseis a duzentos e
dezessete... cento e quarenta e oito mil para cento e vinte e sete mil. Está dando uma
economia mensal de vinte e mil. Isso aí você botando no anual vai chegar numa
economia... Por favor, Miltinho! ...de trezentos e trinta e seis mil. Isso é revendo
percurso, fazendo uso racional dos veículos, não levando funcionário nem de gestor
para almoçar e trazer de casa, então está dando essa economia aqui já no
combustível. Outra, por favor, Miltinho! Isso daí é dos contratos. O Correio deu uma
diferença de quatrocentos e oitenta e seis mil. Uso racional, educação para os
funcionários. Diário Oficial oito mil. Fez outro tipo de convênio, conseguiu diminuir o
custo. Os Horizons, que é o serviço de conectividade lá da Defesa Civil e do COI, 1,3
milhões. Locação de imóveis. Imóveis fechados e a Prefeitura pagando aluguel. Isso é
o que foi arrecadado agora, mas ainda está fazendo novas triagens, rescindindo muitos
contratos e enxugando isso. Manutenção de base de dados... Não, por favor, Miltinho,
volta! Manutenção de base de dados: quarenta e um mil. Eicon (Manutenção do
Sistema Fiscal e Tributário), que são os convênios: duzentos e cinquenta e oito mil.
Rescisão do contrato do NTC, que é do software da Prefeitura. Esse contrato, quem
pediu para rescindir, que fosse revisto foram os próprios funcionários. Os próprios
funcionários, quando o Felício chegou, pediram para ter uma audiência com o Felício,
falar o que estava acontecendo, das irregularidades desse contrato. Então foi revisto o
contrato, foi rescindido, o que está dando uma economia para a Prefeitura de vinte e
dois milhões. Por favor, o... Isso daí foi o leilão que foi feito dos veículos. Foram
vendidos cento e setenta e oito veículos. O valor avaliado com o leilão foi de oitocentos
e vinte e sete mil e que chegou num custo, numa arrematação, num custo final de
receita de um milhão e seiscentos mil para a Prefeitura. O outro, por favor! Esse daqui
é o quadro final: consumo de água deu uma economia de duzentos e cinquenta e um
mil; consumo de energia: sete milhões – fora um processo que a Prefeitura está
movendo contra a Bandeirantes, de postes com fios que não estão alinhados, poste
com contra poste. Então a Prefeitura entrou com uma ação contra a Bandeirantes, está
ganhando essa ação, logo mais ainda vai ganhar mais quarenta e oito milhões para a
Bandeirantes cuidar do sistema dela, e já que não está cuidando, então que pague-se
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multa. Consumo de telefonia fixa: um milhão; móvel: quarenta e oito mil; combustível:
trezentos e trinta e seis mil; contratos: vinte e dois milhões; e o leilão de veículos: um
milhão e seiscentos. Isso daí foi uma economia total de trinta e oito milhões. Outra, por
favor! Agora informações referentes aos departamentos de recursos materiais,
principalmente com relação às licitações. Por favor, Miltinho! Então aqui estão as várias
modalidades de contratações da Prefeitura. Então... Isso aí foi do dia... 2016. Nós
podemos ver aí que tem uma dispensa de licitação, que dispensa de licitação se
realmente você já tem o preço fixo e não faz licitação, então é o preço determinado e é
combinado entre as partes. Mas aqui infelizmente até a economia... tem uma dispensa
de licitação que foi tida a menor. Então fizeram um contrato tão alto que ambas as
partes resolveram baixar o preço. E deu... toda licitação tem vários concorrentes, cada
um com suas propostas, geralmente na licitação o preço abaixa. Nessas licitações de
2016 teve uma economia, independente das diversas modalidades, de setenta e dois
milhões que foi feito a menor. Por favor! 2017, nas mesmas modalidades nossa
Prefeitura do Felício conseguiu fazer uma economia de trezentos e cinquenta e sete
milhões nas licitações. Isso aí é economia... é receita que era para ser paga e que não
foi, por quê? Porque foi feita com preço justo. Então, quanto teve que... os licitantes...
Primeiro... Foi duas coisas que foi analisada nessa situação: primeiro que a Prefeitura
estava pagando em dia, então tinham muitos fornecedores para concorrer; quanto mais
fornecedor, menor o preço. Então duas coisas: pagamento em dia e, segundo, muitos
fornecedores aí que chegam para Prefeitura novamente, voltando para Prefeitura de
São José dos Campos. Por favor, outra! Bom, isso daqui é o geral. Eu espero que nós
conseguimos fazer... falar que não vamos inventar receita de onde não tem, que um
país que está em crise... então estamos usando a série histórica da receita que já
existia, distribuindo maiores recursos para saúde para continuar avançando na saúde e
continuar cumprindo o compromisso de campanha. Então eu queria só falar que nós
estamos muito tranquilos, que nós fomos analisar, todo mundo analisou esses dados,
sabem da veracidade, estão à disposição de qualquer documento. Então, por favor,
gente, não tem o que pensar, isso daqui é um Orçamento finalmente que é um
Orçamento que vem com os dados reais do país e de nós. E que também nós tivemos
algum acréscimo de receita mediante a um compromisso que foi de um projeto de lei
de algumas empresas que não estavam cadastradas no Imposto Sobre... o ISSQN
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), que era o leasing, os bancos, que
começou a ser... entrou no cadastro da Prefeitura e começou a recolher os impostos
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aqui, porque como não estavam cadastradas essas empresas aqui o recolhimento dos
impostos deles era na cidade de origem. A hora que entrou no cadastro da Prefeitura
começou a recolher aqui também. Então é isso que eu queria dizer e vamos desejar um
feliz 2018. Para o Felício, só desejo que ele continue com a sabedoria e com a
responsabilidade que ele está tendo até hoje no uso do dinheiro público, que é isso que
o nosso país e nossa cidade precisa.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo.”
Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público
aqui presente na galeria, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV
Câmara. É a noite de hoje, com certeza, muito importante, porque finaliza o ano onde
nós, nesta Casa, estaremos aqui votando um dos principais projetos do ano, que é a
peça orçamentária que vai ser a referência para nossa cidade, não é?, no ano de 2018.
Senhor presidente, nós sabemos que quando o prefeito se propõe a ser candidato, a
gente entende que o cara deve saber que ele vai ser gestor daquela cidade. Ele não vai
apenas sentar ali numa cadeira para dizer ‘sou o prefeito’. Ele tem que ter a noção, ele
tem que ter a ideia do que espera ele frente à administração de uma cidade. E nós
vimos aqui o vereador do PT, depois o vereador do Solidariedade trazendo alguns
números aqui, mas eles deveriam voltar um pouco atrás, fazer um balanço justamente
nesta época do ano lá 2016, que eles pudessem recordar como é que estava a nossa
cidade. Corria-se o risco da nossa cidade passar o Natal no escuro, porque a Prefeitura
devia mais de quatro milhões pra Bandeirantes. Eles deveriam realmente recordar um
pouco dos desastres que aconteceram aí nesses quatro anos, começando no primeiro
ano de governo do PT, onde fizeram uma licitação para comprar material escolar e
essa licitação chegou-se ao valor de quatorze milhões e quinhentos mil reais. Então... e
hoje, no ano de 2017, a Prefeitura, com a gestão que fez, sabe por quanto, vereador
Walter Hayashi, sabe por quanto a gente ver essa questão aqui? Por menos de três
milhões. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o prefeito tem que estar na cidade
de frente com a cidade para fazer gestão. E nós vemos aqui os números, que a
vereadora Dulce Rita trouxe, das economias que o governo fez, da preocupação que o
governo teve em equacionar as contas da Prefeitura, é a primeira coisa que um
governo que tem a visão administrativa é pagar os credores, porque quem não tem
crédito, vereador José Dimas, fica numa condição muito miserável de fazer negócio.
Agora, quem compra e quem paga com certeza vai chegar nesses números que a
vereadora Dulce Rita já passou aqui, que é de ter capacidade para negociar. Vereador
José Dimas, você pediu um aparte, quer entrar? Permito aí. Aproveitar, senão eu acabo
com o tempo e depois você não fala. Pode falar aí.”
O vereador JOSÉ DIMAS, em aparte:- “Apenas... Obrigado, vereador Lino! Apenas
quero parabenizá-lo porque é exatamente, Orçamento significa você ter uma previsão
e, se você não tiver responsabilidade, uma coisa que a gestão passada me parece que
não teve, é ter um Orçamento factível. Você eleva demais a possibilidade de
arrecadação, depois diz que está diminuindo, mas na verdade deu um chute grande,
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daquele que vai... né? Atirou para o mato porque é de campeonato. Então, Orçamento
tem que ter responsabilidade. Parabéns, gestão é isso! E o Felício Ramuth está
preocupado sim com a periferia. Quem não estava com a periferia é quem gastou doze
milhões na 9 de Julho, alguns milhões no centro e também mais dois lá na Urbanova.
Isso o Felício está com muita responsabilidade no Orçamento. Então o Orçamento é
um Orçamento factível e com responsabilidade, porque é uma visão de um gestor
responsável.”
O vereador LINO BISPO:- “Eu quero, assim... vereador Walter? Pois não.”
O vereador WALTER HAYASHI, em aparte:- “Muito boa tarde! Boa noite, né? Vereador
Lino Bispo, agradeço o aparte cedido, mas, vendo você discorrer sobre o que
aconteceu nos quatro anos passados e também o que a vereadora Dulce Rita nos
apresentou, a conclusão é uma só: o PT não sabe gerenciar, não sabe gerir – essa é a
palavra correta. Até porque no final do mandato de 2016 que foi colocada aqui a peça
orçamentária, que nós votamos e aprovamos, não tinha muito o que fazer. Foi apenas
a mesma peça apresentada para 2016. Isso nós somos testemunhas de que foi feito
isso. Apenas aplicado um índice lá de atualização, porque não teve, embora tivesse
havido as audiências, não teve nenhum estudo técnico, porque, repito, as chefias que
cuidavam desse assunto não mandou porque não foi pedido também. Então foi feito
esse Orçamento para 2017, que aliás o Felício administrou com muita competência.
Então veja bem com que moral esses vereadores do PT, do Solidariedade... não os
dois, mas um deles vem aqui falar do que se está fazendo aqui na nossa cidade. Nós
não terminamos o levantamento e não terminamos o ano ainda, mas prometo que, em
fevereiro, virei junto com a nossa bancada mostrar a diferença de gestão, gestão
responsável para aquele que cuida do dinheiro do nosso povo, daquele que cuida do
dinheiro sagrado que entra nos cofres da Prefeitura. Nós vamos fazer um comparativo,
vamos fazer um confronto de quem sabe administrar, principalmente com
responsabilidade. Está aí o exemplo, que pega uma cidade com uma dívida de
trezentos e seis milhões, parte desses trezentos e seis milhões do Instituto, que era
cento e vinte e poucos milhões que virou cento e setenta milhões, que teve que ser
negociado para parcelar em duzentas vezes, que também aprovamos aqui, e por isso
veio o agradecimento a nós hoje por ter colaborado para fazer com que tenha
disponibilidade da nossa cidade navegar tranquilamente com esse dinheiro que entra
nos cofres da Prefeitura. Então vi um exemplo que a Dulce Rita mostrou ali, que era do
leilão de carros. Eles largaram dois carros numa oficina. E a hora que o Felício então
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anunciou lá que ia fazer leilão, o cara ‘espera, espera aí, tem mais dois carros aqui que
o PT largou aqui e não veio buscar’. Olha as barbaridades que foram cometidas, as
barbaridades. E como é que não enxerga aquele programa de benefícios da Sabesp
que permite abater até trinta e cinco por cento com desconto? Quando você faz uma
gestão responsável, isto é, pagar em dia, economizar, foi isso que foi feito. Aí você
pega... Você falou aí da conta da energia elétrica, que corríamos o risco de passar o
Natal e o Ano Novo com a cidade apagada, devendo lá quatro milhões e meio quase.
Veja as barbaridades que esse governo do PT fez. E aí vem falar balela aqui nesses
microfones. Imperdoável essa maneira de fazer as coisas. Tem outras coisas que eu
percebi conforme a Dulce foi passando, vereador Lino Bispo, que volto aqui qualquer
hora, não sei se hoje ainda, mas para dissecar um pouquinho mais essas situações.
Então parabéns e muito obrigado pelo aparte!”
O vereador LINO BISPO:- “Então, vereador, realmente hoje não dá pra gente ir a fundo,
mas tem muita coisa que aconteceu nesses quatro anos passados aí que realmente
demonstra a falta de responsabilidade, a falta de competência e a falta de compromisso
de um gestor. E eu diria, vereador Walter e senhores vereadores, nós aqui nessa Casa
também não podemos nos eximir do compromisso que nós temos, porque se o governo
faz coisa errada e eu continuo apoiando esse governo, eu sou cúmplice dos erros
desse governo. O que que eu quero dizer aqui para todos que estão nos vendo? De
que este vereador não se furtará de cobrar responsabilidade e compromisso com a
nossa cidade do prefeito Felício Ramuth. Essa deve ser a nossa função nessa Casa.
Agora, me admira o cidadão vir aqui, parece-me que estava com catarata nos quatro
anos. Sabe quando você tem catarata nos dois olhos e você não consegue enxergar,
não é? Quem já teve esse problema de saúde sabe do que eu estou falando. Aí agora
parece que caíram as vendas, que o cara vê tudo e realiza tudo e tudo pode. Isso
também é falta de responsabilidade e compromisso, porque fechou os olhos para esse
desastre que foi a administração. Hoje nós estamos vendo aí... Vamos falar que a
nossa cidade está uma maravilha? Não está uma maravilha. Nós sabemos que tem
muitas coisas por fazer, principalmente na área da saúde. Sabemos que tem gente
esperando há quatro anos uma cirurgia, mas se está esperando há quatro, esperou três
no governo passado e está há um agora. E, conversando com o prefeito Felício, ele
falou: ‘Lino, nós não vamos ter... no final do segundo ano de governo, nós não teremos
mais pessoas de quatro e nem de três e não queremos ter de dois; nós queremos dar
realmente um tratamento diferenciado para nossa cidade’. E eu tenho certeza de que
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nós estamos caminhando. Saímos assim de uma situação lamentável, uma cidade
devendo trezentos milhões de reais. Como é que você administra se você não tem
competência? Graças a Deus que o prefeito chegou aqui com a anuência da
população, de quase setenta por cento da população, e teve coragem para realmente
fazer a administração ser colocada no caminho. E eu tenho certeza que 2018, lá no
final de 2018, pode escrever quem queira, nós estaremos falando de uma cidade muito
melhor, mas muito melhor mesmo, olhando toda a necessidade que nós temos hoje,
que foram apontadas algumas aqui, e eu não posso dizer que não, mas não dá para
você fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para se fazer tudo ao mesmo tempo. Então,
senhor presidente, nós queremos dizer o seguinte: que nós temos compromisso. E este
vereador, vereador Lino Bispo, disse ao prefeito Felício Ramuth: ‘se você administrar
com responsabilidade e com seriedade, conta com o meu apoio na Câmara’. E é o que
nós estamos dando, defendendo esse governo, falando da atitude que o prefeito teve,
realmente de ter a coragem de fazer com que a nossa cidade pudesse voltar a ter
credibilidade. Hoje qualquer fornecedor quer vender para nossa cidade porque sabe
que estamos pagando. Veja qual conta da Prefeitura está atrasada? E a gente chegar
ao cúmulo de quase que, no ano passado, ter que passar o Natal e o Ano Novo no
escuro porque devendo quatro milhões para Bandeirantes. Olha a conta da Prefeitura
hoje! Olha o Próvisão! Nós estivemos aqui na Sala Pedro Bala recebendo o Próvisão,
que não tinha dinheiro para pagar décimo terceiro dos funcionários, vieram nessa Casa
reclamar. Valeclin... Pergunta hoje como é que está os recebimentos do Próvisão e do
Valeclin, do pessoal da área da saúde. Então isso para nós é motivo de a gente estar
realmente muito certo de que nós estamos no caminho e que nós vamos, com certeza,
no final do ano que vem, se Deus assim permitir que nós estivermos com vida e saúde,
todos nós vamos ver aqui uma cidade que avançou, mais um ano a cidade avançou. E
com certeza nos quatro anos do governo com certeza nós fecharemos realmente com
uma cidade colocada na ordem. A nossa cidade merece, o nosso povo merece. E eu
quero dizer às pessoas que nos acompanham: cobrem da gente, cobrem do vereador
para que o vereador possa cobrar o prefeito. E vamos juntos, realmente vamos juntos
trabalhar por uma cidade melhor. E eu tenho certeza que nós estaremos contribuindo
com aquilo que nós pudermos. Este vereador jamais vai se furtar em estar fazendo a
minha parte. Quero concluir aqui dizendo que, graças a Deus, estive presente em todas
as sessões de Câmara que aconteceram aqui, com à exceção de um tempo que eu
fiquei por cirurgia de catarata, mas todas as sessões sempre presente aqui realmente
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para fazer a minha parte como legislador. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Dr.
Elton.”
Ocupa a tribuna o vereador Dr. Elton.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos
que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também na TV Câmara! Bom
gostaria de falar algumas palavras em relação à minha expectativa que tive para este
ano, que era o meu primeiro mandato, e sobre os trabalhos do Legislativo
acompanhando todas as ações do Executivo em nossa cidade. E eu fico feliz por
muitas ações das quais eu pude participar. E, em especial, eu gostaria de falar sobre
ações em relação à área de saúde. Dentre essas, hoje temos que estar legalizando ou
determinando a lei de... a LOA em relação também à área da saúde. Eu gostaria de
dizer que agora nós teremos em votação também a ampliação dos gastos ou da
utilização do dinheiro público em relação ao ano anterior. E digo que a LOA anterior, do
ano... determinada para o ano de 2017, foi uma diretriz determinada pelo Executivo na
gestão anterior que não houve um adequado remanejamento e o pensamento sobre
aonde deveria ser implantado ou utilizado o dinheiro público. E à medida que isso foi
uma cópia de anos anteriores, não houve o adequado pensamento sobre aonde
deveria ser utilizado. E eu fico feliz que durante esse ano pudemos realizar e ver o
pensamento de aonde devemos implantar ou utilizar de melhor maneira o dinheiro
público. Tivemos então um aumento agora da LOA, que antes era de seiscentos e
cinquenta e um milhões, este ano, para 2018, teremos ações para seiscentos e
noventa e um milhões, aproximadamente, só dentro da área da saúde. Mas, não
importa apenas ter aumento no valor que vai ser implantado em ações dentro da área
de saúde, nós também precisamos usar o dinheiro da maneira mais adequada. E, para
isso, o Legislativo tem se levantado e olhado exatamente aonde está sendo utilizado o
dinheiro. Então algumas ações que foram feitas agora no ano de 2017 mostraram tanto
economia ao serviço público, economia que o Executivo estabeleceu, utilizando o
recurso da melhor maneira possível. Então tivemos ações como a contratação ou a
recontratualização das verbas públicas para contratar tanto o Antoninho da Rocha
Marmo quanto o Pio XII, onde a gente agora pode ter ações para o tratamento de
câncer num valor de um milhão a mais por mês no Hospital Pio XII e também a
manutenção do serviço do Antoninho da Rocha Marmo, onde terá atendimento às
mulheres, seja através do parto, em partos de baixa e de média complexidade, sendo
que os partos de alta complexidade continuarão sendo atendidos no Hospital Municipal,
também gerando um desafogamento do serviço de gineco e obstetrícia também no
Hospital Municipal. Além disso, um projeto importante de parceria entre o Legislativo e
o Executivo foi o BOS. O BOS aonde... são ações onde o Legislativo pôde atuar e onde
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eu pude ir lá em Sorocaba e trazer um projeto que não onerou a Prefeitura, fazendo
com que esse dinheiro pudesse ser utilizado em outras áreas. Então esse dinheiro vem
da esfera federal. Vereador Juvenil, eu vou passar a palavra para você. Quer
complementar alguma coisa?”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO, em aparte:- “Doutor Elton, muito obrigado e parabéns
pela sua explanação! Conhece bastante os números da saúde e acompanha de perto
os trabalhos, parabéns! Mas eu queria só aproveitar a sua deixa para dizer o seguinte:
um governo, José Dimas, que faz um trabalho organizado, descente, planejado e que
deixa os técnicos da Prefeitura, aqueles profissionais de carreira, os concursados,
poderem praticar a boa gestão. Eles são obviamente capazes de organizar isso aí e se
sentem valorizados. Prova disso, por exemplo, que, neste ano de 2017, das economias
– e a vereadora Dulce Rita já falou muito bem aqui, não só de água, luz, telefonia e
combustível – foram mais de trinta milhões de reais, nessas economias. E o
combustível, vereador José Dimas, o que me faz chamar atenção é o seguinte: os
secretário atuais do governo Felício eles vão para casa com o carro próprio, eles vão
almoçar com o carro próprio, diferente de outras gestões em que o secretário ia para
trabalhar no outro serviço em Brasília e o carro oficial levava até o aeroporto, levava e
buscava. Na hora do almoço o carro oficial levava para almoçar em casa. O outro é de
Santos. O outro... Ia buscar cerveja em Petrópolis. Então, tudo com o carro oficial. Essa
gestão, descente, organizada e controlada e, sobretudo, responsável, fez com que
houvesse trinta e dois milhões de reais só nessa reestrutura dos orçamentos. E mais
do que isso, nas modalidades de contratação, seja pregão eletrônico, concorrência
pública, enfim, das mais diversas, em 2016... isso não são falácias, são números, estão
lá no Orçamento, não é papo-furado. Você pode comprovar o orçamento de 2016 com
esse orçamento de 2017 que vai fechar agora, em março apresenta os números. Nós
tivemos, em 16, nesta modalidade de concorrências, setenta e seis milhões de reais de
economia. Parabéns! 2017, nessas mesmas modalidades, trezentos e cinquenta e sete
milhões de reais de economia. Ora, aonde está a falha na gestão? Aonde está o
irresponsável? É só buscar os números. Estão lá na peça orçamentária. Não é falácia,
não é vir ao microfone e inventar um monte de besteira, falar um monte de coisas que
não têm como provar, é fácil gravar uma live e mandar mundo afora. Não, mas tem que
ter responsabilidade nas suas ações. E mais do que isso... E mais do que isso, as
contas todas, todas pagas. Pegou-se um governo com trezentos e seis milhões de
reais de dívida e está pago, realizado, resolvido o problema. O vereador Lino Bispo
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falou muito bem: um governo que hoje tem fila de fornecedor querendo servir a
Prefeitura, coisa que no passado tinha fila de fornecedor querendo receber, porque
levava calote. Então, é um governo sério. E aí, para concluir, Dr. Elton, me permita, o
vereador colocou há pouco que o governo só faz para a zona nobre, para o centro da
cidade. Ora, vereador, vossa excelência não está falando de São José dos Campos!
Com certeza é outra cidade ou na sua cidade, o município que ele conhece, só tem o
centro, não tem as franjas, não tem os bairros mais distantes. Ora! Vamos olhar agora
pro Pinheirinho. Vai receber uma creche e daqui a pouco vamos votar o nome da
escola... da creche. E já começou a escola. O Pinheirinho dos Palmares, José Dimas,
ele fica no centro da cidade ou ele fica às margens da Rodovia Carvalho Pinto? Não é
centro. E sem contar os grandes serviços que são feitos nas regionais, nos diversos
bairros. Agora mesmo eu recebi uma mensagem, vereador Walter Hayashi, vossa
excelência é partícipe desse processo: lá no Santa Inês II vai ser implantado lá um
campo de futebol society mais um hauf de skate, por conta de um convênio com o
governo do Estado, vai ser feito lá no Centro Sérgio Sobral de Oliveira. Lá não é centro!
A nova UBS do Novo Horizonte. O Pinheirinho dos Palmares, quando foi entregue,
foram só as casas, sem infra, e o governo do PSDB está fazendo com o apoio da
bancada de vereadores. Então, vir no microfone e bravatear, falar que ‘oh, o mato
alto... ‘. Para, está feio! Isso aí... Isso aí é para aqueles blogs – blogzinhos de redes
sociais que são financiados pelo PT, aqueles blogzinhos de redes sociais que recebem
algum apoio promocional, algum apoio institucional para poder falar besteira. Para, está
feio! O povo não é bobo. O povo está vendo o que está acontecendo. Então, eu quero
cumprimentar aqui o prefeito Felício Ramuth porque é sério, é compromissado e tem
como primícias fazer o bom uso do dinheiro público. Cumprimentar o Mello, que é o
dono do cofre. Pensa num sujeito mão de vaca. É o Mello. Para liberar um recurso com
ele tem que demonstrar total necessidade. Então, parabéns ao Mello, a todos os
secretários do governo Felício, ao Anderson, que é o capitão dessa equipe! Então,
esses profissionais, esse grupo de secretários que o governo Felício trouxe para fazer
parte desse grande time, os partidos da base aliada que apoiam o governo Felício,
todos estão de parabéns porque se fizemos já com o orçamento que foram eles que
elaboraram em 2016 e já houve uma grande melhora nos serviços públicos, que dirá
agora, vereador Marcão, com as contas pagas, um governo no trilho e as pessoas
tendo um bom atendimento nas comunidades. Parabéns, Dr. Elton, que Deus abençoe
muito! E feliz Natal e feliz Ano Novo a todos que nos assistem! Muito obrigado!”
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O vereador DR. ELTON:- “Muito obrigado aí pelas palavras, vereador Juvenil! Eu
gostaria também de comentar com vocês que o Executivo, na pessoa do prefeito
Felício, está de parabéns pelas ações que estão tomando para melhorar e para
viabilizar todas aquelas ações e todas as necessidades que a nossa população precisa.
Mas eu também gostaria de parabenizar esta Casa na pessoa de todos os vereadores
que também têm trabalhado na possibilidade de trazer recursos para Prefeitura e poder
então, por meio desses recursos, viabilizar tantas ações. E daí eu gostaria de relembrar
algumas. Existe... Nós tivemos a visita, durante este ano, do secretário de Atenção à
Saúde, do Ministério da Saúde, e também depois o ministro da Saúde veio, um feito
que nunca havia acontecido em São José dos Campos. E por meio do contato dele nós
conseguimos trazer uma verba, que antes estava ali para ser avaliada, estava na
gaveta, mas ela pôde ser avaliada em tempo hábil de poder ser implantada, totalizando
vinte e quatro milhões por ano, que é permanente, para ser utilizada em nossa cidade.
Deste, um milhão é para tratamento de alta complexidade, por mês. E daí eu venho
falar sobre tratamento com órteses e próteses, como próteses de quadril, que, a
princípio, foi comentado que foi abnegado ou não ia ser mais utilizado, mas temos
agora verba para utilizar em alta complexidade. Quer ver o que mais? Um milhão por
mês que vai ser implantado nas ações em UPAs. O teto subiu, por quê? Por causa de
ações realizadas por meio do Executivo e cobranças por meio do Legislativo
diretamente em contato com o poder na esfera federal. Então hoje nós podemos ter,
por ano, vinte e quatro milhões a mais. E quer ver o que mais foi feito? A adequação do
serviço do SAMU, por meio da adequação e qualificação realizada, inclusive, pelo
servidor. E nós temos que falar que o servidor tem ação importante para viabilizar
também a verba que vem de fora. Então, por meio da qualificação do SAMU nós temos
agora uma verba, além do que vinha antes por meio do governo federal, agora uma
verba que pode chegar a três milhões por ano a mais. Isso por meio da qualificação. E
eu gostaria de comentar com vocês que... Por meio de contatos ali na esfera federal,
de primeira mão eu gostaria de comentar com vocês: estamos conseguindo mais uma
ambulância para o SAMU. Então logo, logo nós vamos passar todas as informações,
mas por meio do contato direto lá com o governo federal e com a Câmara Federal nós
estamos conseguindo trazer mais uma ambulância para o SAMU, que é um feito aonde
o Legislativo faz parte das ações de trazer verbas e recursos para instalar em nossa
cidade. Então, eu gostaria de parabenizar esta Casa, assim como também parabenizar
o Executivo, na pessoa do prefeito e de todo o secretariado, que têm utilizado e feito
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ações para poder viabilizar o melhor para cada um dos nossos munícipes. Então, eu
gostaria de, no final... Desejar a todos vocês agora um Feliz Natal, um próspero Ano
Novo a todos neste momento em que a Casa entrará em recesso, mas não deixará de
realizar os seus trabalhos e também de fiscalizar aquilo que é necessário em São José
dos Campos. Então, Deus abençoe a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns, professor... Dr. Elton!
Com a palavra agora, Robertinho da Padaria. E parabéns, Dr. Elton! Vamos entrar em
recesso, mas é apenas de sessão de Câmara, o dia a dia da Câmara Municipal
normalmente até o final de dezembro e janeiro também, só não tem sessão de Câmara
no recesso.”
Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa tarde a todos! Boa tarde,
senhor presidente! Boa tarde a todos aqui dessa Casa! Hoje uma sessão importante
aonde nós vamos aí votar o Orçamento. Quero iniciar a minha fala falando aí dos
dados que foram mostrados aqui pela vereadora Dulce Rita, por sinal – viu, Dulce? –
muito bem mostrado aí. Estava dando uma olhada com relação aí às economias que
foram feitas esse ano pelo atual governo, é bem significativa pela quantidade que foi
feita aí, vários setores, água, luz. Enfim, é mostrando de fato que a questão aí do
governo Felício, da questão da gestão de economia do momento que estamos
passando. Eu quero também fazer um comentário a respeito aí, que foi bastante
debatido e falado aqui, a questão aí dos radares, né?, que está acontecendo na cidade.
É bom ficar bem claro, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo vereador conhece
e sabe da questão aí de quando você lança um edital, quando você abre aí uma nova
licitação, todo processo que entra de impugnação, como houve no próprio radar agora,
que teve o processo... gente que entrou para impugnar a licitação. Aí, logicamente,
acaba atrasando todo o processo aí mais de quarenta, cinquenta dias. Isso que
ocorreu. Aí venceu o contrato, teve que tirar os radares, até mesmo porque os novos
radares são novas tecnologias, é mais avançada, então por isso que teve que tirar os
radares e agora foi concluído e novamente então aí vão ser implantados os radares na
nossa cidade. Agora, o que não pode, tomar muito cuidado, é com o discurso de...
houve aí um acidente, morreu uma pessoa lá na Avenida do Imperador. Conheço bem
aquela região de lá, é uma região bastante perigosa sim, até mesmo porque... para
aqueles que não conhecem, do lado direito indo no sentido centro-bairro é onde era o
Pinheirinho. Ali é uma área que está ainda até hoje enrolada na Justiça. Espero que se
resolva essa situação. Ali é uma avenida que não tem acostamento, então ali é um
problema sério. Ali realmente é uma avenida longa, aonde é preciso de fato ter – não
só radar – lombofaixa, um monte de coisa. Agora, precisa primeiramente ter também a
conscientização. Existe lá... não lá, em vários setores da cidade. ...a questão de
velocidade de trânsito, a questão da faixa do pedestre. Com relação ao acidente que
ocorreu lá, eu fiquei sabendo que a pessoa também estava um pouco embriagado
quando atropelou a pessoa, pegou a pessoa na faixa. Isso foi passado quando eu fui
realmente me informar do que ocorreu. Então tomar muito cuidado só nas colocações,
às vezes, independente de quem é o prefeito, tá? Querer colocar a culpa no prefeito
quando morre alguém isso realmente é bastante complicado. Entendo, conheço aquele
lugar, não como outros setores da cidade. Agora, o radar, deixar bem claro, todo o
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processo dentro da legalidade está sendo feito, não tem mais o que o governo possa
fazer. Agora teve a empresa ganhadora e os radares vão ser implantados, radares aí
com novas tecnologias, inclusive. Só atrasou porque teve gente que entrou para
impugnar o processo de licitação. Não quero citar nomes aqui, eu prefiro não, mas foi
isso que atrasou a questão do processo dos radares, então é só tomar cuidado para
não querer culpar prefeito do que está acontecendo. Primeiramente é – volto a dizer – a
questão da conscientização das pessoas. As pessoas precisam entender que precisam
respeitar a velocidade, que, às vezes, mesmo com o radar, com o farol as pessoas não
respeitam. Isso acontece, várias e várias vezes pessoas passando em alta velocidade
mesmo no farol, mesmo com a placa dizendo a questão de velocidade que pode andar,
isso acontece em todo lugar. Então isso aí tem que ficar bem claro. A questão da
manutenção. Eu ouvi aqui alguns vereadores falarem ‘ah, que o prefeito...’, ‘que o
mato...’. Todas as vezes é a mesma coisa: ‘é porque o mato está alto’, ‘o mato está
grande’. Veja bem, gente, todo mundo sabe, quando é época de chuva o mato, ele
cresce mais rápido. Se estão trabalhando numa determinada região, até ele voltar para
outra às vezes o mato já cresceu. E tem feito manutenção sim, dentro das
possibilidades. É complicado para mim às vezes vir aqui criticar ‘ah, Robertinho, você
está criticando o governo passado que você trabalhou’. Trabalhei com o governo
passado até o final e não fujo das minhas responsabilidades. Agora, eu tenho que
dizer, tá? Eu tenho que dizer, porque eu posso fazer uma comparação. Eu posso fazer
uma comparação, porque eu trabalhei, dentro do que eu acho interessante a gente
estar podendo ajudar o Executivo para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade.
Agora, as dificuldades eram muito grandes, não quero fazer acusações aqui a governo
que eu trabalhei, eram muito grandes as dificuldades. Ontem, por exemplo, eu
encontrei com uma funcionária da OS. Ela veio, me abraçou feliz, dizendo porque ela
recebeu todo o salário em dia, décimo terceiro, enfim, alegre, coisa que não aconteceu
no governo passado, porque estava tendo dificuldades, dificuldades financeiras. Eu não
vou entrar em detalhes, o porquê que aconteceu, se o governo é bom, é ruim, não sei,
só que tinha dificuldade. O Felício, ele já trabalhava no governo do Eduardo Cury, eu
conheço o Felício, eu sei da capacidade do Felício, como conheço do Anderson, a
experiência que ele tem de governança. Então isso que eu estou falando é uma
realidade, isso é verdade, não estou aqui querendo falar para agradar a atual gestão.
Conheço o Felício, já conhecia, como conheço o Anderson, já conhecia o Mello, você
está entendendo? Então, diante das dificuldades que encontrava a Prefeitura, eles
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tinham que entrar e dar uma segurada, manter a qualidade do dia a dia, manter a
cidade em ordem e segurar para poder, agora no próximo ano que vamos iniciar agora
em janeiro, certo?, poder de fato fazer mais e grandes investimentos em São José.
Então eu acredito nisso porque eu conheço, já trabalhei junto com o Eduardo Cury, já
trabalhei, então eu conheço e eu acredito. Acredito... Com a palavra, vereador Petiti.
Depois eu continuo.”
O vereador FERNANDO PETITI, em aparte:- “Boa tarde! Obrigado, Robertinho! Não
tem como deixar de falar aqui, lembrando, no início de ano, que a nossa gestão pegou
uma cidade destruída financeiramente. Primeiro parabenizar tanto o prefeito como
todos os secretários, a equipe da Prefeitura, essa Casa aqui dos vereadores que
assumiram o posicionamento de apoiar o governo, acreditando que São José dos
Campos teria uma outra vida, uma outra história. Eu não canso de falar aqui, se a
gente pegar a área de saúde, com o Próvisão em greve, o Valeclin que fazia os
exames de sangue também terminou a gestão em greve, a SPDM, que gerencia o
Hospital Municipal, ficou sete meses sem receber e também não ficou de greve por
reconhecer que viraria um caos a saúde em São José dos Campos. A Clínica Francisca
Júlia, que muitos acompanham o trabalho do Francisca Júlia, que existe há quarenta e
sete anos no nosso município, também parou, em greve. Então a gente viu uma saúde
totalmente em caos. Vendo o vice-prefeito, Dr. Ricardo Nakagawa, reagindo na saúde,
comandando junto com o Oswaldo Huruta a saúde, fazendo a UBS Resolve, assinando
um novo contrato com o Próvisão, que ampliou o serviço do Próvisão não só para São
José, como para toda a região da nossa cidade, zerando a espera de cadeira de rodas,
de exames, colocando em dia toda essa questão da saúde. Teremos também a
terceirização da Clínicas Sul, que com certeza vai ampliar o atendimento, com
especialidades, com especialistas. O prefeito Felício que assumiu, contratou as
consultas básicas na UBS. Hoje é raro você ter uma reclamação de consultas básicas
na UBS. Está de parabéns essa gestão da Prefeitura! E eu espero que em 2018... Eu
peguei uma pasta, de Saúde, que a gente sabia que estava o caos e a gente vendo
vários parceiros parando de atender a população. E a gente vê que hoje está
direcionado. Se a gente for falar aqui de todas as conquistas, a gente acaba com o
tempo do Robertinho e não acaba, são várias conquistas, que a gente sabe que em
2018... o Felício... o prefeito Felício que gosta de falar: ‘a cidade... não falta dinheiro pra
cidade’. Como uma cidade que tem um Orçamento de dois bilhões e cem falta dinheiro,
né, Robertinho? Não falta, precisa saber aplicar. E para esse começo de ano
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infelizmente a gente tinha que reconstruir a Casa, pagar todos os prestadores de
serviços, isso também é um ponto importante de salientar. Hoje eu recebo munícipes
no gabinete, na nossa entidade social, que é a Farmácia Comunitária, falando assim:
‘hoje eu recebo em dia, no passado eu tinha problemas, ficava três meses sem
receber, tinha que continuar trabalhando, mas não tinha o salário, não tinha o
pagamento para pagar para o meu funcionário’. E hoje o prefeito Felício, sua
administração, paga em dia o funcionário público. Também uma outra conquista que
parece que não tem importância, mas o funcionalismo público, que você mesmo
encontrou uma pessoa que veio te abraçar falando que recebe em dia, eles vão
receber a cesta básica em dia, né, vereadora Dulce? A cesta básica de Natal, valeu,
cesta de Natal, que a gente soube que teve anos aí, na gestão passada, que não
conseguiu entregar. Então, a gente vê uma melhora gradativa. E eu acredito muito que,
em 2018, a cidade vai ter muitas conquistas. É o que eu espero. Eu espero que a
administração possa continuar olhando com um olhar diferente, atender os munícipes,
atender na ponta, que a gente sabe que a saúde não adianta fazer propaganda, né?
Não adianta fazer um mutirão e gastar trezentos e sessenta mil em propaganda, como
foi feito na gestão passada. A saúde é aquele atendimento na base, é boca a boca, é o
cidadão falar ‘olha, eu fui atendido, fui bem atendido, não falta consulta, saí da fila de
espera’, esse que é o resultado. E, para terminar, Robertinho, agradecendo o espaço,
eu queria deixar aqui um pedido, que eu sei que vai acontecer, mas é bom salientar, é
bom que a administração não esqueça. Em 2018, já que conseguimos consertar a
parte financeira da administração pública, da Prefeitura, não esquecer dos nossos
animais, né, Robertinho? O Robertinho que batalha também pelo bem-estar animal. O
Rogério Cyborg, que está aqui na minha frente, e outros vereadores que batalham
também pelo bem-estar animal, é a hora da Prefeitura, é hora do prefeito cumprir a sua
promessa de campanha, que também iria ter um olhar especial ao bem-estar animal, e
começar com o controle populacional, a implantação de microchip para que a gente
possa ter a leitura do animal que foi perdido, que foi abandonado para punir essas
pessoas. E abrir de uma vez por todas o funcionamento do nosso centro cirúrgico. O
deputado Tripoli, que é um deputado que atua muito tempo em causa de bem-estar
animal, vereadora Dulce Rita, quando ele visitou o centro cirúrgico que foi deixado pelo
prefeito Eduardo Cury numa reforma de três milhões de reais o CCZ, o Tripoli
(deputado federal) falou que era o melhor centro cirúrgico do estado de São Paulo que
ele tinha visto. Falta começar a funcionar. A gente já está trabalhando nisso desde o
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começo do ano, tentando linkar umas parcerias e com certeza em 2018 a cidade vai
estar bombando e a gente sabe que o bem-estar animal, que a gente defende tanto, vai
estar na pauta do prefeito e vai ser uma cidade diferente, com um olhar especial para
esse assunto. Obrigado, Robertinho! Boa tarde a todos!”
O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, voltando à minha fala, você já
acabou falando tudo, mesmo um ano difícil, com a Prefeitura... com relação de dívidas,
foram feitos várias coisas boas já para nossa cidade. Por isso que eu acredito muito no
governo Felício, que a partir do ano que vem eu tenho certeza, sabe por quê? O que a
gente vê muito hoje em redes sociais é filmagem de mato alto e filmagem de vestiários
às vezes, principalmente em poli, né? Vestiários antigos às vezes aí um pouco
abandonados, por quê? Porque são obras antigas, são obras antigas, isso tem em toda
a região da cidade, como tem na minha também. Inclusive, até tinha comentado isso
com o prefeito e a partir do ano que vem pegar esses locais que estão assim e
simplesmente fazer a reforma, que vai poder fazer porque vai ter dinheiro, ano que vem
vai ter dinheiro. Esse ano foi um ano que teve que controlar, segurar, colocar a casa
em ordem, manter o andamento da cidade já com várias melhorias, como acabou de
falar o vereador Petiti aqui. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem a cidade, ela
vai deslanchar muito mais. E temos... Vamos votar projetos importantes, que é a Lei de
Zoneamento, Plano Diretor, enfim, a Via Cambuí, a cidade vai gerar emprego. O que a
cidade precisa é gerar emprego. Gerando emprego, todo mundo vai ter uma qualidade
de vida com certeza muito melhor. Com a palavra o vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG, em aparte:- “Muito obrigado, vereador Robertinho! Lembrando
que o Orçamento desse ano é quase idêntico ao do ano passado, né? 2,6 bilhões para
nossa cidade. Estamos terminando aqui de estudar. Estava conversando com a
vereadora Dulce Rita. E lembrar, né, vereador? Vossa excelência que é da região sul
ali. Várias melhorias o prefeito já levou lá. Há quanto tempo não se limpava o lago lá da
região do Interlagos?”
O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Foi limpada a lagoa.”
O vereador CYBORG:- “Foi limpada a lagoa lá agora; a gestão passada não limpou.
Tem vereador que vem aqui e quer falar alto, parece o Tite, ‘ti-ti-ti’, fala muito e não
acontece nada. E fica falando da cidade. Acabei de receber agora um whatsapp de um
morador aqui que ele falou para mim: ‘na hora que tiver gente falando bobeira eu
desligo, mudo o canal’. Mora lá na região do Interlagos. Falou que ‘tem gente que vai
com a voz alta na tribuna, voz rouca e tudo, mas tem que chegar e mostrar o que está
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sendo feito’. O Orçamento vai ser votado. Esse ano vai ser votado o Orçamento que o
prefeito Felício Ramuth está enviando para a Câmara Municipal. Várias vezes todos os
vereadores votaram favoráveis aos Orçamentos. Nós mesmos, eu e o senhor, votamos
favorável ao Orçamento do ex-prefeito. E criticamos? Não, vamos cobrar depois. Está
cobrando antes, antecipado. Agora, por que será? Falar que cortou. Cortou sim. Cortou
a respeito do esporte, porque tem que ter o quê? Saúde. Várias modalidades, vai ser
retornar as modalidades ano que vem. O alto rendimento vai buscar recurso, está
buscando parceria. Agora, as pessoas têm que se informar, têm que andar, porque eu
acho que tem vereador que está falando de outra cidade. A cidade está com problema?
Está com problema, mas está melhorando. Era só para colocar isso, vereador, para
lembrar que tem gente aqui que fica ‘ti-ti-ti ti-ti-ti ti-ti-ti’, parece corintiano, parece o
técnico do Corinthians, o Tite da Seleção: fala muito, mas não faz nada.”
O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Está bom, senhor presidente, já encerrou o
meu tempo aqui, mas era isso que eu queria dizer. E eu acredito, tenho certeza, que o
ano que vem vai ser um ano muito melhor para nossa cidade.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “O técnico do coringão campeão é
o Carille. Em votação o processo... Pelo encaminhamento de votação, um minuto,
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, E. V.:- “Ah! Que é isso? Agora vai... Que é isso?
Absurdo! Não, tudo bem. Não, sou líder agora não. Sou vereadora Amélia Naomi. Em
todos os procedimentos, no ano inteiro, as pessoas vieram e encaminharam. Se hoje...
Se fosse essa regra, vereador Walter Hayashi, aqui deveria ser um sim, um não. Como
vocês são maioria, mesmo assim deveria ter sido mais leal o debate. Agora eu queria
dizer em relação a essa questão do Orçamento. Bom, 2013... Eu deixei aqui com o
vereador Valdir Alvarenga a publicação do governo Carlinhos, o primeiro ano do
governo do prefeito Carlinhos de Almeida. Nós tivemos a UTI do Hospital Municipal
reformada, tivemos setenta leitos, a UTI Neonatal também foi reformada, que era
infelizmente a saúde, quando nós pegamos do governo Cury, um desastre.
Reformamos a UBS do Tatetuba... aliás, porque tinha que subir escada, né? Vai mudar
de novo. Fizemos a reforma do Jardim Paulista, a UBS do Altos de Santana, fizemos a
UPA do Putim na região do senhor. E eu queria...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Valdir
Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA, E. V.:- “Senhor presidente, ouvi, aqui no microfone
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de aparte, um vereador são-paulino dizer que esse vereador está falando muito. Sabe
por que eu estou falando muito? Porque esta Casa está calada. A sociedade precisa
que algum vereador aqui use esse microfone para defendê-la. É por isso que eu estou
falando muito e é por isso que estou tendo bastante trabalho. E com muito prazer vou
continuar falando muito mais ainda para defender a sociedade joseense. Nós vamos
dar um voto de crédito ao prefeito Felício, mas volto a dizer: prefeito Felício, muito
juízo, nós estamos de olho no senhor!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo.”
O vereador LINO BISPO, E. V.:- “Senhor presidente, me preocupa um pouco essa
posição do vereador porque no governo passado ele não falava, aí não enxergava e
não falava, era mudo e cego. Agora eu pergunto: estava tudo certo no governo
passado? Será que estava tudo certo no governo passado? Porque esse vereador, ele
não via as coisas e ele não falava das coisas, não é? Então me preocupa bastante o
posicionamento do vereador, não é? Tem que falar mesmo, tem que falar, mas tem que
falar sempre, tem que falar sempre. Obrigado, senhor presidente! O voto do vereador
do PR é sim.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. Antes,
em votação a Emenda nº 03. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária à Emenda,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovada por unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 03. 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:- “Um voto contrário.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com 01 (um) voto contrário, o
processo está aprovado.”
Em votação o Projeto. Aprovado com 01 (um) voto contrário.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Justificativa de voto, vereador
Valdir Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA, J. V.:- “Nesse momento, senhor presidente, esta
Casa vota para o prefeito Felício, é bom que a sociedade saiba, dois bilhões,
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seiscentos e trinta e nove milhões de reais e só para a saúde quase setecentos
milhões. Praticamente o prefeito Felício poderá gastar dois milhões por dia – por dia! –
com a saúde de nossa cidade. Não há nenhum tipo de justificativa para a saúde andar
tão mal a partir do ano de 2018. Portanto, fica aí registrado, dois bilhões, seiscentos e
trinta e nove milhões de reais vai ficar nas mãos de uma única caneta nessa cidade, de
uma única mão nessa cidade, chamado prefeito Felício. É bom que a sociedade saiba
disso.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi. Depois da vereadora, eu também vou no aparte para justificativa de voto.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, quero aqui registrar que não
foi entregue nenhuma casa, nenhum apartamento. O ano passado nós tivemos uma
licitação que foi de cinquenta e seis milhões, que não entregaram, infelizmente, esse
ano. No primeiro ano do prefeito Carlinhos, nós entregamos vários apartamentos do
Minha Casa Minha Vida. Sabe quanto está previsto para o ano que vem? Noventa mil
reais. Noventa mil reais no Orçamento. Não vai... É uma unidade, é um apartamento ou
é uma casa. Quero aqui também registrar e aproveitar que está os blogueiros aqui no
vidro dizer, vereador Juvenil Silvério, que eles não são do PT, não têm o apoio do PT,
são independentes. Seria ótimo que viessem para o Partido dos Trabalhadores. Aliás,
faço o convite. Mas a independência daqueles que fazem a oposição nessa cidade, ou
pela rede social, ou pelo movimento, porque essa cidade está abandonada. O centro
da cidade...”
Neste momento, assume a presidência o vereador CYBORG, que dá continuidade aos
trabalhos.
O vereador JUVENIL SILVÉRIO, J. V.:- “Senhor presidente, eu quero lamentar a atitude
da vereadora que votou contrária à proposta. Desde o tempo em que eu estou aqui
como vereador nunca votei contra o Orçamento, mesmo nos quatro anos do governo
do prefeito que saiu o ano passado. Então infelizmente é uma atitude destemperada,
mas também a gente já sabe qual é a característica e atitude da nobre colega, e eu
respeito, né, porque de repente algum problema está acontecendo nesse momento, a
gente não pode ficar julgando aqui. Mas não foi entregue esse ano, vereadora, porque
lá no Limoeiro as casas que vocês contrataram para fazer, a empresa, ela
simplesmente faliu. Então vocês têm que primeiro ver o que aconteceu para depois sair
falando besteira. E, com certeza, muito mais coisas nós faremos, muito mais coisas
essa cidade vai receber em benefício desse governo, é um governo sério, honesto,
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comprometido e jamais deixará a cidade nas páginas negativas nas mídias por aí,
tendo aí as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, tendo licitações rejeitadas,
como, por exemplo, a questão do kit escolar. E o Tribunal de Contas está aí para
comprovar a conta de quem está rejeitada. Em relação aos blogueiros, eu não sei se
são do PT. Eu não disse que são do PT. Eu disse que há financiamentos dessas
pessoas.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Justificativa de voto, nobre vereador
Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “A empresa que está fazendo os apartamentos
no Limoeiro realmente está passando por dificuldade financeira por causa dos calotes e
problemas com a empresa do CDHU. O CDHU, em alguns serviços de outros
municípios, estão deixando aquela empresa nessa situação complicada. E é uma pena
que realmente não teve nenhuma unidade entregue, mas principalmente não está
nenhum projeto, nenhuma coisa em andamento e realmente vai ficar por muito tempo.
Não estou falando da questão só do recurso do Orçamento, não. Estou falando da
questão do fato de você não ter nenhum empreendimento em discussão, que nem
sequer começou e isso vai por muito tempo. Agora, lamentar essa história do blog
novamente, ficar falando que tem blog de oposição apoiado pelo PT, eu escutei muito
bem aqui. Isso não existe. O blog tem a liberdade de fazer o que quiser do jeito que
quiser, porque aqui nós temos que ter autonomia para isso. Agora, eu vejo aqui uma
situação que foi colocado em algumas falas aqui, eu acho que esse pessoal está em
outra cidade, porque não é possível, deve estar em outra cidade. Nós vamos debater
mais esse assunto, o tempo é curto, mas vamos debater mais esse assunto, mostrar a
realidade, inclusive dos números, porque falaram coisas aqui que é de assustar e a
cidade deve ser outra cidade, não é essa que a gente viu aqui.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, nobre vereador Wagner
Balieiro! Agradecer a presença aqui da imprensa que está acompanhando aqui: Lano
Brito, o Fernando (do Meon)... Toda a imprensa aqui... Também o Sardinha, que está
aqui. Sejam bem-vindos aqui! ...acompanhando a votação do nosso Orçamento.
Justificativa de voto, nobre vereador Walter Hayashi. E já passo a presidência, devolvo
para o presidente Juvenil Silvério.”
O vereador WALTER HAYASHI, J. V.:- “Senhor presidente, nós votamos ‘sim’,
naturalmente, que em todo... ao longo da minha vida aqui na Câmara eu sempre votei a
favor do Orçamento, porque eu entendo que o Orçamento é uma peça tão importante
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para o destino da nossa cidade que é feito por técnicos altamente qualificados,
técnicos, aqueles que são efetivos, que dão suporte às suas chefias. No governo do
PT, veio um caboclo lá de Guarulhos que o carro tinha que ir buscar, levar todo dia,
coisas assim, que não tinha responsabilidade com a cidade. Então esse Orçamento
que nós acabamos de aprovar tenho certeza que ele será gerido com muita
responsabilidade, como mostrou o Felício nesse ano de 2017, responsabilidade. Vou
enfatizar sempre que a gestão responsável produz efeitos ótimos para a nossa cidade,
com certeza tem um número muito bom. E pode nos cobrar no final do ano que
teremos muitas surpresas e vamos fazer a comparação sim, vamos fazer a
comparação sim.”
Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá
continuidade aos trabalhos, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Só queria fazer uma observação, que realmente nós
estamos numa outra cidade: teve a cidade antes do PT e agora a cidade depois do PT,
né? Dá para ver muita diferença nas filas dos hospitais, nas escolas, nas merendas, o
papel higiênico no banheiro para funcionário e muito mais coisa. E queria também falar
o seguinte: que vieram falar tantas coisas, tantos dados comparativos de consultas, de
cirurgias... Nós já ganhamos em número de consultas, número de cirurgias, cirurgias
eletivas. Esse mesmo... Há seis meses, o Hospital Municipal fez uma cirurgia de
prótese de quadril, que custou duzentos mil reais, que estava parada. Estava parada há
cinco anos ou seis. Estava parada. Está sendo resolvida agora. E nós podemos ver
também que quando uma coisa anda, tudo anda. O AME estava perdendo consultas e
exames em São José dos Campos porque não estava encaminhando pacientes para
lá, agora está zerando todas as consultas e exames dentro do...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, votei ‘sim’ porque entendo que essa
Peça Orçamentária, ela chega nessa Casa bem planejada, sem ser copiada e colada,
como nós tivemos a 2016, que foi copia e cola, como a gente viu aqui. E dizer o
seguinte: que o ano que vem nós vamos iniciar um ano, senhor presidente, sem a
preocupação de ter uma conta altíssima para pagar. Quero aqui relatar aos senhores
que esse ano, vereador Walter, a piscina do centro comunitário do Jardim Morumbi ela
estava sem cloro para limpar a água, sem cloro, nem cloro não deixaram, não tinha
dinheiro para comprar, nem água. Teve que trocar a água porque... E o vereador que
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estava aqui falando ele estava aí apoiando o governo e disse que era o vereador do
bairro, meu Deus do céu! Então, vereador....”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Fernando Petiti. Eu
tenho que ser justo aqui com...”.
O vereador FERNANDO PETITI:- “Sim, sim, tem que... De novo aqui lembrando de dois
assuntos, né? A gente está falando de saúde, a saúde que está com as consultas
básicas bombando, sem ninguém na espera mais, filas zeradas. E mais uma economia,
né? A UBS que era na Tivoli, a UBS que atendia a região centro, centro-oeste, vai para
um prédio próprio na Avenida Anchieta, não teremos mais o aluguel, um prédio que vai
fazer todo o atendimento na parte interna, diferente do que hoje acontece na Tivoli, que
tem atendimento externo. Uma grande conquista para aquela região e ainda vai ser
num local centralizado, atendendo mais a região, não somente quem mora mais perto
da Tívoli. E aqui o Lino Bispo lembrou algo de faltar cloro nas piscinas. Em janeiro de
2017, a Secretaria de Esportes reabriu todas as piscinas. Piscinas que estavam sem
água, sem tratamento, algumas sem o motor de aquecimento, voltou a atender a
comunidade.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Queria só informar a algumas
pessoas que estão mandando mensagem aqui no meu celular que eu não sou filho de
pai assustado, não, viu? Quando eu falei dos blogueiros, eu não sou filho de pai
assustado. Com a palavra, vereador Sérgio Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO, J. V.:- “Senhor presidente, só queria justificar o meu
voto. Votei favorável ao projeto da LDO. Estava quieto ali, não fiz encaminhamento,
não falei no projeto, mas estou aqui justificando meu voto porque tenho visto vários
vereadores querer comparar a administração passada com essa administração. E
quero dizer que a administração passada, ela acabou, graças a Deus, ela acabou. Não
dá nem para comparar, vereador Walter Hayashi, porque é um governo que entrou
fazendo lambança e terminou do jeito que terminou, deixando uma dívida. A população
estava... não via a hora de chegar a eleição para tirar aquele governo lá, que acabou.
Então não dá para comparar um governo que deixou uma dívida de trezentos milhões,
que ficou quatro anos no governo e não conseguiu administrar a cidade com um
governo que herdou uma dívida de trezentos milhões e, em um ano, saneia as dívidas
e faz tudo aquilo que fez. Então certamente, tenho certeza que ano que vem será um
ano muito mais próspero, será um ano muito melhor para a cidade de São José dos
Campos e a gente não vai precisar comparar governo porque não dá para comparar,
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não tem comparação, é impossível comparar o governo passado com esse governo de
agora.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, J. V.:- “Senhor presidente, também justificando
o voto aqui como líder do PTB. O PTB vota ‘sim’ a favor desse projeto da LOA, da LDO,
porque a gente tem que entender que é o seguinte: quando o governo assumiu essa
gestão, quantas vezes eu fui numa regional lá pedir podas, inúmeras podas, limpeza, o
pessoal não tinha nem gasolina, não tinha nem óleo para as máquinas para fazer. E
essa administração vem mostrando uma séria, séria gestão com os secretários. E
parabenizo aqui todos os secretários através também do secretário Mello que faz um
Orçamento para ano que vem com muita sabedoria, e a gente vai acompanhar aqui
como vereadores. Então eu acho que a todos aqui aprovando esse projeto,
acompanhando e seguindo e fiscalizando a cada movimento, a cada secretaria, isso é
importante. Eu falo aqui desde aqui, olha, desde a mobilidade urbana, quantos
semáforos, travessias elevadas conseguiram colocar esse ano. Segurança, vinte
câmeras, mais... atividade, a volta...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS, J. V.:- “Senhor presidente, também encaminho meu voto
‘sim’ com esse projeto importante pra cidade, o Orçamento para o ano que vem.
Apenas lembrando que... justificando o voto, né?, aliás. ...que, 2013, em apenas um
mês foram entregues várias casas na região norte, isso que significa que cada governo
faz e às vezes não dá para entregar tudo. Então quero parabenizar todos os
vereadores que votaram a favor desse projeto, desse Orçamento, acreditando na
competência do prefeito Felício Ramuth, do seu vice Ricardo Nakagawa e todos os
secretários, de modo especial o Anderson e o Mello, que cuida dessa pasta
importantíssima para nossa cidade. Então obrigado a todos os vereadores e vamos
estar atentos e vamos cobrar! E ao vereador Valdir Alvarenga, que também votou
vários projetos, quarenta projetos, né?, e de modo especial este. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Está suspensa a sessão por
alguns instantes.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão.”
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI 484/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16924/2017, de autoria do Poder Executivo, incluso em pauta, que desafeta a área de
domínio público municipal que especifica, classifica-a como bem dominical e autoriza o
município a doá-la ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
para instalação da sede do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo –
processo 16924/2017. Esse processo possui prazo de emenda. Consulto ao Plenário.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “O processo 16924 está pronto
para ser votado. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nobre presidente, nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
10825/2016. Vereadores... .”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 479/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16583/2017, de autoria do vereador Juvenil Silvério e outros, que denomina a ponte
localizada na Estrada Municipal José Augusto Teixeira, próxima ao nº 1270, de Ponte
Santo Antônio.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Corrigindo aqui, em votação o
processo 16583/2017. 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.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 210/2016 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
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10825/2016, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que declara Utilidade Pública a
“Escolinha Frutos do Esporte, Castanheira Football City – CFC”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
10825/2016. 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.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o autor da
proposta, Robertinho do Eleven.”
O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado pelo ‘Robertinho do Eleven’,
presidente! Queria agradecer a todos os vereadores por essa votação e quero
parabenizar o projeto social Frutos do Esporte, do Jardim Castanheira, que faz um
trabalho há mais de três anos com mais de duzentas crianças, presidente. E
parabenizar todos os voluntários que se dispõem ir lá todos os sábados para dar aula
para aquelas crianças. Isso aí a criança cresce na escola, a disciplina dentro de casa, o
Calasans que... do esporte. E agradecer todos os vereadores e parabenizar também o
presidente lá, o Marcos Antônio da Cruz, e o representante Fábio. E todos aqueles
voluntários que ajudam essas crianças. Obrigado a todos vocês! Obrigado, senhor
presidente!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 366/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
12751/2017, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua Cinco,
localizada no loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de Rua Lucas Mário
Carvalho Vieira.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
12751/2017. 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.
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 368/2017 COSNTANTE 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.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
12753/2017. 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:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação... 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:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 416/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
14843/2017, de autoria do vereador José Dimas, que denomina a Rua Projetada 4,
localizada no Centro do Distrito de São Francisco Xavier, de Rua Sebastião Braz dos
Santos.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
14843/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 421/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15074/2017, de autoria do vereador Marcão da Academia, que declara de Utilidade
Pública Municipal a Associação Instituto Primitiva Assistência e Ação Social Instituto
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 77ª Sessão Ordinária – 14.12.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
59
ORADOR

APARTEANTE

DATA
14.12.2017

Mão Amiga.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
15074/2017. 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:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente, ao processo.”
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:- “Nenhuma manifestação contrária ao
processo.”
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 Marcão
da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, primeiro eu quero
agradecer a todos os vereadores na aprovação desse projeto. O projeto... Quero aqui
também parabenizar o Pastor Edcláudio e toda a sua equipe, que fazem parte do
Instituto Mão Amiga, o Instituto Mão Amiga que também é conhecido como Anjos de
Resgate, que há mais de oito anos realiza a missão de ajudar o próximo. Ele é
localizado lá no bairro Dom Pedro I. A Associação Instituto Primitiva de Assistência
Social – Instituto Mão Amiga possui diversos projetos junto à comunidade jossense,
entre eles doação de roupas, cestas básicas para famílias carentes, entregas de
refeições e cobertores para moradores de rua, evangelização e ressocialização de
pessoas em situação vulnerável, internação de dependentes químicos, programa de
volta ao lar. E, no ano de 2016, foram atendidas pela instituição mais de quatro mil e
quinhentas pessoas, foram doadas mais de sete mil peças de roupas, mais de mil
cestas básicas, realizaram trezentas e quinze internações de dependentes químicos e
cento e onze pessoas foram encaminhadas para sua cidade de origem. Então por isso
que a gente coloca um projeto como esse e por isso a gente agradece e parabeniza
quando vem projetos que fazem um bem para a cidade, fazem um bem para o ser
humano, um projeto realmente que tem a mão de Deus ali sempre ajudando. Muito
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obrigado a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu gostaria de incluir para leitura e
votação o seguinte processo: processo nº 17255/2017 – PR nº 10. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação pedido verbal do
vereador José Dimas, para leitura e votação do processo. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente,
nenhum voto contrário.”
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 inclusão na pauta para leitura e votação do
Projeto de Resolução nº 10/2017 constante do processo nº 17255/2017, de autoria da
Mesa Diretora, que extingue cargos da estrutura administrativa e do gabinete de
assessoramento dos Vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Rogério
Cyborg que faça a leitura do processo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Protocolo 17255/2017, é o processo de
autoria da Mesa Diretora, é o PR 10, onde ‘Extingue cargos da estrutura administrativa
e do gabinete de assessoramento dos Vereadores da Câmara Municipal de São José
dos Campos’. Comissões: Justiça e Economia. E o prazo para emendas vai até dia 16
de fevereiro de 2018.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito, por gentileza, às
comissões de Justiça e Economia o parecer no processo, para que possamos votar
posteriormente, por gentileza.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 426/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15094/2017, de autoria do vereador José Dimas, que denomina a Rua Projetada 1,
localizada no Centro do Distrito de São Francisco Xavier, de Rua Joaquim Cláudio da
Silva.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
15094/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária ao
processo 15094/2017, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 398/2017 CONSTANTE DEO PROCESSO
Nº 13787/2017, de autoria do vereador Fernando Petiti, incluso em pauta, que autoriza
o Poder Executivo a criar o Selo “Produto Produzido em São José dos Campos", e dá
outras providências.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 13784...
Perdão! 13787/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária, 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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/2017 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 15067/2017, incluso em pauta, de autoria da vereadora Amélia
Naomi, que concede “Medalha Cassiano Ricardo” ao Grupo de Viola Caipira Cordas da
Mantiqueira, de São José dos Campos.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
15067/2017. Esse processo possui duas emendas. Em votação a Emenda nº 01.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovada por unanimidade a
Emenda nº 01.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 02.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário à Emenda,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovada por unanimidade a
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Emenda nº 02.”
Em votação a Emenda nº 02. 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.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 425/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15086/2017, de autoria do vereador Fernando Petiti, incluso em pauta, que autoriza o
Poder Executivo a instituir no Município o mês Dezembro Vermelho, dedicado às ações
de conscientização de prevenção ao HIV/Aids, e dá outras providências.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
15086/2017, autoria vereador Fernando Petiti. Esse processo... 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 o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 441/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15415/2017, de autoria do vereador Juvenil Silvério, incluso em pauta, que institui e
inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos
Campos a “Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
15415/2017. 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:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovada 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:- “Nenhuma manifestação contrária também,
presidente.”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 446/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15427/2017, de autoria do vereador Juvenil Silvério, incluso em pauta, que autoriza o
Poder Executivo a realizar ações no município de São José dos Campos na “Semana
de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
15427/2017. Esse 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.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 483/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16915/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi, incluso em pauta, que denomina a
UPA – Unidade de Pronto Atendimento do bairro Parque Novo Horizonte, localizada na
Av. Tancredo Neves, nº 5120, de UPA “Dr. José Shinzato”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
16915/2017. Com a palavra, vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, nós apresentamos nessa tarde e
noite de hoje um projeto de minha autoria, assinado pelos demais vereadores, para
fazer uma homenagem, uma homenagem a uma pessoa que se dedicou à nossa
cidade no ramo da medicina oftalmológica – é essa a palavra, né, vereadora Dulce
Rita? Dr. José Shinzato, da família Shinzato, cujo irmão mais velho chegou aqui em
nossa cidade na década de 60, tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo logo que ele
chegou aqui. Do Mato Grosso, estudou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, formando-se em medicina, e veio para São José dos Campos. O seu
irmão José Shinzato, ao qual hoje nós pedimos a anuência do nosso Plenário para abrir
o prazo de emendas para que possamos votar agora, aprovando por unanimidade uma
justa homenagem a quem se dedicou de corpo e alma para várias gerações de nossa
cidade. José Shinzato... Sou japonês, estou com dificuldade até de falar. Dr. José
Shinzato, um profissional de uma família extraordinariamente comprometida com os
valores éticos, com a responsabilidade social. Uma clínica, que montou junto com seus
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filhos, que é exemplo para muitas cidades, para muitos médicos. Então essa
homenagem que a gente propõe hoje denominando a UPA do Novo Horizonte, que vai
ser totalmente reformulada. Porque hoje – né, vereador Roberto do Eleven?, você que
mora lá no Novo Horizonte – hoje a UPA e a UBS, elas são juntas e ali o nome que
leva é do Dr. Décio, da UBS. Como a UBS agora já está finalizando a sua obra ali onde
era a Fundhas... Então a UBS vai sair de onde está hoje junto com a UPA e vai para
esse novo espaço, carrega o nome do Dr. Décio. Então a UBS lá onde que era a
Fundhas então passa a ser a UBS do Novo Horizonte, denominada Dr. Décio – esqueci
o sobrenome, me perdoem! E a UPA então receberá, após, com certeza, a aprovação
unânime dos nossos vereadores, perpetuando essa figura fantástica que foi inclusive
homenageado nesta Casa como Cidadão Joseense, vereador Juvenil Silvério,
presidente. Então é uma justa homenagem que nós estaremos fazendo para uma
pessoa digna de receber essa honraria, perpetuando seu nome nessa UPA, que foi a
paixão dele cuidar dos outros. E por isso, senhor presidente, eu quero agradecer
antecipadamente a todos por esse voto favorável a esse projeto de lei.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, vou votar esse projeto, acho
extremamente importante. No governo do prefeito Carlinhos fizemos a homenagem ao
Shinzato, nominando ali a passarela da Urbanova. Aquela passarela, quando
iluminada, fica belíssima. Infelizmente, o mês passado estive lá e não estava iluminada,
mas.... Agora voltou, está iluminada, aqui o vereador que é da região, mas aquela
passarela é Shinzato, mas eu acho que a UPA também vai engrandecer muito a sua
família e a sua história aqui em São José dos Campos. Estive, a semana passada, com
o Shinzato mais velho também, que é um grande médico aqui em São José, a sua filha,
a clínica que eles têm aqui no Pronval. E é uma honra e uma alegria para nossa colônia
japonesa ter tantos médicos renomados em São José dos Campos. Sua alegria é de
felicidade, é isso?”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns, vereadora Amélia!
Sem dúvida é uma alegria para todos nós esta homenagem mais uma vez feita aí ao
Dr. Shinzato. Com a palavra, vereador Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Parabenizar o vereador Walter Hayashi. Quando eu
vi o projeto solicitei também uma coautoria, que ele, prontamente, já abriu para todos
os vereadores. Mas uma homenagem justa. É uma família muito amiga ali na Vila Ema.
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Tenho contato com a esposa dele. E é um grande profissional, né? Quando o Walter
Hayashi falou, o vereador Walter falou da clínica que ele abriu junto com os filhos, tem
algo bem curioso: os três filhos são oftalmos, né? É difícil às vezes o filho seguir o pai,
mas três fazendo a mesma função... E a nora também – aqui também soprando a
vereadora Amélia. Parabéns, vereador! Uma justa homenagem que vai ficar marcado
em toda a história de São José dos Campos para um grande profissional que nós
tivemos aqui na cidade.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a vossas excelências
que esse processo possui prazo de emenda. Consulto ao Plenário sobre o prazo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Processo em condições de ser
votado. Em votação o processo 16915/2017. 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:- “Calasans Camargo.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Queria aqui também parabenizar
essa denominação de hoje, todos os colegas vereadores, em especial ao Walter.
Tenho uma amizade muito grande com a família Syogi também. O Dr. Syogi Shinzato
foi meu médico quando criança; o filho dele colega no Olavo Bilac, judoca também, o
Gilson. E a família do José Shinzato com vários oftalmologistas. Inclusive, ontem minha
mãe passou lá na clínica do Dr. Roberto Shinzato, um dos filhos dele. Ele vem de São
Paulo uma vez por semana para clinicar aqui em São José dos Campos. Então
realmente é uma família que merece. Como o Walter mencionou aqui, uma família
apaixonada pela medicina e pelas pessoas que atende, né? São médicos aí valorosos,
que têm todo esse calor humano que é necessário na medicina.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, nós queríamos agradecer em
nome de todos os vereadores, eu sou o autor, mas vocês também são autores desse
projeto de lei. Então, aprovado por unanimidade, quero realmente agradecer essa
deferência. O Calasans falou do Dr. Syogi, né?, que ele é o irmão mais velho, e o Dr.
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José Roberto (filho dele), Flávio (filho dele) e Elke também, os três oftalmologista,
dedicados a este ramo tão importante da medicina. Por isso, acho que a Casa hoje faz
uma justa homenagem a essa família. Um grande abraço à Gelcy, sua esposa, que ele
deixou, né? Tenho certeza que está muito contente com esse gesto da nossa Casa.
Muito obrigado!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 499/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
17238/2017, de autoria do vereador Juvenil Silvério, incluso em pauta, que denomina a
Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Pinheirinho dos Palmares, de Escola
Municipal de Educação Infantil Profª Maria Aparecida Segolin de Rezende.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
17238/2017. Esse processo possui prazo de emendas.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Não houve nenhuma manifestação no prazo
de emendas, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Não havendo manifestação,
processo em condições de ser votado. Informo que esse processo possui duas
emendas. Em votação a Emenda nº 01. 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.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 02.
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:- “Aprovada por unanimidade a
Emenda nº 02.”
Em votação a Emenda nº 02. 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 ao processo,
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:- “Solicito mais uma vez às
Comissões (Justiça e Economia) – vereador Sérgio Camargo, vereador Petiti – darem
parecer ao processo, por gentileza! Está suspensa a sessão.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10/2017 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 17255/2017, incluso em pauta, de autoria da Mesa Diretora, que
extingue cargos da estrutura administrativa e do gabinete de assessoramento dos
Vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo aos vereadores que o
processo 17255/2017, ele possui prazo de emendas. Consulto ao Plenário sobre o
prazo de emenda.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em condição de ser votado o
processo. 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 17255/2017.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Às 19h02min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Inscrito para falar... inscrito para
falar no processo, temos dois vereadores. Informo aos vereadores... Inscrito para falar
no Grande Expediente, muito obrigado, dois vereadores. Até 19h20min eu tenho que
acabar a sessão. Solicito aos vereadores se abrem mão do prazo dessa... Com a
palavra, vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente... Boa noite, né? Eu
queria pedir um minuto de silêncio para a dona Maria da Conceição Dutra Gomes,
vizinha que faleceu hoje.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Wagner Balieiro.”
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O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, gostaria de solicitar a
prorrogação da sessão.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do
vereador Wagner Balieiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária ao pedido
verbal do vereador Wagner Balieiro.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade a
prorrogação de sessão.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Wagner Balieiro, o Plenário,
consultado, aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação da sessão (conf. Art.
88, § 6º, do Regimento Interno).
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “No Grande Expediente, vereador
Wagner Balieiro.”
Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo prazo
regimental de vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores. Eu quero voltar na discussão aqui com relação à questão do Orçamento e
dizer que escutei, vi várias coisas aqui, ouvi muitas coisas inclusive que considero
absurdas. Agora, dizer e falar com alguns números aqui – que não são corretos – que
‘2017 foi um ano que melhorou pra população?’ Olha, basta olhar o que nós tivemos
em 2017, anda na cidade, conversa com a população e veja o que a população fala:
‘que obras, que serviços, onde está?, onde está os serviços, as obras, as promessas
que foram realizadas?’ Em lugar nenhum. Não foram feitas! Não foram feitas! Aí vieram
falar da questão de atraso. Olha, eu fui olhar ontem, por exemplo, a questão do
Teatrão, Valdir Alvarenga. Esse ano fizeram quatro por cento da obra do Teatrão. Até o
final de 2016, a obra do Teatrão estava com setenta e um por cento de conclusão, hoje
está em setenta e cinco – 4%. Detalhe: a obra lá é tocada pela Urbam. A medição de
janeiro da Urbam foi paga em julho, um atraso de sete meses, pagamento atrasado
esse ano. As medições da Urbam subsequentes foi pago agora em novembro, atrasado
também, bastante atrasado, bastante atrasado. Eu ouvi aqui falar de entidades de
saúde. Eu acho que é bom andar e falar com as entidades, é bom andar e falar com as
entidades ou olhar o Portal da Transparência para ver se não tem atraso não. Ou não?
Tem atraso sim. Eu não vou precisar aqui apontar porque eu vi vereador defendendo
algumas entidades aqui. Vai lá nas entidades e vai ver se não tem atraso de
pagamento, porque tem. Tem atraso de pagamento e não é de um mês, dois meses,
não. Está lá com os atrasos acontecendo. Opa! Fazer discurso é fácil, mas vai lá
conversar com a entidade para ver se não tem o atraso, vai lá conversar com a
entidade para ver se não tem atraso, porque tem, tem os atrasos. Eu vejo aqui toda
hora falando da questão do Pinheirinho, ‘olha, o Pinheirinho que foi entregue sem
infraestrutura’. Parece que a pessoa esquece o passado, né? Nós temos o problema do
Pinheirinho que não foi criado no governo do PT. O problema do Pinheirinho não foi
criado no governo do PT. Quem que criou o problema do Pinheirinho? Em qual governo
que começou a história do Pinheirinho? Foi no governo do PSDB, foi no governo do
PSDB que deixou chegar no ponto que chegou. E quanto que você acha que foi o
gasto que teve no Pinheirinho com recursos municipais? Na casa de cem milhões de
reais. Cem milhões de reais do Orçamento do município, só da parte municipal, para
tentar arrumar a bagunça causada pelo PSDB, pelos governos anteriores do PSDB. E
se o Pinheirinho foi entregue, o condomínio do Pinheirinho dos Palmares foi entregue
asfaltado, com água, luz, iluminação pública... Faltavam algumas obras, que é no
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processo de implantação do loteamento? Faltava, mas nenhuma criança ali ficou sem
creche e sem escola. E é um processo de construção do bairro que tem que continuar
e que está gastando recursos do município por causa de uma medida equivocada na
política habitacional do PSDB nos governos anteriores ao do PT. Está lá, basta ver. Em
2013, que foi o primeiro ano da gestão do PT, eu tive a alegria de ver aqui a
implantação do Bilhete Único, que é uma conquista para a cidade, que está fazendo
quatro anos, que agora começa a aparecer o zum-zum-zum de quererem mexer no
Bilhete Único. Nós não vamos admitir a perda de uma conquista como esta. Em 2013,
nós tivemos a retomada daquela obra ligação Embraer-Tamoios, que era uma obra que
estava perdida e que o Dersa chegou e falou ‘olha, se vocês não começarem essa
obra, nós vamos rescindir o contrato’ – porque faz dois anos que eu estou querendo...
que precisava terminar aquele convênio e não terminava, da ligação Embraer-Tamoios.
Vieram falar aqui da questão de economia de contrato. Sabe por que teve economia de
contrato? Porque não fizeram, porque não fizeram contrato, Valdir, é por isso que tem
economia, não fizeram, não fizeram contrato, não fizeram obra, não fizeram serviço, aí
economiza em contrato mesmo, porque não tem, não tem o que apresentar e aí chega
numa situação como essa. Quando fala aqui da questão da redução de aluguel, eu
lembro muito bem lá na gestão do Partido dos Trabalhadores, inclusive, que quando a
gente assumiu nós tivemos que ver a Secretaria de Esportes, que tinha uma sede
própria no Parque da Cidade, não pagava aluguel, o governo do PSDB colocou ela
numa sede alugada e colocou numa sede alugada que não tinha estacionamento. Qual
que foi a solução que o PSDB arrumou na época? Gastar mais cinco, seis mil reais de
aluguel, por mês, de um estacionamento. Nosso governo foi lá, tirou a Secretaria de
Esportes do imóvel alugado e colocou onde está hoje, no Centro da Juventude,
economizando quase vinte... mais de vinte mil reais por mês de aluguel só da
Secretaria de Esporte, que tinha sede própria e foi colocada em uma sede alugada. Da
mesma maneira quando houve a questão do Fórum. O Fórum antigo, ali na José
Longo, serviu para quê? Para tirar do aluguel quatro cartórios eleitorais, quatro
cartórios eleitorais, para tirar o Procon, que também estava em aluguel. O Procon,
Cartório Eleitoral, todos esses eram imóveis alugados e foram para imóveis próprios,
representando uma grande economia. Estou dizendo isso porque a questão da política
de redução com aluguel ela não é inovação, não é uma coisa que começou agora. Nós
temos há muito tempo sendo feito isso e para tirar situações deixadas lá no passado.
Quando eu vejo aqui falar da economia de água e luz, eu vi... eu lembro muito bem do
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Renê, que foi Diretor de Concessionárias no governo do PT, o tamanho do
mapeamento que ele fez para diminuir consumo de água, luz e telefone. Sabe o que
descobriu lá? Que tinha conta de água, luz, telefone em áreas que sequer eram da
Prefeitura, isso no governo do PSDB. Pagava conta de água e de luz de lugares... oh!
que já... que já não era nem da Prefeitura, que não era nem escola funcionando. Isso
tinha lá em 2011, 2012... Fomos lá e cortamos. Fala-se hoje, por exemplo, da questão
da UPA do Novo Horizonte, que eu vi citar aí da questão da UPA do Novo Horizonte.
Ora, a UPA do Novo Horizonte tinha um projeto dentro do padrão do Ministério da
Saúde que era para ser construída. Abandonaram o projeto depois de ter sido gasto um
dinheiro para fazer o projeto executivo, que já tinha a área. Abandonaram o projeto. E
abandonaram o projeto fazendo o quê? Construindo uma unidade nova para a UBS do
Novo Horizonte, mas fechando uma unidade da Fundhas, fechando uma unidade da
Fundhas ali na região. É assim que se faz gestão? Eu fecho a unidade da Fundhas
para colocar a UBS no lugar e depois eu vou tentar trabalhar uma nova UPA utilizando
uma estrutura que todo mundo sabe que é inadequada, sendo que tinha já um projeto e
que foi gasto dinheiro (trezentos, quatrocentos mil reais) para fazer esse projeto. E ter
esse projeto aprovado no Ministério da Saúde e simplesmente perder esse projeto,
perdendo esse dinheiro? É isso que está falando na questão da UBS do Novo
Horizonte. Eu vejo aqui várias vezes a questão do jogo de números. Eu vejo toda hora
essa questão de jogo de números aqui. Impressionante! E começa com essa história
da questão da dívida de novo dos trezentos milhões. Aliás, dos trezentos milhões, que
parte é a questão do Instituto, uma grande parte é a questão do Instituto, Instituto que
tem essa situação de valores devendo que não foi criada no governo do PT, ela vem de
várias outras medidas lá de trás e que também não foi pago esse ano e que a solução
para resolver esse problema foi mudar a legislação e tirar dinheiro do próprio Instituto.
E é bom deixar aqui já em primeira mão, porque vai ser publicado ainda no balanço,
que já tiraram do dinheiro do Instituto oitenta e dois milhões, oitenta e dois milhões
foram já tirados do patrimônio do Instituto para pagar esses aportes esse ano. E no
começo desse ano também esse governo não pagou os aportes, três meses, setenta
milhões de reais, também não pagou. E, além de não pagar os setenta milhões que
também entrou na renegociação, tirou agora oitenta e dois milhões do próprio Instituto,
do próprio Instituto do Servidor, a partir do movimento e daquela situação de aprovação
daquela lei, oitenta e dois milhões até agora, só esse ano, imagine o que vem para tirar
o ano que vem do patrimônio do Instituto, totalmente diferente das projeções que
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tinham sido colocadas. Tiraram já oitenta e dois milhões. Leilão de carros. Nossa, que
inovação! O ano passado também teve leilão de carros, o ano retrasado também teve
leilão de carros, agora está tendo um outro leilão de carros, que é importante,
importante fazer. Eu acredito que tem que fazer e trabalhar essa situação. Esse ano
teve a história de pagar o recurso da conta de luz, que a conta de luz estava atrasada.
De fato, estava atrasada. Aí pagou a conta de luz. Nossa! Com que dinheiro que pagou
aquela conta de luz? Com o dinheiro que aprovou num projeto nesta Casa, mas o
dinheiro do ano passado, o dinheiro que estava lá, quarenta e cinco milhões de reais
que estava lá. O Hospital e a conta de luz foi paga com o dinheiro que estava lá
daquela conta da Sabesp. Sabe por que não pagou o ano passado? Porque aqui
realmente não tinha maioria política para votar. E nessa maioria política que não tinha
para votar incluía inclusive vereadores que estão aqui hoje, vereadores que estão aqui
hoje que não deixavam votar, mesmo sabendo que tinha esse recurso, mesmo
sabendo que tinha esse recurso. Aí votou e usou o dinheiro que já estava lá, o dinheiro
já estava lá, mas conseguiu autorização para pagamento. Deixando isso claro para
esclarecer que fala-se algumas coisas como se tivesse... era uma terra arrasada e
agora está lindo, maravilhoso. Não está! Não está! Chegaram a falar aqui que ‘as
piscinas estavam fechadas em janeiro’. Mas janeiro é o atual governo. No governo
passado nunca teve piscina fechada em janeiro. Todos os quatro anos teve piscina
aberta, com aula normalmente. Em todos os quatro anos do governo PT teve piscina
funcionando. Teve piscina funcionando nos quatro anos do governo do Carlinhos, teve
piscina funcionando no governo do Carlinhos. Daqui a pouco vem falar aqui da questão
do Urbanova, eu fiquei até... eu fiquei impressionado. Vereador do PV aqui, que já fez
parte da base, o Urbanova ganhou um parque no valor de quase quinze milhões,
ganhou uma passarela para interligar ali a questão da ciclovia. São duas obras
grandes, que, em termos de valores, são quase vinte milhões de reais. Vinte milhões
de reais ali, né? Vinte milhões de reais. Assim como é o BID o parque é a Via Cambuí e
várias obras e que são financiamentos que a Prefeitura vai ter que pagar,
financiamentos, mas são obras que foram realizadas, foram entregues, está lá e foram
iniciadas no governo passado. Vamos restabelecer a verdade, colocar a verdade, né?
E eu ouvi o absurdo de dizer aqui da questão da multa de trânsito, da questão da
licitação de radar. Gente, a licitação de radar venceu dia 6 de julho. Tudo bem que esse
governo parece que não começou ainda, mas ele estava lá desde janeiro, desde
janeiro ele estava lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho – seis meses e não
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fizeram a licitação e não abriram o edital. Foram abrir o edital em agosto, setembro.
Ainda teve problema na licitação, a licitação essa que até hoje tem... vai ser investigado
pelo Ministério Público, mas tem indícios claros de direcionamento. Ficou a mesma
empresa, não deu desconto nenhum, está quase dobrando o valor do que vai gastar
com o radar e tem indícios claros de direcionamento para ficar a mesma empresa,
porque colocou um item que só ela tinha, nem a maior empresa que participa de radar
no Brasil inteiro e está em um monte de cidade não consegue participar aqui. Por quê?
Porque está lá, é só olhar o item, colocou um instrumento não metrológico, item tal, tem
lá o número, é facinho de ver, está lá a representação para olhar, o direcionamento que
teve. Aglutinar vários objetos, vários serviços e colocando uma situação que só uma
única empresa, que era a mesma, que já era a mesma na época do PSDB, ganhou.
São indícios. Está lá no Ministério Público para serem investigados. O sistema de
processamento de multas era uma empresa que estava fazendo por um milhão de reais
através de licitação, foi rescindido o contrato agora. Agora contrataram outra para fazer
esse mesmo serviço, só que, ao invés de um milhão, é três milhões. De um milhão, é
três milhões por ano. Três milhões por ano. Então é bom deixar algumas coisas aqui
mais claras, porque... A questão de câmeras, travessia elevada que falaram por aí. As
câmeras já eram do contrato que existia do Parque Tecnológico, inclusive da gestão
passada. Estava comprado até os equipamentos, faltava instalar, de fato faltava instalar
e foram instalados esse ano. A mesma coisa a questão das travessias elevadas: as
poucas que fizeram são do contrato da Urbam com os locais ainda indicados no
governo passado. Agora, eu escutei aqui a história de sete meses de atraso da SPDM
no Hospital Municipal. Oh, gente, vamos fazer um debate sério, porque nós estamos na
Câmara Municipal. É um absurdo falar que um hospital do porte do Hospital Municipal
ficou sete meses de atrás, não existe isso. Podemos fazer o debate da política e
trabalhar com números reais, com dados reais. Falar que não teve problema no
passado? Claro que teve. Teve problema no passado, teve problema no governo
passado também e nossa responsabilidade é com a população, é com a cidade, temos
que apontar esses problemas, corrigir e trabalhar para o melhor pra população. Eu,
inclusive, tenho muita tranquilidade de dizer que hoje aqui também votei favorável ao
Orçamento, apesar de ele ser uma peça de ficção. Ele é uma peça de ficção. Ele não
bate com aquilo que vai ser realmente feito. Foram estudos com números e dados da
própria peça orçamentária, assim como eu inclusive em vários projetos do Poder
Executivo também já votei favorável, votei favorável em vários, inclusive acho que são
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até a maioria. A maioria dos projetos de autoria do Poder Executivo eu votei favorável.
Eu só não votei favorável àqueles projetos que eu tenho certeza que claramente
penalizam a nossa população. Vem falar aqui, por exemplo, da questão do Orçamento.
A fonte própria do Orçamento, a fonte de receita própria do Orçamento vai aumentar
mais de cento e sessenta milhões, a custa do quê? Do aumento de IPTU, do aumento
da taxa de lixo e do aumento do ISS e que foram através de legislações que
aconteceram aqui nesta Casa. Agora, essas legislações, elas não fizeram um
tratamento igual para a população, ela penalizou os mais simples, ela penalizou
principalmente a população mais pobre, quem tem o imóvel mais simples e chegou a
dar desconto para quem é de alto padrão aqui, inclusive para banco. Taxa de lixo de
banco ter desconto, isso que aconteceu. Então é uma situação que está colocada, está
colocada e é fato. Então há algumas coisas que foram citadas aqui e tem hora que vem
alguns vereadores aqui, fazem um discurso, não apresentam nada, ‘ah, que é assim,
que era uma tragédia, que agora está tudo lindo, maravilhoso’. Anda na cidade, vamos
olhar a cidade. Tem coisas para melhorar, e muito. Tem situações para serem
resolvidas. Agora, dizer mentira também não dá, aí não dá. Citarem números
fantasiosos também não dá. Nós tivemos um programa habitacional que foi uma
implantação de mais de cinco mil unidades habitacionais no período do governo
passado, através do Programa Minha Casa Minha Vida. Eu vi até a vereadora Amélia
aqui falando que noventa mil reais do Programa Habitacional não dá para fazer casa. É
óbvio que não dá e nem é o caso de colocar mais dinheiro lá, não é o caso de colocar
mais dinheiro lá, se o sistema funcionar no mesmo modelo, porque o Programa Minha
Casa Minha Vida, ele é o recurso federal, em parceria com o Estado, e que discute
alguns projetos inclusive de origem do município. O problema é que não tem projeto no
município, não tem projeto no município, a fila vai aumentar. Esse ano não começou
projeto nenhum. Um empreendimento de programa habitacional demora dois anos, um
ano e meio, quando ele é muito rápido para ser entregue à população. Um ano já foi.
Se começar o ano que vem a pensar o projeto, vai demorar dois, três anos. Imagine
onde vai parar essa fila, aonde vai parar essa fila! E outra coisa que eu alertei aqui: nós
temos o dinheiro do BRT, o financiamento está aprovado, agora é Governo Federal,
Governo Estadual e municipal do mesmo partido, é o mesmo time que está aí, como é
que vai resolver isso? Não vai fazer? Vai jogar fora? Vai ficar pagando juros sem fazer
a obra? Porque no Orçamento apresentado pelo secretário aqui na audiência pública...
Eu vejo aqui muito vereador falando do Orçamento. No dia da audiência pública não
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veio, não vieram. E lá está falando lá, o próprio secretário mostrou: ‘olha, tem quase um
milhão de reais de juros para pagar do BRT, tem quase um milhão de reais’. E aí? Tem
que fazer, temos que fazer, tem que dar um destino para isso. Ou vai ficar pagando
dinheiro sem usar? Tem que fazer alguma coisa. Então é mais para esclarecer essas
situações, dizer que o Orçamento do ano que vem nós vamos acompanhar, nós vamos
verificar essas medidas que estão sendo colocadas ali no Orçamento, que inclusive
reduziram verbas em obras, por exemplo, de educação, e nós vamos ter que ver lá o
ano que vem, para continuar essas obras o tanto de remanejamento que vai ser feito.
Vai fazer muito, diz que fizeram o estudo do remanejamento. Eu até vi uma incoerência
aqui: sempre aprovaram o Orçamento. Eu também aprovei o Orçamento o ano
passado, nos outros governos e tal. Nós sempre aprovamos esses orçamentos porque
sempre quem fez esses orçamentos foi o pessoal técnico da Secretaria de Fazenda.
Conheço muitos daqueles servidores, os servidores têm um longo histórico, uma longa
carreira lá de competência e de ajudar a fazer o Orçamento. Mas ele termina depois
com uma realidade política colocada dentro dele. Agora, o que é importante é discutir
para verificar se ele vai ser feito daquela maneira ou se ele vai ter várias alterações de
novo. Nós aqui acabamos dando a liberdade para o prefeito fazer as alterações que ele
quiser no Orçamento. Quando dá vinte por cento de remanejamento, ele praticamente
ele pode remanejar quase que cem por cento do Orçamento quando retira-se a parte
das verbas vinculadas ou das verbas obrigatórias dentro desse Orçamento. Então era
isso que eu tinha para dizer. Eu vou conceder uma palavra, um aparte aqui para o
vereador Valdir Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA, em aparte:- “Obrigado, vereador Wagner! É só para
corroborar com vossa excelência, dizer o seguinte, vereador Wagner: de que os
colegas, vereadores da base aliada, eles gravitam muito na ilusão de que é um governo
intocável, que é um governo que não comete falha, que é um governo infalível e, na
verdade, recorre muito também ao passado. A partir do momento em que o governo
iniciou a administração, esse governo já começa a ter as horas contando como também
já um período de passado. O que acontece? Hoje está se fazendo praticamente um
ano de governo e, olhando para trás e até mesmo fazendo comparação com o governo
anterior em alguns aspectos, eu quero dizer o seguinte: que na história de São José
dos Campos nunca a cidade, principalmente as áreas públicas, as vielas, os prédios
abandonados nessa cidade nunca esteve tão abandonado quanto se encontra nos dias
de hoje. E quem quiser ter dúvidas do que eu estou falando, eu desafio, eu coloco no
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meu carro, na minha gasolina, eu sou o motorista e vou mostrar minimamente vinte
lugares, principalmente pontos de ônibus onde a dona de casa com a criança no colo, o
estudante têm que sentar num banco de ponto de ônibus e, numa cidade da grandeza
de São José dos Campos, no seu potencial econômico, ter que afastar a braquiária
para poder sentar e toda hora ficar olhando, em vez de olhar a vinda do ônibus, tem
que ficar olhando ali no pé para ver se não tem uma cobra para tomar uma picada ali.
Então isso nunca existiu na cidade, isso é de norte a sul, leste a oeste, inclusive na
sudeste. Mas olha, vereador Wagner, queria dizer o seguinte: se posar de totalmente
bom menino, bom moço, isso é muito fácil. A realidade é outra. Olha o Tribunal de
Contas apontando agora o contrato no valor de quase setenta milhões de reais da
coleta de lixo e outras irregularidades também que estão sendo apontadas aí. Para
finalizar, Wagner, eu queria dizer o seguinte: de que os radares, a empresa que ganhou
a concorrência do radar, ela já assinou o contrato com a Prefeitura há cerca de um mês
ou mais, então nada justifica hoje as avenidas principais, as vias de acesso, via
expressa de grande velocidade, tal qual Via Norte, tal qual Juca de Carvalho e tantas
outras aí na cidade, a Avenida Cidade Jardim, Andrômeda, né? Tantas vias, essa
Imperador, a Leonor de Almeida, por isso que vem acontecendo os acidentes fatais
nessa cidade, por quê? Por que eu coloco a coparticipação de culpa do governo e do
prefeito? Porque tem que chamar essa empresa e dizer para ela ‘meu amigo, é o
seguinte: nas principais vias vou te dar um prazo de uma semana, se vira, vai trabalhar
vinte e quatro horas por dia, mas nós vamos preservar a vida do joseense’. É isso que
o prefeito tem que fazer e não fazer o que está acontecendo hoje na cidade. Então para
dizer o seguinte também: está finalizando um ano de governo e, olha, um ano de
governo vazio, praticamente inaugurou as obras do governo anterior. E o que é pior,
dilapidou a obra do governo anterior, principalmente na hora do atendimento das
creches. A creche era período integral, tinha uma grande esperança as mães de poder
trabalhar e colocar seu filho na creche lá no Alto da Ponte, lá no Santa Edwiges. Ontem
eu estive lá no Santa Edwiges, qual foi a reclamação? Fez fila de mães dizendo o
seguinte: ‘vereador, isso aqui não adiantou nada, porque nós não conseguimos
trabalhar porque o governo não deixa a gente deixar nossas crianças o dia todo’. Então
fica aqui o registro de que realmente o governo comete todas essas falhas e vendas
nos olhos. Tem os colegas vereadores que vieram aqui achar e dizer que eu tinha
algum problema de catarata. Não, não tenho problema de catarata. Aliás, quem falou
que eu tinha problema de catarata é que fez a cirurgia de catarata nos dois olhos.
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Então nem por brincadeira você deve zombar de ninguém da sociedade, está certo? De
qualquer patologia clínica que a pessoa tenha, está certo? Agora, o pior é que essa
pessoa, esse vereador operou as duas vistas de catarata e querendo dizer que eu
estava com problema de catarata. Graças a Deus eu estou bem de visão, viu? Só para
perto que eu tenho que pegar um ‘oclinhos’ aí por causa da idade, que já chegou um
pouquinho aí, nós temos que ter que usar os óculos para poder ajudar a gente ler um
jornalzinho. Mas é isso, viu? Acho que um governo que chegou a um ano de governo
totalmente vazio de proposta e realização pra população joseense.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Uma das coisas que chama a atenção, quando falase dessa dívida de trezentos milhões, que ali fala-se dos restos a pagar não
processados. Ou seja, foi incluído ali mais de cem milhões de reais, cem milhões de
serviços que estavam empenhados, obras que estavam empenhadas, essas obras não
estavam realizadas, então elas não seriam pagas porque elas não estavam realizadas,
mas estava na dívida, na questão contábil ela tem que estar lá. O que foi feito?
Simplesmente cancelaram o empenho e não realizaram essas obras, ou atrasaram,
como estão sendo atrasadas várias outras coisas. Obrigado.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo. Vereador Lino Bispo abriu mão. A sessão está suspensa por alguns instantes.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que
dá continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão.
Com a palavra, vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas esclarecendo, houve uma
dificuldade na hora da solicitação, tantas leis pedindo para incluir e votar, né? na noite
de hoje, principalmente com a lei do Orçamento. Só peço para esclarecer à Mesa que
nós havíamos pedido para votação de um projeto aqui... eu queria repetir para
votação.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador, por gentileza, foram
vários projetos que entraram na pauta, hoje foi um dia muito corrido, por favor, eu peço
perdão pela Mesa, pela nossa falha. Quais projetos nós não votamos?”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Tem um processo aqui de nº 17246, cujo Projeto de Lei é
503/2017. Ainda um outro processo 17241, cujo Projeto de Lei é 500/2017. E um
importantíssimo para nossa cidade, de nº 17242, cujo Projeto de Lei é 501/2017. Três
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processos importantes, projetos de lei, que eu peço para verificar, que nós pedimos
para inclusão para votação. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Está suspensa a sessão.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão...
Reaberta a presente sessão. Informo aos nobres vereadores que logo após o término
desta sessão... logo após o término desta sessão, passaremos a uma sessão
extraordinária para apreciação dos seguintes processos: processo 17241/2017,
processo 17242/2017, processo 17246/2017. Portanto, estes processos estarão na
sessão extraordinária convocada para logo após o término desta sessão ordinária. O
vereador José Dimas pediu anteriormente no microfone de apartes para ser votado
esses processos, porém, por acordo entre as lideranças, seria melhor e mais
considerado que votássemos numa extraordinária. Portanto, passaremos agora ao
minuto de silêncio e logo após então o término da sessão uma extraordinária. Minuto
de silêncio solicitado pela vereadora Renata Paiva pelo Pastor Presbítero Samuel
Mendes e também Benedito Cesar Conde, irmão do Padre Betão; vereador Valdir
Alvarenga solicita por Gabriele Esturba de Lima; Marcão da Academia solicita pelo
passamento de Marcos Antônio Barrientos; e vereador Juliana Fraga solicita por Maria
da Conceição Dutra Gomes.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória das senhoras Gabriele Esturba de Lima e Maria da Conceição
Dutra Gomes, do pastor presbiteriano Samuel Mendes e dos senhores Benedito Cesar
Conde e Marcos Antônio Barrientos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nada mais havendo a tratar, está
encerrada a sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO,
declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h54min.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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