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SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), WAGNER BALIEIRO (PT),
RENATA PAIVA (PSD), DR. ELTON (PMDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), CYBORG
(PV), JULIANA FRAGA (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB) e VALDIR ALVARENGA (SD).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: PROFESSOR
CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h01min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) –
18h01min, ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 18h06min, MARCÃO DA ACADEMIA
(PTB) – 18h06min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h06min, FERNANDO
PETITI (PSDB) – 18h07min, LINO BISPO (PR) – 18h07min, SÉRGIO CAMARGO
(PSDB) – 18h09min, DULCE RITA (PSDB) – 18h09min, WALTER HAYASHI (PSC) –
18h21min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h22min.

Às 17h59min, havendo número regimental o senhor presidente, vereador JUVENIL
SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo,
declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA cuja pauta da
Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada
e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes
que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica.
Solicito ao vereador Rogério Cyborg que faça a leitura dos processos novos para
ciência dos senhores vereadores.”
Neste momento, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à leitura do Item I da
pauta – Projetos novos a serem lidos – designação das Comissões Permanentes –
fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas.
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Estes, nobre presidente, foram os projetos a
serem lidos na noite de hoje.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito aos nobres vereadores
que... nós vamos hoje nos ater aos processos da pauta, então peço a gentileza de
todos os vereadores para que não divirjam de outras questões que não seja
estritamente matérias a pauta da Ordem do Dia. Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero registrar que está presente
aqui vários estudantes, professores, movimento social, representantes de salas de
aula, mas também educadores. E eu queria convidar o professor Victor França, que
protocolou no dia de ontem aqui uma representação, uma posição e um abaixoassinado de quatro professores, registrado, está nos anais, no GED, todo mundo tem
acesso, nos anais inclusive do processo desse projeto, queria convidá-lo para fazer
parte aqui da galeria das autoridades. Também pedir ao Murilo, que é um outro setor
da juventude, escolher alguém aqui, depois do presidente autorizar, se o Murilo não
quiser, ele delega a algum jovem também, para fazer parte desse espaço das
autoridades. Por que nós estamos pedindo isso? Porque nós estamos vivendo aqui
uma democracia, tem dois lados aqui, o pessoal da Escola Sem Partido e daqueles que
são pela escola livre, libertária. Então, como aqui embaixo, no espaço das autoridades,
tem representantes do MBL, eu estou pedindo que, os representantes do movimento
social, os professores, venha uma representação aqui participar junto com a gente.
Então falei aqui com o presidente, com certeza será autorizado, para que vocês
também estejam aqui, porque são legítimos, protocolaram documento, estão vindo toda
sessão aqui na Câmara Municipal e nós queremos que essa luta por uma escola de
qualidade, democrática seja... continue sendo o projeto desta cidade. Então, Victor,
você terá acesso aqui, vai ser aqui por cima mesmo. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo à vereadora Amélia
Naomi que está autorizado apenas duas pessoas a juntar-se a nós aqui na galeria de
autoridades. Com a palavra, vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, eu só gostaria de solicitar a
inclusão de uma emenda para tramitação no processo 12753/2017 – PL 368/2017. É
para tramitar uma emenda para fazer as adequações nesse projeto, é um projeto de
minha autoria de uma denominação de via.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
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Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de pedir para adiar alguns
processos constantes na pauta de hoje. Peço para adiar, por 01 (uma) sessão, o
processo nº 10825, cujo Projeto de Lei 210/2016, ambos. Adiar também, por 02 (duas)
sessões, o processo 12480 – Projeto de Lei Complementar nº 20. E, por último, adiar o
processo nº 1478/2017 – Projeto de Lei 402/2017. Retificando, senhor presidente,
processo 14078/2017 – Projeto de Lei 402, por 01 (uma) sessão. Peço, ainda, a
inclusão para leitura de um Substitutivo, PL 319, processo 9336/2017. E para votação
peço para inclusão do processo referente à Casa da Acolhida, nº 16057. E também a
inclusão para votação de dois outros processos que constam na pauta de hoje para
leitura, o processo 16583 referente ao PL 479 e também para votação o processo
16791, cujo Projeto de Lei 480. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação pedido verbal dos
vereadores Wagner Balieiro e José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam...
Antes de proceder à votação, com a palavra, vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
funcionários da Casa, todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo pela TV
Câmara e pela internet! Eu venho a esse microfone de aparte para pedir um minuto de
silêncio para Vera Lúcia da Silva, moradora do Galo Branco. Ela era... ela é muito
querida lá no bairro, uma das fundadoras da Pastoral da Criança lá da Paróquia,
participante do grupo de oração, cinquenta e seis anos de idade, deixou três filhos e
quatro netos e realmente nós estamos assim... estamos tristes pelo falecimento da
Vera Lúcia. Então peço um minuto de silêncio por ela essa noite.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Flávia
Carvalho.”
A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “Senhor presidente, uma boa noite! Boa noite aos
meus colegas, ao público presente! Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o
Pastor Marcos, do Galo Branco, que morreu ontem, foi atropelado. Eu cresci com a
família dele, com as crianças dele, então foi um momento muito triste ontem no velório.
Gostaria de deixar a minha solidariedade para toda a família. Que Deus possa confortar
a todos!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores. Quero
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 75ª Sessão Ordinária – 07.12.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

4

DATA
07.12.2017

cumprimentar todo o pessoal que está presente na galeria, o pessoal do movimento
MBL, os dirigentes líderes das comunidades. Parece que o som não está chegando lá
em cima, presidente. Também cumprimentar o pessoal que está aqui à direita da
galeria, mesmo a gente sabendo que são pessoas que são contra o projeto, mas
cumprimentar vocês pela postura, pela forma como vocês, com direito, devem se
manifestar nessa Casa, porque é uma Casa de Leis, uma Casa democrática. Então eu
cumprimento a todos vocês pela presença na sessão de hoje e que continue uma
sessão participada de uma forma ordeira, com tranquilidade e que a gente possa ter,
assim, na noite de hoje toda essa tranquilidade aqui na Casa para que realmente a
gente possa cada vez mais ter o público aqui presente onde as leis acontecem, onde
as definições da nossa cidade passam por aqui. Então cumprimento a todos nessa
noite e dizer, senhor presidente, que nós estaremos sempre fazendo a nossa parte no
intuito de buscar realmente o melhor, buscar o consenso, buscar realmente a melhor
saída para as questões políticas em nossa cidade. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador
Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Juvenil Silvério! Primeiramente
agradecer a presença do amigo Alex Prado, que está aqui, da Casa da Acolhida. Alex,
já foi solicitado para inclusão na pauta pelo nosso líder, vereador José Dimas, para
votação do projeto, projeto importante para nossa cidade, um projeto que visa a
continuidade da Casa de Acolhida juntamente com a Secretaria de Saúde. Então esse
projeto está na pauta para votação e eu gostaria de solicitar que os vereadores
abrissem mão, pedindo aqui para todos os vereadores já, antecipando, que abrissem
mão dos prazos aí de emenda, já acordado com o vereador Wagner Balieiro, Alex.
Quero aqui parabenizar e agradecer o vereador Wagner que já, na outra sessão
passada, já tinha colocado essa disponibilidade. Pedir para que todos os vereadores,
que a gente pudesse dar os pareceres mais rápidos, que tem vários projetos,
presidente, entrando na pauta para votação nessa noite. Então é importante a gente
dar o parecer pra gente dar a destinação correta aqui da nossa sessão hoje.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero reforçar aqui, não só o que o
nosso líder Wagner Balieiro já disse sobre a Casa da Acolhida, que nós vamos abrir
mão do prazo de emendas, mas aproveitar, porque está cheio de jovens aqui neste
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Plenário, e dizer que esta Casa, que existe há muitos anos, faz um trabalho belíssimo
com as famílias daqueles que tem AIDS. Então esse projeto é um projeto que tem que
continuar. E nós temos... E nós... Aqui essa Casa tem discutido esse mês, que é o
mês, dia 1º é o dia da AIDS, tem pautado essa discussão. Nós queremos aqui reforçar
a todos os jovens que infelizmente a AIDS mata. Ela tem cura sim, mas é necessário
ter prevenção e é necessário ter que as políticas públicas cheguem até vocês. Tem a
camisinha, tem a orientação, porque isso é fundamental, porque hoje nós temos um
caso de AIDS por dia, de AIDS, de contaminação em São José dos Campos e esse é
um quadro que nós temos que mudar, um quadro não só de São José, mas é uma
tendência nacional, mas que os jovens que estão aqui tenham certeza que essa
também será uma pauta importante não só pela escola democrática, mas também para
uma saúde para todos.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “A sessão está suspensa 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.
Informo a todos os vereadores que passaremos ao processo de votação. Em votação
pedido verbal do vereador Wagner Balieiro e vereador José Dimas. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade
pedido verbal do vereador Wagner Balieiro e vereador José Dimas.”
Submetido à apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade o requerimento
verbal formulado pelo vereador Wagner Balieiro pedindo a inclusão de uma emenda no
processo 12753/2017 – PL 368/2017 para tramitação; bem como o requerimento verbal
formulado pelo vereador José Dimas pedindo o adiamento, por 01 (uma) sessão, do
Projeto de Lei nº 210/2016 constante do processo nº 10825, de autoria do vereador
Roberto do Eleven, que declara de utilidade pública a Escolinha Frutos do Esporte,
Castanheira Football City – CFC; por 02 (duas) sessões, o Projeto de Lei
Complementar nº 20/2017 constante do processo nº 12480/2017, de autoria do
vereador Lino, que altera o artigo 3º da Lei Complementar 572, de 31 de Dezembro de
2015, que “dispõe sobre a regularização de edificações e usos que estejam em
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desacordo com a lei de uso e ocupação do solo e com o Código de Edificações do
Município e dá outras providências”; e, por 01 (uma) sessão, o Projeto de Lei 402/2017
constante do processo nº 14078/2017, de sua autoria e dos vereadores Dulce Rita e
Fernando Petiti, que institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável de São José dos Campos, e dá outras providências; e, ainda, pedindo a
inclusão na pauta para votação, em regime de urgência para apreciação em turno
único, do Projeto de Lei nº 468/2017 constante do processo nº 16057/2017, de autoria
do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar convênio com a Associação
Nossa Casa de Acolhida, objetivando o desenvolvimento de ações que visam diminuir a
vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis; e, em tramitação ordinária para
apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 479/2017 constante do processo nº
16583/2017, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a ponte localizada
na Estrada Municipal José Augusto Teixeira, próxima ao nº 1270, de Ponte Santo
Antônio; e do Projeto de Lei nº 480/2017 constante do processo nº 16791, de autoria do
vereador Walter Hayashi, que autoriza a Prefeitura a instituir o Programa “Nossa
Praça”, constituído na conservação de áreas públicas, em regime de colaboração por
particulares, e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Cyborg que
faça a leitura do processo.
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Leitura do processo nº 9336/17, é o PL
319/2017, é um Substitutivo onde ‘dispõe sobre o direito do consumidor em adquirir
gratuitamente produtos que apresentarem divergência de preços na gôndola em
relação ao apontado no caixa, em Hipermercados, Supermercados, Minimercados,
Atacadistas, Empórios e congêneres no âmbito do Município de São José dos
Campos’. Apenas para leitura para abertura de prazo do Substitutivo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes em
nossas galerias de que o processo que trata do Projeto Escola da Família... Escola
Sem Partido... Informo a todos os presentes na galeria que o processo que trata do
Projeto Escola Sem Partido, ele não está na pauta para ser votado hoje. Portanto, não
será votado hoje o processo Escola Sem Partido. Com a palavra, vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar todas as
pessoas que vieram a essa Casa e dizer para eles que o projeto não estava na pauta e
que a gente... pode ter certeza, esse projeto, ele vai estar passando por essa Casa,
mas que nós vamos buscar um consenso maior no sentido de a gente fazer valer essa
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busca incessante que nós temos para defender a família, para defender as crianças na
escola, para estar realmente do lado daqueles que precisam do nosso apoio aqui.
Portanto, eu quero cumprimentar assim a forma ordeira, a forma pacífica, essa forma
realmente comportada das pessoas que realmente querem ver a nossa sociedade
organizada, a nossa sociedade realmente com uma direção, não é?, de equilíbrio, uma
direção de respeito, onde na escola a gente inicia um processo de convivência na
sociedade. Dizer a todos vocês que vieram: nós temos muita gente na nossa cidade,
muitos líderes na nossa cidade que realmente querem a Escola Sem Partido. A
discussão política deve estar aqui na Casa de Leis, deve estar nas associações, deve
estar nos grêmios, enfim, deve estar realmente nos locais apropriados. Que os nossos
alunos possam ter esse direito do aprendizado, como já dissemos em outras vezes,
cem por cento aplicação da matéria. Vamos falar, sim, de política nas escolas, mas não
a política de partido, não a política de ideologia, de crença dessa ou daquela entidade.
Então cumprimento a todos aqui. Realmente podem contar que nós não vamos deixar
de brigar por essa razão tão nobre que a nossa sociedade tem cobrado de nós.
Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito, por favor, a todos os
presentes na galeria que não se exaltem nas manifestações e não haja provocação
entre membros de lado A ou lado B. Por favor, peço que não haja nenhum problema de
ordem de segurança nas nossas galerias. Desde já, eu agradeço a todos que vieram
aqui e puderam participar desse momento importante da democracia. Reafirmo a
palavra de que não haverá a votação hoje do projeto Escola Sem Partido. Aqueles que
desejarem ir para suas casas fiquem muito à vontade e quem quiser ficar também é um
prazer tê-los conosco. Com a palavra, vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente, toda a população presente na galeria. Vossa
excelência tomou a decisão correta em não colocar na pauta, tendo em vista todos os
riscos, até de legalidade, de uma votação como essa. Nós temos um parecer jurídico
desta Casa contrário ao projeto, nós temos as comissões que discutiram o assunto
também, todas não é uma não, todas com parecer contrário ao projeto, assinado por
vários vereadores. Então você tem... vossa excelência tem, dentro daquilo que te... foi
revestido aí dentro do encaminhamento desses projetos e dentro daquilo que já foi
colocado do ponto de vista legal no processo e as diversas manifestações que vieram
até esta Casa de Leis... OAB, universidades, professores, muitas manifestações já
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contrárias e colocando a questão primeiro da legalidade, da inconstitucionalidade de
um projeto como esse, tanto pelo vício de iniciativa como também pelo que ele
significa. Então ele é totalmente ilegal, com dezenas de pareceres aqui e até fora
daqui. A segunda parte é importante a gente dizer que no dia de hoje nós vamos ter
duas votações importantes aqui, por exemplo, que é a questão da LDO e do Plano
Plurianual. E lá nós temos vários debates, inclusive alguns muito importantes, por
exemplo, sobre educação, sobre a questão do investimento da educação, vereador
Valdir Alvarenga, dos próximos quatro anos. Quais os investimentos na qualidade de
ensino, quais os investimentos na construção ou não de escola, quais as atuações que
nós vamos ter na educação, para tornar sempre melhor a escola como um local de
debate, como um local plural, como um local onde a gente pode ter sendo todas as
opiniões, todas as diferenças sendo debatidas, conversadas, aprofundadas e refletidas.
E é fundamental que a gente tenha essa escola como sendo um local de debate, como
um local onde a gente olha a realidade do nosso país, da nossa cidade, do meio em
que vivemos e, a partir dali, faça uma reflexão e tenha a escola como um espaço que
ajude as nossas crianças a decidir caminhos, os nossos alunos a decidir caminhos, a
tomar posições para melhorar a sociedade. Quando a gente torna e coloca uma
mordaça nos professores, nós estamos querendo deixar fazer com que a escola não
possa mais enxergar a realidade e não possa ver a partir dali a necessidade de refletir
a realidade para fazer as mudanças necessárias. Então por isso eu concordo com esse
adiamento. Eu acho que é necessário que a gente possa sim fazer o trabalho de
valorizar a educação, valorizar e trabalhar para respeitar as leis já existentes, que falam
muito do que deve ser feito com relação à educação e não ficar criando doutrinas
conservadoras, que vêm aqui bloquear o direito da escola ser um espaço de debate da
realidade do nosso país e corrigir as injustiças que perpetuam há muitos anos aqui
nesse país.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio
Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Obrigado, senhor presidente! Eu gostaria de
cumprimentar todas as pessoas que estão na galeria, todos estão aí exercendo o seu
papel de cidadania, lutando pelos seus direitos, por aquilo que eles acreditam, né? E eu
acho que... Nós não vamos votar hoje o Projeto Escola Sem Partido, mas não concordo
com o que falou o vereador que me antecedeu aqui. Isso mostra que ele não tem
conhecimento do projeto, que ele não leu o projeto e que o que ele falou aqui não
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condiz com a verdade. Eu sou favorável à aprovação desse projeto Escola Sem
Partido, porém não está sendo votado hoje. Ele está mostrando a Constituição lá, é
exatamente o que nós colocamos no projeto.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Sérgio, por favor!
Vereadora Amélia, o seu convidado está se manifestando no Plenário, isso não é
permitido, por gentileza! Eu pediria aos senhores que ficassem atrás da faixa, por favor!
Agradeço a compreensão.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “O projeto Escola Sem Partido, ele vem realmente
afirmar aquilo que está na Constituição. Mas eu queria aproveitar o espaço e pedir a
inclusão para leitura e votação do requerimento 5145 no Plenário, na noite de hoje.
Esse requerimento trata da Constituição da Frente Parlamentar de Combate à Ideologia
de Gênero. Nós somos totalmente contra a ideologia de gênero, seja nas escolas, seja
na rua, seja em qualquer lugar, nós não aceitamos que as nossas crianças, os nossos
filhos sejam doutrinados com essa ideologia. Então a gente está criando aqui na
Câmara Municipal de São José dos Campos a Frente Parlamentar de combate à
Ideologia de Gênero. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, senhor presidente, quero cumprimentar todos e a
todas que estão aqui. Nós vamos entrar na pauta de discussão dos projetos. Então,
portanto, fica liberado para que todos que se mobilizaram para vir aqui para fazer
outras atividades. E queria dizer que eu sou contra essa comissão que será implantada
nessa Casa, uma vez que nós temos uma Casa bastante democrática, com várias
opiniões e quero dizer que eu defendo a Constituição Brasileira e a Constituição
Brasileira tem vários capítulos lá já que tem a regra de como é a escola, de como é o
ensino no Brasil. Nesse sentido, o ensino e a escola têm que ser livre. E quero ressaltar
que eu não concordo com essas questões, com a mordaça que querem colocar nos
nossos jovens, nos professores e impedir a livre escolha, tanto dos professores como
dos alunos. Muito obrigada!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para complementar um pedido,
solicito então a supressão da leitura dos projetos constantes na pauta de hoje, por
serem de conhecimento de todos. Obrigado!”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “A sessão está suspensa 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.
Passaremos ao processo de votação das proposituras. 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:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das
matérias que serão submetidas à apreciação do Plenário.
Passou-se ao processo de discussão.
Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O VETO TOTAL APOSTO PELO PODER EXECUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 433/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 15113/2017, de
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar
no valor de R$ 950.000,00.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação processo 15113
(Veto Total). 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, veto
mantido.”
Às 20h33min iniciou-se o processo de votação.
Em votação o Veto Total. Aprovado por unanimidade (Veto Mantido).
Em exame proposituras em rito prioritário para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
13/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 6916/2017, de autoria do vereador Cyborg,
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que dispõe sobre a criação da Medalha “Mulher Cidadã Joseense”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
6916/2017, Redação Final ao 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 a Redação Final. Aprovada por unanimidade.
EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 369/2017
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12754/2017, de autoria do vereador Wagner
Balieiro, que denomina a Rua Quatro, localizada no loteamento Residencial Pinheirinho
dos Palmares II, de Rua Agnaldo Roldão Neres.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
12754/2017 (Redação Final). Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária aqui no
Plenário, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 384/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
13095/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 2018 a 2021.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
13095/2017. Informo a vossas excelências que esse processo... haviam duas
emendas, emendas essas retiradas pelos autores. Para falar no processo, nobre
vereador Wagner Balieiro.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o vereador Wagner Balieiro.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO: - “Senhor presidente, senhoras e
senhores vereadores. O projeto em questão é a votação do Plano Plurianual, o debate
com relação aos recursos que vão ser utilizados, recursos, programas, funções,
subfunções de 2018 até 2021 dentro das peças do Planejamento Orçamentário da
Prefeitura. É um assunto de extrema relevância, uma importância muito grande o
debate nesta Casa de Leis. E até quando a gente vê... Hoje até falando na rádio sobre
esse assunto, estava falando que aqui, ao invés de ficar aqui debatendo um projeto
totalmente ilegal, inconstitucional que nem estava acontecendo, um assunto tão
importante como o PPA e LDO, que fala aí da questão dos investimentos para os
próximos quatro anos em todas as áreas do município, muitas vezes é deixado em
segundo plano. Por que a gente tem que falar dele? Ele, além de ser o que vai orientar
o orçamento do município ao longo destes quatro anos, é ali que vai se discutir para
cada área o que que vai ser feito no município. Então, por exemplo, quando houve
aquelas matérias da imprensa e... aquele estudo com relação, por exemplo, às obras
do BRT, que houve um financiamento aprovado de oitocentos milhões de reais para a
implantação do BRT para questão da melhoria do transporte coletivo no nosso
município, quando você olha o PPA ele coloca quarenta e cinco milhões em 2018,
cento e quarenta e três em 2019, oitenta e seis milhões em 2020 e zero em 2021. É
muito menos que a metade do valor que está contratado e financiado. Então a
discussão é ‘vai ser feito?’ ‘Vai ser mudado?’, lembrando que nós já estamos pagando,
Valdir, os juros desse financiamento, na peça orçamentária quase um milhão de reais
de juros, por ter deixado o dinheiro disponível e até agora não se ter feito
absolutamente nada e nem nenhuma decisão do que vai acontecer com esse projeto e
fica aí o dinheiro custando para o município sem a sua devida utilização ou sem a sua
devida realização. E aqui está com um valor muito menor que os oitocentos milhões. É
somente um apontamento, estou dizendo aqui, que eu vi aqui na análise aqui do Plano
Plurianual. Novamente dizendo que, apesar dos apontamentos, que nós vamos ter,
conforme já tem uma tradição nesta Casa, vai ter a votação favorável por entender que
há a possibilidade de até alterações depois com base nos apontamentos que a gente
for fazendo. A rede de atenção básica do município para o ano que vem... na rede de
atenção básica do município tem uma diminuição de três milhões de reais no valor que
vai gastar com atenção básica na saúde, comparando dotação desse ano com a
dotação do ano que vem, diminuição de três milhões de reais. As obras que estão
dentro da Secretaria de Obras, Habitação e a parte de Infraestrutura 2018 tem previsão
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de cinco milhões e setecentos, mas no PPA depois vai colocando que 2019 até 2021 é
um milhão e setecentos, um milhão e oitocentos, um milhão e novecentos. Pelo
tamanho de São José, pela quantidade de necessidades que nós temos no município é
um valor extremamente pequeno. Ou vai ter alteração depois para adequar à realidade,
ou sinal de que a situação está bem complicada lá para frente, você colocar um valor
tão pequeno como esse para questão de obras, habitação e infraestrutura no
município. Me chamou muita atenção aqui também que, com relação à construção e
reforma de escolas de educação infantil, 2018: cinco milhões de reais, para construção
e reforma. Mas, a partir de 2019, valores em torno de um milhão e meio. Pelo tamanho
da nossa rede nem reforma você faz com um milhão e meio, na rede de educação
infantil. A mesma coisa a questão das escolas. As escolas clocaram como reforma, as
escolas de ensino fundamental, o ano que vem, no Plano Plurianual, um milhão e
setecentos e, a partir de 2019, 20 e 21, quinhentos mil reais. Quinhentos mil é um valor
muito irrisório para o tamanho da situação aqui do município. Aqui já foi também motivo
de debate a questão do esporte de alto rendimento, que tinha valores ali na casa de
quinze, dezesseis, dezoito milhões, que houve aqui um debate ‘ah, esse ano está
passando uma crise, teve problemas...’ Diminuiu, mas o PPA está indicando o seguinte:
que o esporte de alto rendimento até 2021 vai ficar na casa de quatro milhões, cinco
milhões de reais. Não vai ter esse aumento, vai continuar desse tamanho ao longo dos
quatro anos de acordo com o Plano Plurianual. Tem a questão também do próprio
Ipplan que continua ali com um valor de doze, treze milhões por ano e vai aumentando
até 2021 os valores gastos no Ipplan. Tem várias discussões com relação do Tribunal
de Contas de qual é o uso com relação ao Ipplan. E até o Ministério Público... falei... ele
é sim uma organização social ou é uma secretaria que não obedece à legislação e vai
sendo utilizado como secretaria? Então é uma discussão que precisa ser feita e
realizada. Então o PPA, ele envolve a discussão dos próximos quatro anos, os três
anos de gestão do atual governo e o primeiro ano da próxima gestão, mas com
algumas alterações que estão deixando a gente aqui preocupado de como que vai ser
o andamento de algumas obras e serviços na cidade. O investimento, por exemplo, em
ciclovia, na área de mobilidade, tem uma queda enorme a partir do ano que vem e
coloca na programação até 2021 uma diminuição muito grande de valor, sequer
chegando ao valor que foi utilizado o ano passado. Então essas aqui são algumas
observações de maneira bem rápida, senhor presidente, que a gente quis deixar
registradas. Nós vamos acompanhar o andamento deste projeto, a implantação dele,
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mas alertando que, se continuar do jeito que está, pode ser que já na... igual aconteceu
na reestruturação administrativa: passa um mês, dois meses, vai ter que vir aqui de
novo alterar anexos porque colocaram valores tão distantes da realidade, porque, se for
verdade isso aqui, o nosso município, a nossa população vai sofrer muito com
alteração de valores em obras e serviços tão importantes para o município como, por
exemplo, na educação”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação processo
13095/2017. 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 o
processo 13095/2017.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 8/2005 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 3590/2005, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que
concede a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Maciel ao senhor Valtencir Carlos
Vicente.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
3590/2005. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, 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 184/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
5542/2017, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que autoriza a Prefeitura
de São José dos Campos a implantar a “Classe Hospitalar” Atendimento PedagógicoEducacional em ambientes de tratamento de saúde.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
5542/2017. Para falar no processo, vereador Maninho Cem Por Cento.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o vereador Maninho Cem Por Cento.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, membros
da Mesa, vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar também o pessoal da galeria.
Senhor presidente, a gente hoje está aqui e hoje é uma noite que eu estou com muita
alegria, estou com muita alegria hoje de poder... porque nessa sessão de hoje a gente
ter um projeto nosso, que é de minha autoria, que possibilita a implantação da classe
hospitalar, que já é uma realidade em muitos municípios do nosso país. Esse projeto,
senhor presidente, ele com certeza... a nossa cidade irá ganhar muito, porque a gente
sabe que ninguém quer ficar doente, ninguém quer estar hospitalizado. Se a gente
adulto não quer, imagina as crianças, né? Como que a gente sofre quando a gente tem
um filho, quando a gente tem um sobrinho, um parente, um ente querido da gente lá,
menor, que fica hospitalizado e às vezes fica... perde... às vezes chega a perder o ano
letivo por não poder estudar. Tem que se afastar da escola, afastar dos afazeres, então
todas essas dificuldades. Esse projeto, senhor presidente, ele já está implantado em
várias cidades aqui do estado de São Paulo. Por exemplo, São Paulo já está
implantado, já tem esse projeto, Jaú, Botucatu, Ribeirão Preto, Lins, Araçatuba. E
agora também, se Deus quiser, a gente conta aí com o apoio, com o voto de nossos
colegas pra gente poder aqui... a nossa cidade também, São José dos Campos, agora
possa também ter esse nosso projeto aí aprovado nesta noite de hoje. Não conheço,
senhor presidente, nenhuma pessoa que goste de ficar hospitalizada, porque hospital é
aquele negócio, a gente vai quando a gente realmente precisa, ninguém vai no hospital
para ficar à toa, para passear, a pessoa vai quando precisa. Então se é difícil para as
pessoas ficar lá, por que não ter, as crianças poder ter, nesse projeto aí, ter o professor
para poder dar aula para as crianças lá nesse momento que ele estiver internado?
Então é um projeto que vem ao encontro dessa realidade, que a gente sabe que,
estando lá um professor, a criança sabendo que ela não vai repetir de ano, ela com
certeza ela vai se sentir mais feliz estando ali internada, mas saber que está tendo,
está participando da escola. E isso passa a ser bom até para o próprio melhoramento
dessa criança, ela vai se sentir que ela... às vezes a criança... sempre tem que estar
internada, ela vai estar sempre longe de um pai, longe da mãe, tem que estar o casal
às vezes se revezando. E agora, tendo lá essa professora, professor, uma professora
para poder dar sequência no ano letivo, essa criança vai se sentir muito útil e com
certeza deve receber até um... ser melhor para ela no tratamento dela. Vou pedir para o
Miltinho, preparei um vídeo ali, vou pedir para o Miltinho agora para colocar um vídeo aí
para nós vermos o vídeo. Faz favor, Miltinho, por gentileza!”
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Neste momento, passou-se a exibição de um vídeo.
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Ceder um aparte para o vereador Dr.
Elton.”
O vereador DR. ELTON, em aparte:- “Obrigado, presidente! Obrigado, Maninho, pelo
aparte! Eu queria comentar que é um projeto de extrema importância. E eu queria
relembrar que aqui na nossa cidade existe um hospital que faz esse tipo de trabalho,
que é o GACC. O GACC, através da... eles instalaram a educação para as crianças, ali
no GACC. Para quem conhece, sabe como eles têm trabalhado a questão de educação
para aquelas crianças que permanecem internadas por longo tempo. Para aqueles que
não conhecem, vale a pena conhecer. Então eu fui lá para ver e é um trabalho muito
bonito que é realizado. Então parabéns! O projeto, ele é de suma importância para o
atendimento das crianças que precisam tanto dar continuidade no aprendizado durante
os trâmites de cuidar da sua doença. Então parabéns, Maninho! É muito bom o seu
projeto.”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Cedo um tempo para Flávia Carvalho,
nobre vereadora.”
A vereadora FLÁVIA CARVALHO, em aparte:- “Muito obrigado, vereador Maninho!
Quero parabenizá-lo pela iniciativa linda. O vereador Elton falou sobre a questão do
GACC, né?, que já faz esse tipo de trabalho, a gente que visita essas crianças, e é
muito triste quem está passando por esse momento ainda ficar afastado da escola.
Então ter essa oportunidade de continuar o seu trabalho, o seu estudo, é maravilhoso,
e para os pais também. Então gostaria de parabenizar pela iniciativa, belíssimo projeto,
a arte ficou incrível, o vídeo muito legal, bem explicativo. Então parabéns, Maninho!”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado, vereadora Flávia Carvalho!
Cedo tempo para o nosso nobre vereador Sérgio Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO, em aparte:- “Então, vereador Maninho, quero
parabenizar também por esse processo. Como disse o vereador Elton, o GACC faz
esse trabalho muito bem feito, eu pude presenciar isso, o meu filho fez o tratamento lá
no GACC e realmente as crianças são bem atendidas nessa questão do ensino
pedagógico, os professores vão lá, dão aulas. Seria muito bom que todos os hospitais
pudessem ter também essa dinâmica com as crianças, para que eles fossem
motivados aí durante o tratamento e que levassem uma vida normal. Parabéns pela
iniciativa! E que nós possamos implantar isso em outros hospitais da nossa cidade.”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado, Sérgio Camargo! Concedo um
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aparte para o nosso nobre vereador Rogério Cyborg.”
O vereador CYBORG, em aparte:- “Obrigado, Maninho! Primeiramente parabenizar
você, projeto importantíssimo. Estava conversando agora com o presidente Juvenil
Silvério, a gente comentando a respeito das crianças que ficam no hospital, que podem
até perder um ano letivo e isso quanto tempo pode atrasar. E se conseguir levar isso
para outros hospitais, igual o Dr. Elton colocou, a gente conhece o trabalho que o
GACC executa, como seria importante isso no Hospital Municipal, Hospital Regional
que está vindo para São José dos Campos e os outros hospitais particulares que
também podem acontecer. Bela iniciativa sua, Maninho, parabéns, isso mostra a
importância do vereador quando é preocupado com a família, você preocupado com as
crianças, preocupado em estudo, em dar condições para que a pessoa possa estudar.
Parabéns, Maninho, que Deus abençoe!”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado pelas palavras! Então, como
vimos aí no vídeo, senhores vereadores e vereadoras, esse projeto classe hospitalar
ele foi analisado, foi estudado. E também que os alunos possam agora..., em contato
com os professores, estudando e acompanhando a sua escola. Mesmo de longe eles
vão estar em contato com os seus alunos, os professores estarão em contato com os
alunos, e os alunos com os professores. E isso é muito bom. Cedo um tempo para o...”
O vereador FERNANDO PETITI, em aparte:- “Alô, boa noite! Parabéns, Maninho! Vim
aqui no microfone parabenizar você pela sensibilidade, né? E, um ponto principal nesse
projeto que eu enxergo: a criança que está no hospital parece que o tempo não passa.
Quando você leva ensinamento, estudo, fazendo com que a criança não perca o seu
ano letivo, faz com que a criança esqueça um pouco do tratamento e o tempo passe
um pouco mais rápido. Parabéns por essa iniciativa! E a gente espera que vários
hospitais em São José dos Campos possam logo fazer com que isso vire uma prática
para o cidadão, para a criança que está doente nesses hospitais em nossa cidade.
Parabéns e sucesso!”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado! Concedo um tempo para o
nosso nobre vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, em aparte:- “Boa noite, Maninho! Rapidinho,
porque o tempo está acabando já. Mas é parabenizar novamente, viu, Maninho?
Quando tem projetos como esse que valoriza a criança, que traz para ela oportunidade
que ela deveria perder e nesse momento difícil ela conquista, tem todo o seu aparato,
todos profissionais ajudando, isso é muito importante. Então parabéns por essa
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sensibilidade que você está tendo! Novamente um projeto muito bonito. E que Deus
abençoe todo o seu trabalho aí que merece... São José, a Câmara, merece o trabalho
como o seu está sendo feito agora.”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado, nobre vereador Marcão! Então,
nobres vereadores, tudo isso só pode fazer o bem a todos esses estudantes. São José
também com certeza irá ganhar muito sabendo que, quando ficar alguma criança nossa
doente, terá agora os professores dando as aulas lá para que esses nossos alunos não
repitam de ano. Então vou finalizar, senhor presidente, aqui deixando aqui que: ‘a
família é o alicerce da nossa vida. É a base da nossa vida. Mostre sempre todo o seu
amor pela sua família. Deus te colocou em uma família para amar, cuidar e se alegrar.
Uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores
tempestades passam por nossas vidas’. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor
tem feito em nossas vidas! Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
5542/2017. 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 DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 286/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
8504/2017, de autoria do vereador Dr. Elton, que autoriza a Prefeitura Municipal de São
José dos Campos a implantar nas unidades de atendimento de urgência e hospitais
municipais o acolhimento e a “Triagem Classificatória de Riscos”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo 8504.
Para falar no processo, vereador autor, Dr. Elton.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o vereador Dr. Elton.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Muito obrigado, senhor presidente! Eu agradeço a
todos nessa Casa que estão comparecendo aqui e assistem os nossos trabalhos hoje.
Eu queria trazer... fazer o encaminhamento de voto ao projeto, processo 8504/2017,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a implantar nas unidades
de atendimento de urgência e emergência de nossa cidade o acolhimento e a Triagem
Classificatória de Riscos. A humanização na área de saúde, ela é muito importante e
isso tem sido uma pauta de discussão durante bastante tempo em nosso país, já
estabelecido em muitos outros países também por volta... desde o ano de 90, de 1990,
tamanha a necessidade de humanização e acolhimento no atendimento dos pacientes
nas salas de emergência ou na porta dos prontos-socorros e emergências de nossa
cidade, que o programa... que o Ministério da Saúde criou um programa que chama
Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que foi criado em 1999.
Em 2003, o Programa, ele se transformou numa política pública de saúde que eles
chamaram Política Nacional de Humanização. Então o estabelecimento do Acolhimento
e Triagem Classificatória de Risco consiste numa avaliação de grau de urgência das
queixas dos pacientes colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento.
Existem várias classificações que são estabelecidas por meio de estudos científicos e
que são utilizados em nosso país. Dentre alguns, eu posso citar o modelo canadense e
o Protocolo de Manchester, que visa classificar o paciente pelas suas queixas,
determinando qual é o risco de eventos inesperados, inclusive de morte, e esse
paciente então tem uma priorização no seu atendimento. E só quem pode avaliar isso é
o profissional de saúde, de nível superior, mediante um treinamento específico
utilizando protocolos pré-estabelecidos. Então, o Acolhimento e a Triagem
Classificatória de Risco, sem dúvida, se mostra um valioso instrumento para
reorganizar os processos de trabalho na tentativa de melhorar e consolidar tanto o
Sistema Único de Saúde dando também prioridade de atendimento a quem tem o risco
mais elevado. Então a utilização desse tipo de ferramenta nos nossos serviços, em
nossa cidade, ele não é obrigatório. E ele passaria então ser uma estratégia de
implantação que possibilitaria incorporar critérios para avaliação de risco dos pacientes,
levando em conta a complexidade dos fenômenos de saúde, seja qual ele for, o grau
de sofrimento também dos pacientes e também dos seus familiares e a priorização da
atenção pelo tempo, diminuindo então o número de mortes evitáveis. Então está bem
definido pela medicina, baseado em evidências, que a utilização desse tipo de
ferramenta diminui o risco de morte na porta dos nossos prontos-socorros. E exemplo
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disso é que existem muitos hospitais particulares e o Hospital Municipal, por exemplo,
que já utiliza esse tipo de ferramenta, mas ele ainda está de forma opcional. Então,
sabendo disso, eu submeto o respectivo projeto de lei aos meus nobres colegas,
solicitando especial atenção à votação favorável ao texto, uma vez que ele torna
obrigatória a implantação do acolhimento e a triagem classificatória de risco nas
unidades de atendimento de urgência e hospitais municipais de nosso município. Eu
agradeço a todos e aguardo o apoio de todos aí na votação desse projeto de lei. Muito
obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
8504/2017. 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 LEI Nº 383/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
13094/2017, de autoria do Poder Executivo, que substitui os anexos VI-A e VII da Lei n.
9.553, de 3 de julho de 2017, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2018.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
13094/2017. Informo a todos que esse processo possui cinco emendas. As emendas
01, 02, 03 e 04 foram retiradas pelos autores, restando então a Emenda nº 05. Em
votação a Emenda 05. 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:- “Aprovada por unanimidade a
Emenda 05.”
Em votação a Emenda nº 05. 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, nenhum
voto contrário, 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 401/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
14075/2017, de autoria do vereador José Dimas, que denomina a Estrada do Turvo,
localizada no Bairro do Turvo em São José dos Campos, de Estrada Ezimar Teixeira da
Silva.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
14075/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 415/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
14623/2017, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que denomina a área verde
localizada entre a Avenida Anchieta e a Rua Ana Maria Nardo Silva, no Loteamento
Jardim Esplanada, de Área Verde Celina Cabrera Gonzales.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
14623/2017. 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, nenhum
voto contrário, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade a
Emenda 01.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária,
presidente Juvenil Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 424/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15085/2017, de autoria do vereador Fernando Petiti, que institui e inclui no Calendário
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Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o mês
Dezembro Vermelho.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
15085/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, 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:- “Em votação o requerimento
5145/2017. 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
requerimento 5145/2017. Com a palavra, vereador José Dimas”.
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, peço para adiar o processo de nº
16583, cujo projeto de lei é o 479, por 01 (uma) sessão. Senhor presidente, ainda,
peço... na próxima quinta-feira, tratando-se da última sessão do ano e por ter vários
processos e de acordo... combinado com várias lideranças, com todas as lideranças, e
por ter a votação do orçamento, nós pedimos, os líderes dos partidos, para que a
sessão seja antecipada para às 15 horas.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do
vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Questão de Ordem, vereadora...
Nenhuma votação contrária, está aprovado o pedido verbal do vereador José Dimas.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de antecipação da sessão do dia 14 de dezembro
de 2017 para às 15 horas; bem como o pedido de adiamento, por 01 (uma) sessão, do
Projeto de Lei nº 479/2017 constante do processo nº 16583/2017, de autoria do
vereador Juvenil Silvério, que denomina a ponte localizada na Estrada Municipal José
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Augusto Teixeira, próxima ao nº 1270, de Ponte Santo Antônio.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Retificação de voto, vereadora
Amélia”.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Em relação... Eu quero retificar meu voto e não sou a
favor do requerimento feito pelo vereador Sérgio em relação à comissão. O meu
assessor acabou de me ligar. Está votando. Votou? O assessor acabou de ligar, está
acompanhando... Nem você, então por isso... Como a votação suspende. Então quero
registrar o meu voto contrário. Então não foi por unanimidade.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “A vereadora Amélia Naomi
registra voto contrário ao requerimento nº 5145/2017.”
Em votação o requerimento nº 5145/2017 constante do processo nº 16918/2017, de
autoria do vereador Sérgio Camargo, que requer a constituição de Frente Parlamentar
de Combate à Ideologia de Gênero. Aprovado com 01 (um) voto contrário dado pela
vereadora Amélia Naomi.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador... Antes
de a vereadora Amélia manifestar votação contrária ao requerimento solicitado, eu
havia informado ao Plenário de que a solicitação do vereador José Dimas havia sido
votado por unanimidade.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Senhora vereadora confere unanimemente
que quinta-feira a sessão será às 15 horas, correto?”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia
Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, votei favorável à mudança de
horário. Acho importante porque é a última sessão, a Câmara normalmente na última
sessão tem uma série de projetos e, como já fui presidente, sei inclusive do desafio.
Então, a bancada do PT vai votar... já votou favorável à mudança para as três horas. E
dizer a todos que estão aqui acompanhando, o Murilo, todo mundo: nessa semana não
precisa mobilizar porque os vereadores aqui... o projeto não está na pauta e nós não
votaremos esse projeto porque tem a pauta dos vereadores de final do ano, tá? Então
essa é a nossa pauta. E, só para reiterar aqui, o requerimento 5145/2017, do Sérgio
Camargo, do PSDB, requer a constituição da Frente Parlamentar de Combate à
Ideologia de Gênero, tem meu voto contrário a essa comissão, registrando para não
ficar nenhuma dúvida em relação a essa questão.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Senhor presidente, vim pedir um minuto de silêncio
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para dona Esperanza Redondo, grande rotariana e esposa do senhor Francisco
Redondo, que faleceu no domingo e o enterro foi na segunda-feira”.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio
Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “É só uma questão de ordem aqui para deixar claro.
Eu estava conversando com alguns vereadores ali que tinham dúvidas sobre essa
frente parlamentar que a gente constituiu hoje com apenas um voto contrário, que é a
Frente Parlamentar de Combate à Ideologia de Gênero. Quero deixar bem claro aqui
que essa frente parlamentar ela não é contra a nenhum homossexual, ela não é contra
a opção de ninguém, ela não é contra a nenhuma opção da pessoa de ser ou não
homossexual, ou de ser heterossexual. Cada tem a sua opção, cada um pode escolher
aquilo. O que a gente é contra é a ideologia de gênero que quer criar determinadas
coisas contra a natureza humana. Então isso nós vamos combater, isso nós vamos
esclarecer aqui através de seminários, palestras para que os vereadores que ainda não
sabem o que é essa ideologia de gênero e para o público que ainda não sabe do que
se trata a ideologia de gênero a gente vai trazer aqui palestrantes, especialistas,
médicos, psicólogos para que a gente possa entender melhor do que se trata.
Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo... Antes,
questão de ordem, vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Apenas esclarecendo, senhor presidente, que, embora
seja... tenha um voto contrário, essa comissão foi aprovada, mas é dos vereadores que
querem participar da comissão. Então é uma opção de cada vereador participar da
Comissão, para não dizer que todos vereadores também aprovam. Mas como o
vereador tem o direito de iniciar uma frente parlamentar, como eu vou iniciar uma frente
parlamentar do Agronegócio, né?, então também cada um tem a opção e cada
vereador vai ter também a sua opção de participar, ou não, dessa frente parlamentar,
certo? Do agronegócio está dentro? Ôpa! Ótimo! Então, obrigado, senhor presidente!”
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 468/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16057/2017, incluso em pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município
a celebrar convênio com a Associação Nossa Casa de Acolhida, objetivando o
desenvolvimento de ações que visam diminuir a vulnerabilidade a doenças
sexualmente transmissíveis.
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Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
16057/2017. Para falar no processo, vereador Rogério Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Presidente, vou falar daqui debaixo mesmo. Esse processo é o
processo da Casa da Acolhida. Primeiramente agradecer a todos os vereadores aqui
que estão abrindo mais uma vez a mão do prazo e tudo para que a gente possa votar,
a vereadora Amélia já colocou a respeito do processo, é um processo importante para
cidade de São José dos Campos, pois a Casa de Acolhida faz um excelente trabalho
com as pessoas que têm o vírus HIV, com a família, com as pessoas que têm o vírus
HIV. Então esse processo que a gente vai votar aqui é muito importante para as
famílias. Alex, vai ser votado hoje, conforme o governo acordou. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
16057/2017. Informo ao Plenário que esse processo possui prazo de emendas.
Consulto ao Plenário sobre abrir mão do prazo de emenda.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado para ser votado o
processo. Em votação. 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 480/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16791/2017, incluso em pauta, de autoria do vereador Walter Hayashi, que autoriza a
Prefeitura a instituir o Programa “Nossa Praça”, constituído na conservação de áreas
públicas, em regime de colaboração por particulares, e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. Em
discussão o processo 16791/2017. Para falar, autor da proposta, vereador Walter
Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, muito obrigado pela concessão
deste espaço! Mas eu queria saudar toda a Mesa Diretora, as vereadoras e
vereadores, público presente aqui em nosso Plenário, na galeria, prestigiando e
acompanhando a nossa sessão, é importante, e também a você que nos assiste pela
TV Câmara e pela internet. Esse projeto que fala sobre a ‘Nossa Praça’ é uma
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complementação, na verdade, de uma lei que já existe no nosso município que também
é de minha autoria, onde a pessoa física ou a pessoa jurídica ela pode adotar uma
praça, um espaço verde, uma área verde e cuidar dela, e, se for uma pessoa jurídica,
ela pode ir lá colocar uma propaganda. Essa lei, na verdade, é de 1997 e, ao longo do
tempo, ela foi precisando de algumas alterações. E agora, mais recentemente, nós
detectamos o seguinte: nós temos, por exemplo, praças que nós temos lá o chafariz,
iluminação e outros equipamentos agregados à praça e nós queremos fazer com que a
pessoa ou a empresa que adote a praça assuma essa responsabilidade, que é para o
bem da cidade, para o bem do nosso município. Nós temos aqui seguramente quase
quinhentas praças, fora as áreas verdes, e a Prefeitura, conversando com o
secretário... Aliás, um grande abraço e o nosso elogio à equipe da manutenção
capitaneada lá pelo Engenheiro Minoru. ...a Prefeitura, ela não tem uma estrutura
suficiente para cuidar dessas praças e áreas verdes como elas devem ser cuidadas. E
tem hoje na fila – viu, vereador Petiti? – seguramente mais de cento e cinquenta
processos de pedido de adoção. Então o que nós queremos fazer agora é que possa
ser feito por decreto uma nova maneira de você fazer as parcerias, porque eu tenho
certeza do seguinte: agregado à propaganda da empresa que adota ela pode cuidar de
uma praça que... de um custo que pode ficar bastante pesado para os cofres da
Prefeitura, porque quem cuida de mais de quinhentas praças realmente fica assim...
meio que deficitária a maneira como você vai cuidar da praça. Então nós temos aqui,
vou dar um exemplo aqui: a Praça Afonso Pena, no passado, ela foi adotada pela
General Motors, né? Foi adotada pela General Motors. E, ao longo do tempo, aquela
Praça Afonso Pena, que tinha lá uma arena a céu aberto, ela acabou se deteriorando,
tinha um sanitário embaixo que, na verdade, lá virou ponto de consumo de drogas, de
prostituição e assim por diante. Então, em noventa... Quando o Emanuel foi prefeito
então aprovamos aqui a demolição daquele espaço para fazer uma reforma, que ficou
muito bonita, aliás. Mas novamente começa já de um tempo a praça se deteriorar
porque a GM, ela deixou de ser parceira porque para ela ficava muito ruim adotar uma
praça onde... muita prostituição, pessoas com más intenções. Então nós precisamos
retomar isso. Nós temos aqui essa área imensa verde do Anel Viário que poderia ser
adotada por uma grande empresa, por um grande banco, né? Enfim, várias praças que
nós temos na cidade. Então esta lei que autoriza a Prefeitura a refazer esta lei através
de decreto com certeza nós teremos um ganho enorme aqui para cidade. E esse
padrão de governar que o Felício está voltando novamente a implantar, do tempo do
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PSDB, né?, tenho certeza que vai ser muito bom, viu, Sérgio Camargo?, que também...
Dulce Rita, enfim, todos os vereadores que militam nessa área, com certeza nós
teremos uma facilitação para o Minoru e sua equipe fazer essas adoções. E por isso eu
quero pedir aos companheiros que votem e aprovem por unanimidade esse projeto,
que ele é muito importante. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. Informo
ao Plenário que esse processo possui prazo de emenda. Consulto se abrem mão do
prazo de emenda.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Não havendo manifestação sobre
o prazo de emenda, processo em condição de ser votado. 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 16791/2017.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Às 21h23min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao instante de
silêncio pelo passamento da senhora Esperanza Redondo, solicitado pelo vereador
Fernando Petiti, por Vera Lúcia da Silva a vereadora Juliana solicitou, pelo Pastor
Marcos a vereadora Flávia.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória das senhoras Esperanza Redondo e Vera Lúcia da Silva e do
Pastor Marcos.
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 21h24min.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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