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SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h52min, o senhor secretário ad hoc, vereador Sérgio Camargo,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), MANINHO CEM POR
CENTO (PTB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (PRB), FERNANDO PETITI (PSDB),
PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), RENATA PAIVA (PSD), WAGNER
BALIEIRO (PT), DR. ELTON (PMDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ROBERTO DO
ELEVEN (PRB) e CYBORG (PV).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA
FRAGA (PT) – 17h53min, LINO BISPO (PR) – 17h53min, VALDIR ALVARENGA (SD) –
17h58min, WALTER HAYASHI (PSC) – 17h58min, ROBERTINHO DA PADARIA (PPS)
– 18h02min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 18h11min, ESDRAS ANDRADE (SD) –
18h12min, DULCE RITA (PSDB) – 18h12min e JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h16min.

Às 17h52min, 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. Quero
cumprimentar aqui as presenças, em nosso Plenário, do Dr. Aydano Carleial, um prazer
sempre tê-lo conosco em nossa Casa, e também do sempre vereador Santos Neves, é
um prazer tê-lo conosco em nossa Casa. Solicito ao vereador Sérgio Camargo que
assuma os trabalhos da Mesa Diretora.”
Neste momento, assume a presidência o vereador SÉRGIO CAMARGO, que dá
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continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Convoco o vereador Rogério
Cyborg para assumir a secretaria.”
Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg, que 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 secretário, vereador CYBORG:- “Foram esses os projetos lidos da pauta da
64ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, data: 26 de outubro
de 2017, nobre presidente Sérgio Camargo.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador Juvenil
Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, queria cumprimentar aqui a
todos que participam conosco hoje em nossa sessão, acompanham no Plenário,
também as comunidades que estão aqui hoje representadas, autismo, comunidade do
Havaí, Canindu, Canindu II, bairros da região norte que vêm justa necessidade de
buscar aqui apoio e benefício. E também... Ah, já falei, do autismo. Senhor presidente,
quero fazer aqui a leitura de uma nota que, para nós do PSDB de São José dos
Campos, ela é muito importante porque, vereador Petiti, ela marca o posicionamento do
nosso diretório frente às situações que vêm acontecendo não só a nível de Câmara dos
Deputados, mas também do Senado Federal. Então é importante demais essa nota. Eu
quero aqui parabenizar o nosso presidente Geraldo Pinheiro pela força, pela
capacidade e por ser destemido em conseguir juntamente à Executiva do Partido, com
o apoio do diretório do partido, essa nota que farei agora leitura e passarei a todos os
colegas vereadores e vereadoras. Nota do diretório do PSDB de São José dos
Campos: ‘O Diretório Municipal de São José dos Campos vem, por meio desta,
manifestar seu profundo desagrado com as atitudes do senador Aécio Neves e sua
decisão de permanecer na presidência do nosso partido, o PSDB, sendo claro que a
conduta de que o acusam, ostensivamente mostrada pelos veículos de comunicação,
não é compatível com a representação do que pensamos, nem com a forma como
agimos. Diretório Municipal de São José dos Campos’, nosso presidente Geraldo
Pinheiro. Tem também uma outra nota, que é da Executiva Nacional: ‘O PSDB reafirma
seu compromisso contra a impunidade, defendendo a ampla investigação de toda e
qualquer denúncia devidamente fundamentada contra quem quer que seja, inclusive
membros do partido, assegurados todos os direitos e garantias processuais, corolários
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da igualdade de todos perante a lei’. Essa é a nota da Executiva Nacional do PSDB.
Tudo isso, vereador Petiti, para informar de que o PSDB de São José dos Campos ele
nunca vai ser partícipe dessa coisa que o Aécio quer fazer: não entregar a presidência
do partido. Nós queremos que o Aécio renuncie agora a presidência do partido. Eu não
quero e tenho certeza que ninguém do PSDB de São José dos Campos quer ter uma
pessoa que tem aí uma mancha e possa macular os ideais e o trabalho que o Partido
PSDB possa empreender em São José, no estado de São Paulo e também a nível
federal. Então fica aqui o repúdio, fica aqui a nota do PSDB de São José dos Campos
frente a essa situação colocada pelo senador Aécio Neves. E ele tem aqui de nós a
licença para sair agora, então que o Aécio Neves peça a renúncia da sua presidência e
deixe o partido caminhar em paz, deixe o partido caminhar nos rumos do que o Brasil
precisa. Muito obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Já passou da hora do Aécio sair
do partido. Com a palavra, vereador Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, senhor presidente! Pedir para inclusão o
protocolo 14512/2017 – Projeto de Decreto Legislativo nº 34, que ‘concede a Medalha
Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos ao Professor Avilmar José da
Silva’, para leitura. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador Walter
Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, o que me traz aqui nesse
microfone de aparte neste momento... Primeiro saudar a toda Mesa, aos vereadores,
vereadoras, público presente aqui em nossa galeria, no nosso Plenário. ...mas é falar
sobre o dia de ontem que salvaram o Temer, né? Eu acompanhei, que eu estava de
repouso, eu fui... sabe que eu estive no médico ontem, hoje continuei e fiquei assistindo
de cabo a rabo. É brincadeira o que os deputados fazem naquela Casa, que tem que
ser uma Casa de respeito. E quero parabenizar os três deputados aqui da região,
Eduardo Cury, Flavinho e a Pollyana Gama, né? Com a coerência de sempre, com
todos os assédios de oferecer emendas e outras coisas a mais, eles se comportaram, e
se comportam, de uma maneira exemplar. E nós estamos falando nesse assunto
porque eu vi deputado lá votando a favor do Temer. Ele pode ter até as suas
convicções, mas falar besteira, né? O que irrita o povo e nós é a besteira que se fala,
né? E tem alguns lá que tiveram muitos votos aqui na nossa cidade. É isso que nós
temos que prestar atenção. Nós vamos fazer uma lista desses deputados que
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receberam votos aqui em São José, alguns com excelentes votações. Quer dizer, além
de não trazer nenhum benefício para nossa cidade, levaram os votos, e o escárnio que
eles fazem com a nossa população. O Brasil inteiro, noventa e quatro por cento da
população não aceita mais o Temer, não quer mais esse jeito de fazer política e por
isso o pronunciamento do presidente Juvenil Silvério vem de encontro àquilo que a
gente sempre está procurando fazer: a coerência, a honestidade e, sobretudo, o
respeito aos nossos cidadãos, aos nossos eleitores e à nossa população. O país está
sofrendo demais, demais, e cada vez que tem um episódio desses... outro dia os
próprios senadores salvaram o Aécio, em afronta ao Supremo, nossa Corte Maior, a
Suprema Corte. E ontem, de novo, fizeram mais uma lambança, e aí o povo... o duro,
senhor presidente Sérgio, que está no exercício aí da presidência, é o seguinte: parece
que todos nós somos iguais. E falo principalmente a você que está nos assistindo pela
TV Câmara, pela internet, que nós não somos iguais, não. Nós somos diferentes. Então
o meu repúdio principalmente àqueles deputados que vieram aqui na nossa cidade,
receberam o nosso voto, de muita gente... Eu não votei. O meu voto foi para o Eduardo
Cury. Então estou muito tranquilo de estar falando o que eu acho que a população tem
que saber. Nós temos que divulgar esses deputados que vêm aqui para nossa cidade,
de várias regiões, vem pedir voto aqui e depois faz uma lambança desse jeito, né,
vereador Petiti? Eu acompanhei toda a votação, algumas discussões, e o que
realmente impressiona é o seguinte: o escárnio que eles fazem conosco, com a
população, parece que nós somos ignorantes. E por isso, senhor presidente... Era isso
que eu queria deixar registrado nos nossos anais, o repúdio a esses picaretas, como
dizia um ex-presidente aí.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereadora
Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, gostaria aqui de cumprimentar
todas as lideranças. Vou tirar foto... a Ângela está me pedindo para fotografar todas as
manifestações que estão aqui. Vou fazer, Ângela. Ela está aqui com a comunidade de
vários bairros, o pessoal do Banhado, o Chácaras Havaí, Canindu. Está aqui os
autistas, que estão aqui toda semana. ‘Autista em São José grita por socorro’ – estão
com uma camiseta. Queria registrar e cumprimentar também os deputados do Partido
dos Trabalhadores que fizeram aquela manifestação para não dar quórum, foram
brilhantes na estratégia para que mostrar e demonstrar para o Brasil como foi essa
votação, porque os deputados também da base do governo ficaram lá não dando
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quórum, alguns, para negociar, né? Foi na ameaça do presidente de que ele ia votar
daquele jeito que deram quórum no final. Então o povo brasileiro está pagando um
preço altíssimo com esse presidente, que é golpista, não foi... Ele está ali comprando
as bases com projetos que hoje nós estamos vendo o reflexo. A partir do dia 18 agora
de novembro, nós vamos assistir lá no Sindicato dos Químicos diversos trabalhadores
da Johnson sendo demitidos, porque têm trinta anos de casa e não vai mais, Ângela,
você me disse aqui na reunião, não vai mais receber o salário-desemprego, porque vai
ser obrigado a fazer o acordo, deixar quarenta por cento, na reforma trabalhista votada
por todos os deputados, inclusive alguns desses que foram cumprimentados hoje. Mas
na reforma trabalhista que acaba com os direitos dos trabalhadores, que será
implementada agora no mês de novembro, infelizmente esses deputados que hoje se
opuseram numa disputa ideológica-partidária do seu partido, mas a gente gostaria aqui
de registrar que, além disso, nós temos que dar o salto de qualidade, assumir os
compromissos da classe trabalhadora, não votar na reforma da Previdência. Todos
esses deputados da região têm que receber aqui o movimento social, o movimento
sindical e também dizer ao presidente para outra proposta que já está sendo articulada,
que é a reforma da Previdência. Então nós queríamos aqui, em nome do Partido dos
Trabalhadores, o vereador Wagner Balieiro, Juliana Fraga, cumprimentar a nossa
bancada...”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Conclua, vereadora.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...que ontem todos os nossos deputados federais do PT
foram lá, honraram, defenderam os trabalhadores e denunciaram o golpismo desse
país.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador
Rogério Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Sérgio Camargo! Primeiramente
saudar nosso colega e amigo Paulo que está aqui hoje representando a AEA,
acompanhando a votação hoje aqui na Câmara. E lembrando que teremos o projeto do
Comam que será votado. Então a gente está conversando com os vereadores, nobre
presidente, para que a gente pudesse fazer uma emenda para que as entidades de
classe, conforme a solicitação, a gente vem conversando a respeito disso, a comissão,
e a gente conversando com os demais vereadores aqui para que pudesse aceitar essa
emenda. É o primeiro assunto. O outro assunto, presidente. Eu gostaria, por gentileza,
que pudesse ler e abrisse o prazo do processo 6916, o PDL 13/2017, que ele fosse lido
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e abertura do processo, do Substitutivo, por gentileza!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhores vereadores, em
votação o pedido de apreciação do Substitutivo pedido pelo vereador Rogério Cyborg.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Juvenil Silvério.
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Cyborg, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para tramitação do substitutivo ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017 constante do processo nº 6916/2017, de sua
autoria, que dispõe sobre a criação da Medalha “Mulher Cidadã Joseense”.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão do
requerimento 4167/2017.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereadora Dulce
Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, queria solicitar a inclusão para leitura
do processo 14512/2017, que concede a Medalha Mérito Educacional Prof. Everardo
Miranda Passos ao Professor Avilmar José da Silva.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Solicito ao vereador Juvenil que
faça a leitura do processo.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Processo nº 14512/2017 –
PDL nº 34: ‘Concede a Medalha Mérito Educacional Prof. Everardo Miranda Passos ao
Professor Avilmar José da Silva’. Comissão: Justiça – prazo para emendas: 13/11/2017
– o rito é ordinário, presidente.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Questão de Ordem, vereadora
Amélia.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, os projetos para homenagear os
professores estão sendo feitos individualmente. A minha pergunta à presidência é: se a
homenagem vai ser em conjunta. Porque nós, do Partido dos Trabalhadores, também
temos projetos... professores que serão homenageados, mas não estamos
apresentando hoje. Então gostaria aqui desse esclarecimento, como será esse
processo, se é coletivo. Se não for, faremos separado, porque parece que é isso que
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está sendo orientado, não é?”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Vereadora Amélia, a gente vai
verificar com a assessoria da Casa e dar a resposta. Questão de Ordem, vereadora
Amélia.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Só gostaria de saber se o procedimento...
porque nós vamos entrar com o nosso projeto, não votando hoje, posso até entrar,
fazer a entrada no GED até o final da sessão. Se em função dos vereadores serem do
Partido dos Trabalhadores e a indicação diferenciada porque somos oposição, se a
Câmara vai a nós oferecer todo o sistema de cerimonial, de atendimento, igualmente
para todos, né? Porque podemos ser assim, fazer o evento assim. Então o meu pedido
de esclarecimento é: se cada vereador vai indicar dois, ou se... será uma sessão única
ou será uma sessão à parte, porque será a primeira vez que nós vamos homenagear
professores separadamente.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Só para registro, processo
6916/2017 – PDL 13/2017 é o Substitutivo que o vereador Rogério Cyborg pediu a
inclusão. Questão de Ordem, Professor Calasans Camargo.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, Q. O.:- “Obrigado, senhor
presidente! Eu queria aqui estar usando esse microfone para divulgar duas atividades
que nós teremos no final de semana, são atividades de Lions, os Lions Clube de São
José dos Campos, estão envolvidos aí... este ano é o ano do centenário do movimento
leonístico. Há cem anos atrás Melvin Jones fundou o movimento de Lions, são um
milhão e meio de leões no mundo todo, desenvolvendo serviço desinteressado em prol
da comunidade. Os vários clubes aqui de São José dos Campos – nós temos aqui o
Augustin Soliva (que foi o primeiro, que é o Lions Clube Centro, passou a ser
denominado a partir do falecimento do ex-presidente internacional Augustin Soliva,
emprestou seu nome para o clube, hoje chama-se Lions Clube São José dos Campos
Augustin Soliva), o Lions Clube Sul, o Lions Clube Esplanada, Lions Clube Vista Verde
– estão envolvidos em atividades. No sábado nós teremos, no Centro Poliesportivo
João do Pulo, as Olimpíadas Especiais envolvendo várias modalidades (atletismo,
futebol de salão, tênis de mesa, bocha, várias atividades) onde todos os clubes estarão
participando das oito da manhã até a parte da tarde. E no domingo nós teremos, no
Vicentina Aranha, a partir das nove horas da manhã até a uma hora da tarde, o
encerramento e a exposição dos cartazes da Campanha Anual do Cartaz da Paz. É
uma campanha internacional de Lions que trabalha a cultura da paz. Todo ano existe
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uma temática voltada para a paz e os alunos da rede de ensino pública e rede de
ensino particular participam desta campanha do Cartaz da Paz. Então haverá aí a
premiação do cartaz campeão por volta do meio-dia e meia, mas durante toda a manhã
no Vicentina Aranha estarão expostos os cartazes dessa campanha anual da paz.
Então queria aqui saudar, parabenizar e homenagear todos os leões de São José dos
Campos que desenvolvem esse grande trabalho há muitos anos em várias frentes
voltadas aí para saúde, o Lions Esplanada tem projetos em várias frentes, mas
prioritariamente para saúde, o Lions Sul tem projetos muito importantes também nas
questões sociais, né? Inclusive, a cooperativa dos catadores de recicláveis foi um
projeto que foi embrionado ali dentro do Lions Sul. E no Lions Augustin Soliva nós
prioritariamente desenvolvemos projetos voltados à área de educação e
desenvolvimento humano, como o Lions Quest, como o projeto Esporte Educativo,
como várias atividades que ocorrem capitaneadas pelo Lions Clube Augustin Soliva.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Só reiterando, quanto ao
requerimento 4167/2017, eu solicito a inclusão para votação.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador Walter
Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, na verdade não é bem uma
Questão de Ordem, mas apenas fazer um comentário no que a vereadora Amélia
colocou agora há pouco sobre a homenagem aos professores, a Medalha Professor
Everardo Passos. Nós sabemos da importância que ele teve e ainda tem na nossa
cidade na questão educacional. A história dele é muito bonita, recheada de coisas
boas, bonitas para nossa cidade, mas essa homenagem, ela está vindo através do
Clube Joseense de Amigos, né?, que faz a solicitação, aí o vereador aquiesce e outras
coisas mais. Até o Dr. Maurílio veio falar comigo, eu falei: ‘eu não tenho mais como dar,
porque estou já carregado’. Mas o que eu quero sugerir à nossa Casa, inclusive os
vereadores, né? É que a gente pudesse fazer... Me lembro de um projeto... de um
projeto não, de uma lei... projeto de resolução, vereador, da sua irmã, da Flávia
Camargo, onde na semana do Dia dos Professores nós fazíamos aqui uma
homenagem, cada vereador fazia homenagem para uma determinada pessoa que ele
achava que era merecedora dessa homenagem. Então tinha aqui, na semana do Dia
do Professor, essa homenagem. Então nós poderíamos fazer um projeto em conjunto
indo mais ou menos nessa linha, né? Eu vi recentemente quem foi homenageado o ano
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 64ª Sessão Ordinária – 26.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
9
ORADOR

APARTEANTE

DATA
26.10.2017

passado pelo Grupo Civitas, que é da Veja, chamado Professor Emérito, que é uma
pessoa só que ganha esse título. Então tem vários professores, mestres que já foram
contemplados, um deles é o José Goldemberg, o físico de renome internacional. Então
juntar tudo isso e nós fazermos, sem perder essa Medalha Professor Everardo Passos,
junto com a Associação Joseense de Amigos, permanece. Mas faríamos um outro
paralelo e aí o nome que a gente poderia dar poderia ser qualquer um deles, né,
Professor Calasans Camargo? Você é professor também. Nós temos uma infinidade de
professores que merecem ser homenageados. Então fica aqui a proposta para nós
todos vereadores produzir um projeto dessa natureza, de resolução, onde na semana
do Dia dos Professores fazermos aqui uma homenagem exclusiva para eles. Não
seriam apenas 21, porque cada entidade também poderia estar escolhendo, mas
também não pode ser muita coisa para não vulgarizar a homenagem. Então a
reclamação da vereadora Amélia tem toda a razão, vereadora. E eu lembrei disso, né?
E a gente poderia fazer alguma coisa parecida. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Questão de Ordem, vereadora
Amélia.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Bom, eu concordo com a proposta e aí, como
será o processo, poderia ser discutido as indicações e definir pela Comissão de
Educação, porque a Mesa Diretora nós não temos nenhum professor na Mesa da
Câmara. Então que a Comissão de Educação discuta e avalie o evento e todos os
vereadores aqui indiquem quem... que é importante, todas as nossas homenagens aqui
são belíssimas e históricas, vai ficar nos anais dessa Casa, mas que a Comissão de
Educação possa avaliar toda essa atividade importante dessa Casa.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite a todos os
presentes, colegas vereadores! Atendendo aí ao pedido da vereadora Amélia Naomi, e
com razão, depois dos esclarecimentos também, toda a gênese desse evento, através
do vereador Walter Hayashi, então, senhor presidente, como presidente da Comissão
de Educação, eu vou expressar aqui, vereadora Amélia, que a gente vai cuidar disso, tá
bom? Para fazer da maneira melhor possível para ter uma homenagem digna aos
professores. Um abraço!”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Em votação o requerimento
verbal da inclusão do requerimento do vereador Elton. Vereadores favoráveis
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permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”
Neste momento, reassume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg.
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Dr. Elton, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de inclusão na pauta para votação do
requerimento nº 4167/2017 constante do processo nº 14550/2017, de sua autoria, que
pede autorização Plenária para representar esta Edilidade na cerimônia de Posse do
Conselho Municipal de Juventude – Comjuv, sem ônus, que ocorrerá no Centro de
Juventude, às 18 horas, do dia 31 de outubro de 2017.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Vamos suspender a sessão por
alguns minutos para organização da pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador SÉRGIO CAMARGO.
O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Reaberta a presente sessão.
Convoco o vereador Juvenil Silvério para que faça a condução dos trabalhos da Mesa
dessa Casa.”
Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá
continuidade aos trabalhos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Pela Ordem, vereador Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu só queria comentar: hoje,
eu estive numa vistoria lá na UBS do Paraíso do Sol e no Jardim das Indústrias, eu
estive conversando ali com os servidores, os munícipes sobre as necessidades ali das
duas unidades, sobre ideias de melhoria para o local e as necessidades básicas que
eles estão enfrentando em cada uma dessas UBSs. Então agradeço aí a receptividade
das gerentes ali das UBSs, uma é a Marta, que é do Paraíso do Sol, e a Juliana, que é
lá da UBS do Jardim das Indústrias. E eu aproveito também para agradecer o trabalho
e a dedicação de todos os servidores públicos desse município, uma vez que agora, no
sábado, dia 28, é o Dia do Servidor Público Municipal, né? Sem o trabalho de vocês, eu
imagino como é que a gente poderia continuar os trabalhos aqui na nossa cidade. Eu
também parabenizo os funcionários também desta Casa, os funcionários públicos, que
têm nos ajudado a cada dia a tornar viável os trabalhos aqui na Câmara Municipal.
Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Pela Ordem, vereadora Dulce
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Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria pedir uma palavrinha aqui
para mim falar sobre os pais dos autistas que estão aqui mais uma vez pedindo
socorro, mais uma vez implorando um pouquinho de atenção aqui para saúde do
município. Queria falar também para vocês que eu também, como vocês, não desisti
ainda. Tenho conversado com a Dra. Poliana, que vocês já tiveram reunião com ela,
tenho conversado com o Dr. Ricardo, sei que eles estão estudando a maneira de fazer
a inclusão dos seus filhos na rede, eles explicaram para vocês, tem algumas coisas
que já melhoraram, tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu queria falar para
vocês que eu continuo cobrando a melhoria do atendimento dos seus filhos. Eu acho
que isso é uma coisa muito séria que está acontecendo no município e também acho
que... vejo os bons propósitos do Dr. Ricardo e da Dra. Poliana, que já tiveram reuniões
com vocês, em melhorar esse atendimento para o município. E continuo me colocando
à disposição, tudo que vocês precisarem que depender de mim, que precisar ir para
mais reuniões... Estava esperando só acabar o modelo do que eles estão fazendo, das
contratações que eles estão fazendo lá para melhorar o atendimento, depois eles
ficaram de dar o formato pronto para nós, para mim conversar com vocês. Estou
aguardando. Mas eu parabenizo vocês, porque é essa garra aí que vai fazer mover
essa montanha que vocês têm pela frente. Então eu acho que vocês estão no caminho
certo, vão na fé mesmo, vão na garra e não desanimem, porque os outros movimentos
que tiveram aqui no município com a ASIN, com síndromes, outras síndromes, foi na
garra e na perseverança dos pais. Parabéns! E eu lastimo muito não ter nenhuma
notícia para dar, mas continuo na cobrança.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao processo de
votação. Com a palavra, nobre vereador líder de governo, José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, primeiramente peço a supressão da
leitura dos projetos constantes na pauta da noite de hoje, e peço ainda para adiar, por
01 (uma) sessão, o processo nº 3973/2017, cujo Projeto de Lei 130/2017, do vereador
Lino Bispo. Apenas um adiamento, senhor presidente. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do
nobre vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente Juvenil
Silvério.”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com nenhuma manifestação,
está aprovado o pedido do vereador José Dimas.”
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 01 (uma) sessão, do Projeto de Lei nº 130/2017 constante do processo
nº 3973/2017, de autoria do vereador Lino Bispo, que dispõe sobre a exigência de
afixação, em farmácias e drogarias, de placa ou cartazes contendo advertências quanto
aos riscos da automedicação e dá outras providências.
Passou-se ao processo de discussão.
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 363/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
12496/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 4.617, de 12 de
setembro de 1994, que “Reformula o Conselho Municipal de Meio Ambiente – Comam,
e dá outras providências”.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
12496/2017. Esse processo possui emendas. Informando a vossas excelências que a
Emenda nº 01 ela foi rejeitada pelas Comissões, a Emenda nº 02, nº 03 e nº 04 elas
foram retiradas, portanto restando nesse processo a Emenda de nº 05. Essa Emenda
nº 05 é da Comissão do Meio Ambiente. Em processo de votação. Vereadores
favoráveis à Emenda nº 05 permaneçam... 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 a
Emenda nº 05.”
Às 19h19min iniciou-se o processo de votação.
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:- “Nenhum voto contrário, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Justificativa de voto, vereadora
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Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, eu e o vereador Wagner
fizemos uma emenda mudando a representação, infelizmente a emenda foi rejeitada
nas comissões, mas registrar que esse projeto, do ponto de vista da representação da
sociedade civil, ele ficou menor do que o da Prefeitura. A Prefeitura hoje indica vinte e
dois representantes e a sociedade civil quinze. Com a alteração que foi feita com a
emenda, ela vai chegar a dezessete, mesmo assim a sociedade civil tem uma
representação menor. Nós sabemos que o papel do Comam vai ser bastante
importante e determinante. Então os trabalhadores perderam sua representatividade.
Já terminando. Na proposta que nós estudamos aqui, a primeira proposta, era muito
ruim para cidade. Ela melhorou um pouco, mas quero aqui registrar que ainda não é
suficiente. Sei que tem várias pessoas que participavam do Comam efetivamente que
ficarão fora e que estão bastante... se sentindo desprestigiadas no processo de
construção de uma cidade com mais qualidade de vida. Então só registrando aqui essa
questão.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Justificativa de voto, vereador
Cyborg.”
O vereador CYBORG, J. V.:- “Muito obrigado, presidente! Só para justificar aqui, o
Partido Verde votou favorável à Emenda e agradecer aqui a Comissão do Meio
Ambiente e a todos os vereadores, porque nós recebemos um pedido tanto da AEA
quanto da OAB para que pudesse nominar, mas infelizmente nós não podemos
nominar as entidades de classe, isso ficou bem claro e explicado, todos os vereadores
aqui gostariam que fosse nominado, mas nós não podemos. Devido a várias entidades
que têm hoje em São José dos Campos, conseguimos aqui aumentar de dois para
quatro as entidades de classe, então foi um ganho. Que tenho certeza que a OAB e a
AEA estarão representadas dentro dessas quatro. Então o pedido da OAB, do senhor
Rodrigo Canelas, da AEA do Paulo Peneluppi, do Carlos Vilhena e também do Vitor
Chuster. Então lembrando que agora... A vereadora Amélia falou que antigamente tinha
vinte e dois e agora vão ser dezessete e vai estar equilibrado, presidente, dezessete do
3º Setor também, que vai poder ajudar muito o Comam, que vai ter um trabalho
fundamental nesse ano de 2017 e principalmente no ano de 2018, aonde serão votados
o Plano Diretor de nossa cidade e a Lei de Zoneamento de nossa cidade também.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, pela ordem,
vereador Walter Hayashi.”
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O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, o PSC, através da minha pessoa,
também votou favorável porque entendo que a proposta está muito bem redigida e ela
incorpora esta emenda que, em parte, resolve essa questão da representatividade. Mas
eu queria aproveitar a oportunidade e dizer o que o Comam precisa fazer, quem é do
Comam, nós temos representantes lá, vereadores e vereadoras. Eu acho que a cidade
tem que passar a permitir o licenciamento ambiental para as atividades que são
desenvolvidas na cidade. Hoje está na Cetesb, mas a de baixo impacto ela é
necessária para agilizar os processos, inclusive, da Prefeitura. Nós temos aí o Plano
Diretor sendo discutido – aliás, brilhantemente conduzido pelo secretário Manara e sua
equipe – e logo depois vem a Lei de Zoneamento, o projeto de ocupação do solo.
Então se atentar para isso, que o Comam é importante nessa questão do zoneamento
e na questão do Plano Diretor também e também na questão dos licenciamentos.
Poderíamos começar com baixo impacto, depois médio e depois alto impacto, mas
para isso nós também temos que melhorar nessa composição, talvez fazer até um
conselho, não um deliberativo, mas um conselho auxiliar a esse conselho que está se
propondo agora, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José
Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Apenas reforçando, esta nova composição do Conselho é
importantíssimo, principalmente que estamos agora preparando o Plano Diretor e no
ano que vem a Lei de Zoneamento. Aproveitando, senhor presidente, para lembrar que
a região norte é uma região que sofre muito por ter muitos loteamentos ainda não
regularizados e nós já falamos com o poder público, inclusive temos... eu e a vereadora
Renata Paiva teremos em breve uma reunião para discutir cada caso, importantíssimo,
principalmente o Plano de Risco, que nós precisamos avançar. Então o compromisso
nosso e desse governo que nós vamos sentar e conversar. Estou vendo Canindu I,
Havaí (já estive lá). Uma questão muito séria que o Plano de Governo está
trabalhando. E Jaguari também, principalmente São Mateus, lá o representante. Está
ok? Então obrigação nossa de cuidar no Plano Diretor e na Lei de Zoneamento.
Obrigado, senhor presidente!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2017 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 12785/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o
Município a promover a regularização fundiária e urbanística do parcelamento de solo
denominado Recanto dos Nobres, implantado irregularmente a margem da Estrada
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Municipal do Bairro da Pernambucana, na Região Sudeste, e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
12785/2017. Nessa matéria... Passo a palavra ao vereador Rogério Cyborg, que
assuma a presidência.”
Neste momento, assume a presidência o vereador CYBORG, que dá continuidade aos
trabalhos.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Inscrito para falar no projeto 12785 o nobre
vereador Juvenil Silvério. Vossa excelência tem o tempo regimental de quinze minutos.”
Ocupa a tribuna o vereador Juvenil Silvério.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero aqui agradecer
a presença de toda a comunidade, principalmente a comunidade da região do Canindu
II, Havaí, Canindu e outros bairros da região norte, que vêm buscar apoio. E aqui a
vereadora Renata Paiva e também o vereador José Dimas têm esse compromisso com
a comunidade e também tem o apoio, obviamente, da bancada para essa reivindicação
muito justa para aquela comunidade. Mas eu queria especialmente nesse momento,
Dulce Rita, falar do bairro Recanto dos Nobres. Esse bairro Recanto dos Nobres ele
fica ali na João Rodolfo Castelli, próximo à comunidade do Pinheirinho, e agora ele vai
ser votado nesta Casa. Eu peço, então, o apoio de todos os vereadores e vereadoras
para que votemos unânimes para aprovação e regularização desse loteamento. A
comunidade espera há bastante tempo esse benefício. Isso, na verdade, vereador
Walter Hayashi, ele é muito antigo, o pedido. Naquela época ainda, na Lei de
Zoneamento de 2010, esse loteamento foi considerado ZEIs para efeito de
regularização. Ou seja, já havia naquele momento um processo, já havia uma tentativa
e já havia, então, encaminhamentos juntamente com o governo municipal para
tocarmos o assunto e regularizar aquele bairro. Vossa excelência, inclusive, participou
lá em 2007 – eu me lembro muito bem – colocando água naquele bairro. Então muitas
pessoas passaram pelo caminho e ajudaram nesse processo, nesse encaminhamento.
Então agora eu peço a todos os vereadores e vereadoras e quero cumprimentar aqui a
comunidade do bairro Recanto dos Nobres, todos aqueles que arregimentaram
pessoas para fazer parte desse processo e agora votado está e com apoio de todos
vereadoras e vereadores teremos mais um bairro em processo de regularização. Muito
obrigado, vereadores! Muito obrigado a todos presentes! Muito obrigado principalmente
à comunidade do Recanto dos Nobres, que nunca deixou de acreditar que esse
momento seria possível! E hoje é o momento possível, vamos votar aqui a lei que
regulariza o bairro Recanto dos Nobres. Um abraço a todos e fiquem com Deus!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Juvenil Silvério!
Gostaria que vossa excelência reassumisse a presidência para dar continuidade aos
trabalhos. Lembrando que vossa excelência pode contar com o apoio e com o voto
deste nobre vereador.”
Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá
continuidade aos trabalhos, e reassume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com nenhuma manifestação
contrária, está aprovado o processo.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 356/2013
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10216/2013, de autoria da vereadora Dulce Rita e
do vereador Dr. Roniel, que dispõe sobre oferta de serviços de agendamento telefônico
de consultas pelas unidades de saúde públicas municipais da cidade de São José dos
Campos para idosos e pessoas com deficiências de locomoção.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação Redação Final ao
processo 10216/2013. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por solicitação do vereador...
Com a palavra, vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG:- “Presidente Juvenil Silvério, eu gostaria de pedir a inversão de
pauta Tanto eu quanto o vereador Marcão da Academia solicitamos essa inversão de
pauta pelos projetos a serem votados por familiares estarem aqui. Por gentileza,
presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido de inversão
de pauta do vereador Rogério Cyborg. 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 Cyborg, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta.
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 388/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
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13338/2017, de autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre a denominação da Rua
Três, localizada no Loteamento Colinas do Paratehy Urbanova, em São José dos
Campos, de Rua Máximo Anselmo do Nascimento Brogliato.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
13338/2017. Para falar no processo, vereador Rogério Cyborg.”
Ocupa a tribuna o vereador Cyborg.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Agradecer todos os
vereadores... Espero ser breve aqui, presidente. Se possível, Miltinho, colocar para
gente a imagem do nosso amigo. Primeiro agradecer todos os vereadores pela
inversão da pauta. Esse processo, que é o 13338/2017, é um projeto de lei de nossa
autoria onde ‘Dispõe sobre a denominação da Rua Três, localizada no Loteamento
Colinas do Paratehy, no Urbanova, de Rua Máximo Anselmo do Nascimento Brogliato’.
Primeiro a gente gostaria de passar aqui rapidamente quem é o Máximo, né? Máximo
Anselmo do Nascimento Brogliato nasceu no dia 14 de julho de 1955, em São José dos
Campos. Filho mais velho de quatro irmãos: da Deise, que está aqui hoje presente, do
Osvaldo, que também está aqui presente e do Luiz Antônio do Nascimento, que não
está presente. Filho mais velho, nasceu em São José dos Campos, onde era
empresário no setor de prestação de serviços na região do Vale do Paraíba. Máximo foi
membro de intensificada atuação nos Alcoólicos Anônimos por mais de dez anos. O
vereador Sérgio também conhece muito bem, sabe da rotina que o Máximo fazia. Em
sua rotina de vida, o Máximo abraçou o trabalho social da Comunidade Aliança de
Misericórdia, que está presente em mais de cinquenta cidades do Brasil e outros seis
países: Bélgica, Itália, Polônia, Portugal, República Dominicana e Venezuela. Com um
grupo de amigos e empresários e autônomos – aqui quero agradecer à presença do
nosso amigo Clóvis hoje presente – ajudou a cuidar de inúmeras vidas pela
Comunidade, que a cada dia cresce. Com o seu trabalho, é certo que o Máximo
recuperou inúmeras vidas durante os mais de quinze anos lutando pelos menos
favorecidos pela sorte em nossa cidade e região. Nesta sua passagem por este mundo,
é certo que ele conquistou muitos amigos com a sua simpatia, dedicação,
comprometimento e seriedade. Sendo pai de quatro filhos, Máximo morava lá no
Urbanova, onde acompanhou todo o desenvolvimento do bairro, e lá permaneceu até
seu falecimento, ocorrido no dia 5 de abril de 2014, deixando muita saudade. Como ele
mesmo falava, ‘um dia de cada vez, só por hoje’. Então só por hoje que a Rua 03, no
Condomínio Paratehy, no Urbanova, passa a se chamar Rua Máximo Anselmo do
Nascimento Brogliato. Muito obrigado a todos os vereadores!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio
Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO, E. V.:- “Quero fazer o meu encaminhamento de
votação nesse projeto do vereador Rogério Cyborg. Também conheci o Máximo
através da Casa Aliança de Misericórdia, da comunidade Aliança de Misericórdia, nos
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últimos tempos. Sei do trabalho que ele desempenhava em favor dos mais favorecidos
da nossa cidade, daqueles que estão na rua, aqueles que ninguém mais quer, aqueles
que estão abandonados. E ele se dedicou, os últimos momentos da vida dele, a tomar
conta dessas pessoas. E com certeza o maior resgate que ele fez não foi nem dessas
pessoas, mas foi da própria vida. Hoje, eu tenho certeza que não só tem o nome
homenageado hoje com uma rua na nossa cidade, mas que ele está na glória de Deus,
porque tudo que ele fez nos últimos tempos da vida dele deu a ele esse crédito de
merecer estar junto de Deus, salvando a vida das pessoas que estavam abandonadas
e salvando a própria vida, que foi resgatada através de muita oração, que eu o
conhecia, e através da ajuda e do apoio dos amigos. Clóvis é um amigo, que está aí,
inseparável do Máximo, né? E eu fico muito honrado de poder ser vereador neste
momento e poder prestar essa homenagem para o Máximo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 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 256/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
7746/2017, de autoria do vereador Marcão da Academia, que inclui no Calendário
Oficial de Festas e Comemorações do Município o Dia do Combate ao Preconceito às
Pessoas com Nanismo, a ser celebrado no dia 25 de outubro.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
7746/2017. Inscrito para falar no processo o autor, vereador Marcão da Academia.”
Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite a todos! Cumprimento a
Mesa através do presidente Juvenil Silvério, vereadores e vereadoras, público presente
que nos assiste aqui na Plenária, aqui em cima na galeria, público que nos assiste
através da TV Câmara, do facebook. Hoje eu venho aqui, senhor presidente, falar
sobre esse nosso projeto que está aqui agora para votação, um projeto muito
importante, que ele fala principalmente sobre preconceito e sobre pessoas com
deficiência. Aqui hoje os pais, as famílias dos autistas, que sempre estão presentes
lutando, batalhando, buscando os seus direitos. Lembrando sempre a todos que a
gente tem aqui protocolado nessa Casa, sim, o Projeto de Lei nº 347, que ‘Autoriza ao
Poder Executivo a implantar um Centro de Atendimento ao Autista no município de São
José dos Campos’, né? É um projeto de autoria nossa, que vai lutando, buscando,
somando junto com vocês nessa luta. E hoje aqui falando do projeto nº 256, que inclui
no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do município o Dia do Combate ao
Preconceito às Pessoas com Nanismo. Preconceito, por quê? Para quem não sabe, em
13 de fevereiro deste ano (2017), eu protocolei o Projeto de Lei nº 39, que institui e
inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do município o Dia da Pessoa
com Nanismo, o dia. Nós fomos procurados no nosso gabinete, através do senhor Luís
e a Lorena, que está aqui presente, para colocar essa lei, né? A gente: ‘vamos propor
essa lei, sim’. E fomos e colocamos. Eles já tinham relatado para gente a dificuldade
que é, quanto preconceito que eles passavam, e eu não tinha ainda entendido. Não é
possível que tenha esse preconceito, né? A partir de quando a gente colocou essa lei a
gente conseguiu, a gente realmente... entendemos o preconceito que todos eles
passam, a pessoa com nanismo. E não só... Eu estou falando da pessoa com nanismo,
mas toda pessoa com deficiência. Os pais sabem do que nós estamos falando, as
famílias sabem do que nós estamos falando. Então, quando a gente põe um projeto
como esse não é um ‘projetinho’, não é ‘que o vereador não tem o que fazer’, como
assim são colocados aqui. Temos pessoas aqui na galeria que hoje mesmo postaram
na página do facebook ‘o projetinho’, né? Esse projeto é muito mais do que um dia.
Esse projeto é para conscientizar principalmente aquele preconceituoso. Esse projeto
ele vem de encontro a combater o ódio, a intolerância, a pessoa de má-fé, aquele que,
de repente, sente uma falta de amor, de carinho, de Deus no coração. Aqui nós
estamos colocando um projeto importante, é um projeto que vai trazer abertura, e
muitos outros, para as pessoas com deficiência. Eu vou aqui, antes de continuar essa
questão de intolerância, antes de continuar tudo, porque quando a gente colocou o
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primeiro projeto – né, Lorena? – do Dia da Pessoa, quando a gente viu isso, a gente
mudou o projeto, o projeto que entrou para leitura, o Projeto nº 256, e entrou dia
06/06/2017, mudando o projeto do Dia da Pessoa com Nanismo para o Dia do
Combate ao Preconceito, nós mudamos, por entender o preconceito que existe. Tem
pessoas que acham que eu estou colocando agora, pessoas sem conhecimento,
pessoas com maldade, que quer usar... até pessoas que querem se promover
politicamente, né? Aí ao invés de mostrar o trabalho dela, o projeto dela, usa de
projetos da população, só que ela não entende que, atrás de um projeto desse, tem
vidas, tem pessoas, tem seres humanos com sentimentos, com família. Mas... –
coitadas dessas pessoas! – ainda não têm respeito. Mas aqui sim nós vamos brigar e
lutar para que tudo seja mudado. É fácil. Pega, faz um vídeo, filma, depois sai falando
‘olha o que o cara falou’, ‘olha que não sei o que’. Meu, preste atenção aqui nas
pessoas! Preste atenção aqui, você vai entender um pouquinho do vídeo, o que é isso.
Por favor, Miltinho, solta um pouquinho do vídeo!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Uma sociedade que acolha eles’. Então a
importância de entender, de compreender, de aceitar, de ajudar. Isso é muito
importante. Dia 25 de outubro... O projeto está vindo hoje porque hoje é quinta-feira, é
o único dia próximo a data que a gente colocou esse projeto de lei. É um projeto de lei
sim de âmbito... através do Congresso Nacional, um projeto vindo do senador até, o
Romário, que também é um atleta, que sabe a dificuldade, tem uma filha portadora de
deficiência, com Down. Então acho que é um projeto que o entendimento dele é na
conscientização. Foi falado... Quero cumprimentar aqui também, não posso deixar, a
Marcela, de oito anos, que está aqui, a Marcela, a linda Marcela. Oito aninhos, né,
Marcela? Veio até aqui conhecer a Casa, estar junto, né?, entender e buscar dentro da
sua luta também. Assim como outros jovens, filhos com autismo aqui, crianças também
que estavam aqui, né, mães? E a sua irmã, a Manuela, que tem um ano e cinco meses,
está lá com o seu pai, o Júlio, a mãe, a Camila, que está ali também. A Manuela não
tem nanismo, né? Mas para você ver, né? Uma filha tem, a outra não tem e essa
compreensão, essa igualdade, crescendo e entendendo, né? Isso é importante. Então
esse projeto é um pequeno gesto. Para muitos pode não ser nada, pode até achar ‘ah,
o vereador quer fazer política’. Entenda antes de você falar alguma coisa, né?
Acompanhe a vida dessas pessoas. De repente, está com muita ânsia de falar ‘política,
política’. Para um pouquinho e pensa! Para um pouquinho e pensa! A dificuldade –
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falando aqui – de ter médicos especializados, de adaptações, acessibilidades. Que
nem o nosso amigo Luís fala: ‘não é adaptação, é universalidade’. Ele gosta de falar
universalidade. Então isso é importante. E aqui esse vereador sempre vai trabalhar sim
também com a minoria, nós temos que trabalhar com a minoria, não temos que só
pensar nas ‘oh, aquilo lá tem bastante gente, eu vou lá’. Não, é trabalhar para todos,
fomos eleito para trabalhar para todos e vamos buscar isso sempre. Quero deixar
aqui... Hoje eu estou com várias folhas aqui, olha, isso aqui é print de páginas de
facebook hoje de pessoas com intolerância. Tem uma pessoa aqui, olha, que foi um
que postou, está aqui acompanhando e deve ter fazendo vídeo agora falando mal das...
que aqui está aproveitando, que não sei o que. Mas está aqui a prova. O Luís queria
entrar com uma ação, eu não sei, aí fica a cargo de vocês, tá? De repente aí... o que é,
que é o direito de vocês lutar para combater esse ódio, ódio contra a religião, raça,
deficiência. E pode contar com esse vereador aqui, olha, e sei que muitos outros, que
vão estar aprovando hoje esse projeto para vocês e para todos aqueles que
necessitam. Hoje começa com essas pessoas com deficiência, mas tenho certeza que
esse é apenas um caminho que vai se abrir para trabalhar muito mais, está ok? Já
estamos conversando aqui, vamos trabalhar isso também nas escolas, para desde as
crianças se adaptarem às pessoas com deficiência, para não chegar depois de adulto
ter esse preconceito e tudo, já entender o que é a deficiência de cada um,
independente da deficiência que for, né? A gente já está marcando reunião, já estamos
conversando com a secretária Cristine. Também para, dentro disso, batalhar contra o
bullying. Olha, muito obrigado a todos! Deus abençoe a todos! Deus ilumine o coração
de vocês que tem esse preconceito. Eu tenho certeza que brevemente você vai estar
vindo aqui também, somando, abraçando junto nessa causa. Muito obrigado a todos!”
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, presidente Juvenil
Silvério.”
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 inicial.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº
2/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11859/2017, de autoria do Poder Executivo,
que altera o artigo 157 da Lei Orgânica do Município, e dá outras providências.
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Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
11859/2017. Esse processo informo a vossas excelências que possui duas emendas.
Esse processo deve ser votado de forma nominal. Portanto, peço aos nobres
vereadores que... É projeto da Lei Orgânica. Em votação a Emenda nº 01, Emenda da
Comissão de Justiça. Vereador Robertinho da Padaria.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Robertinho da Padaria vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Walter Hayashi.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Walter Hayashi vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador José Dimas.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador José Dimas vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Valdir Alvarenga.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Valdir Alvarenga vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Dulce Rita.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Dulce Rita vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Fernando Petiti.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Fernando Petiti vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Sérgio Camargo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Sérgio Camargo vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Roberto do Eleven.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Roberto do Eleven vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Amélia Naomi.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Amélia Naomi vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Wagner Balieiro.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Wagner Balieiro vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Juliana Fraga.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Juliana Fraga vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Professor Calasans
Camargo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Professor Calasans Camargo vota
‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Renata Paiva.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Renata Paiva vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Júnior da Farmácia.”
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Júnior da Farmácia vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Dr. Elton.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Dr. Elton vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Marcão da Academia.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Marcão da Academia vota...? Vota
‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Maninho Cem Por
Cento.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Maninho Cem Por Cento vota
‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Esdras Andrade.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Esdras Andrade vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Lino Bispo vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Cyborg.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Cyborg vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Juvenil Silvério ‘sim’.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vota ‘sim’. Vereador Juvenil Silvério vota
‘sim’. Totalizando, presidente, vinte e um vereadores e vinte e um votos favoráveis.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Todos os vereadores votando
‘sim’, a Emenda nº 01 está aprovada.”
Em votação inicial e nominal a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 02.
Vereador Robertinho da Padaria.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Robertinho da Padaria vota ‘sim’,
presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Walter Hayashi.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Walter Hayashi vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador José Dimas.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador José Dimas vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Valdir Alvarenga.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Valdir Alvarenga vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Dulce Rita.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Dulce Rita vota ‘sim’.”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Fernando Petiti.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Fernando Petiti vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Sérgio Camargo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Sérgio Camargo vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Roberto do Eleven.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Roberto do Eleven vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Amélia Naomi.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Amélia Naomi vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Wagner Balieiro.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Wagner Balieiro vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Juliana Fraga.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Juliana Fraga vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Professor Calasans
Camargo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Professor Calasans vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Renata Paiva.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Renata Paiva vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Júnior da Farmácia.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Júnior da Farmácia vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Dr. Elton.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Dr. Elton vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Marcão da Academia.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Marcão da Academia vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Maninho Cem Por
Cento.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Maninho Cem Por Cento vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Esdras Andrade.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Esdras Andrade vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Lino Bispo vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Cyborg.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Cyborg vota ‘sim’.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Juvenil Silvério vota
‘sim’.”
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Juvenil Silvério vota ‘sim’.
Totalizando, nobre presidente Juvenil Silvério, vinte e um votantes, vinte e um votos
favoráveis.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com vinte e um votos favoráveis,
está aprovado a Emenda de nº 02.”
Em votação inicial e nominal a Emenda nº 02. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereador Robertinho da Padaria.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Robertinho da Padaria vota ‘sim’
ao processo, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Walter Hayashi.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Walter Hayashi vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador José Dimas.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador José Dimas vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Valdir Alvarenga.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Valdir Alvarenga vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Dulce Rita.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Dulce Rita vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Fernando Petiti.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Fernando Petiti vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Sérgio Camargo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Sérgio Camargo vota favorável ao
processo. Vota ‘sim’, favoravelmente ‘sim’ ao processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Roberto do Eleven.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Roberto do Eleven vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Amélia Naomi.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Amélia Naomi vota ‘sim’ ao
processo.”
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Wagner Balieiro.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Wagner Balieiro vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Juliana Fraga.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Juliana Fraga vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Professor Calasans
Camargo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Professor Calasans Camargo vota
‘sim’, favoravelmente ao processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Renata Paiva.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereadora Renata Paiva vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Júnior da Farmácia.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Júnior da Farmácia vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Dr. Elton.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Dr. Elton vota ‘sim’ ao processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Marcão da Academia.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Marcão da Academia vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Esdras Andrade.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Esdras Andrade vota ‘sim’ ao
processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Lino Bispo vota ‘sim’ ao processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Cyborg.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Cyborg vota ‘sim’ ao processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Juvenil Silvério vota
‘sim’.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Juvenil Silvério vota
favoravelmente, ‘sim’ ao processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Maninho Cem Por
Cento.”
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Vereador Maninho Cem Por Cento vota ‘sim’
ao processo. Totalizando, presidente, os vinte e um vereadores votaram, os vinte e um
vereadores votaram favoravelmente ao processo.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a vossas excelências
que o processo foi votado por unanimidade, bem como as suas emendas, em primeira
votação. Aprovado, então, por unanimidade.”
Em votação inicial e nominal o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, pela ordem,
vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI, J. V.:- “Senhor presidente, é Justificativa de Voto. O
PSC votou favoravelmente porque entende que esse projeto corrige um problema que
nós temos na nossa Constituição Municipal, na Lei Orgânica do Município. Então,
assim como esse artigo, vários artigos deverão ser revistos. Por isso, eu peço à Mesa
para que faça um estudo. Assim como o Regimento Interno, há necessidade de nós
adequarmos para realidade atual. Então esse projeto, que nós acabamos de aprovar
em primeira votação, ele vai de encontro a uma necessidade de a cidade fazer
parcerias. A palavra ‘parcerias’ no setor privado hoje está muito em voga. Então isso
vai permitir que a Prefeitura possa fazer parcerias com o comércio, com as empresas
de forma que possa fazer algum evento para cidade, viu, vereador Sérgio Camargo? E
vai de encontro também a uma ideia que nós temos junto com a Associação Comercial
há muito tempo: de fazer do calçadão... No projeto de revitalização do Centro, nós
batizamos na época de Shopping Horizontal, vereador Dimas, que vai cobrir aquele
calçadão, vai ampliar pelas laterais. Você vai ter berçário, sanitários, aqueles barzinhos
chiques, né? Então, essas alterações que nós precisamos de fazer na Lei Orgânica, e
talvez complementando com outras leis, vai realmente de encontro a essa nova
proposta... essa proposta da nova maneira de se fazer... administrar a cidade. Então
parabéns ao prefeito, parabéns à equipe técnica da Prefeitura, que está embasado
nesse intuito de corrigir algumas coisas que a Lei Orgânica trava. Então parabéns a
todos! E esperamos que na votação em segundo turno também dê maioria favorável.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino
Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero também aqui justificar o voto o
qual o PR também foi favorável. Eu entendo que o gestor público realmente precisa
estar olhando a cidade como um todo, vendo aquilo que, de repente, precisa ser
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melhorado. Então está de parabéns aqui o prefeito Felício Ramuth por essa iniciativa,
que inclusive teve unanimidade no Plenário dessa Casa. Isso realmente demonstra que
o prefeito está preocupado em ordenar a cidade, em melhorar aquilo que for preciso
para o bem de todo joseense. Por essa razão, votei favorável por entender que
realmente esse processo, esse projeto precisa ser aprovado para que a gente possa ter
um ordenamento mais justo, mais equilibrado e a nossa cidade só tem a ganhar com
isso. Obrigado!”
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 61/2016 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3697/2016, de autoria do vereador Fernando Petiti, que dispõe sobre a criação da
“Geladeiroteca”, e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
3697/2016. Informo a vossas excelências que esse processo possui um Substitutivo.
Em votação Substitutivo nº 01. Com a palavra, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, devido a um problema que está tendo
aqui no processo anterior, eu queria que houvesse a inversão de pauta para dar
continuidade aos trabalhos.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal da
vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pela vereadora Dulce Rita, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2017 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 13058/2017, de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria e
Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com instituições de
ensino superior localizadas no município, para concessão de bolsas de estudos, e dá
outras providências.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. Em
discussão o processo 13058/2017. Inscrito para falar no processo o nobre vereador
Robertinho da Padaria, autor da propositura.”
Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AUTENTICAÇÃO
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite! Boa noite, senhor
presidente! Boa noite todos os vereadores! Boa noite a todos que estão aqui nessa
Casa! Senhor presidente, quero aqui fazer o comentário desse processo 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 têm condições financeiras’. Quero comentar um pouquinho com
vocês desse projeto. Sabemos que vivemos num país que, realmente, infelizmente
estudar é caro. Hoje, para as pessoas se ingressarem aí numa universidade, sabemos
de fato que isso não é barato, e é o sonho de todo mundo aí poder fazer o nível
superior, fazer uma faculdade, enfim, estudar para poder então aí ser alguém na vida,
conseguir aí um bom emprego, enfim, seguir adiante a sua vida. E nós somos aí muito
procurados com relação a isso aí, as dificuldades que o jovem se encontra hoje de
fazer aí um curso superior diante do custo que é, do valor que é. E esse projeto de lei é
um projeto autorizativo que ele tem a finalidade junto ao Poder Executivo – é um
projeto autorizativo – que o município ele possa fazer essa compensação junto às
instituições de ensino superior que têm dívida hoje com o município. Diante da crise
que o país está vivendo, São José não é diferente, nós sabemos que existem aí
universidades que têm aí dívidas em atraso com o município, e essa lei autorizativa ela
somente ela vai valer para quem tem esse débito, essa dívida até 31 de dezembro de
2016. Que tem aí... Quem tiver aí a sua dívida com a Prefeitura, que ela possa, através
desse projeto de lei, se inscrever junto à Prefeitura. E aí, através, então, do decreto de
lei, poder aí estabelecer regras, normas, fazer esse convênio com as instituições que
têm interesse, que está com dívida. Que possa fazer esse convênio junto à Prefeitura,
estabelecido através de regras junto aí à Secretaria da Educação, que possa a nossa
cidade oferecer, então, bolsa de estudo para aquelas pessoas que não têm condições
de pagar esse valor, porque não é barato. E sabemos que... eu tenho certeza que
várias aí têm essa dívida. E para que isso também possa valer, ficar bem claro, a partir
desse ano de 2017 tem que estar em dia todos aí as contribuições com a Prefeitura
para poder realmente se inscrever e participar, então, desse projeto de lei. Aquelas
interessadas se inscrevem, somente quem têm a dívida até 31 de dezembro de 2016.
Então é um projeto muito importante. Eu peço aqui... Eu tenho certeza que todos os
vereadores vão votar a favor porque é um projeto importante no quesito que diz à
educação, na educação do nosso país, da nossa cidade e que isso vai favorecer, sem
dúvida nenhuma, as pessoas que necessitam e precisam cursar um nível superior e
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não têm condições de pagar. Então aí vai ser estabelecidas as regras. Tomara que
consiga, através desse projeto de lei... eu não sei a quantidade de dívida que tem, que
essas instituições devem para o município, mas que, através desse projeto de lei,
possa de fato compensar bastante de pessoas. Porque está devendo, né?, não está
conseguindo pagar, então transforma isso em bolsa para as pessoas poderem então
estudar e aí seguir a sua vida e se formar e isso vai ser muito bem-vindo aí para nossa
cidade. É isso que eu queria falar com vocês e pedir aí então a compreensão e o voto
de todos. Ah, desculpa! Completando, acabei esquecendo aqui, esse projeto de lei é o
projeto apresentado por mim e também pela vereadora Dulce Rita, que está aqui
presente, que ela também assinou junto esse projeto comigo. Então tinha... desculpa,
Dulce! Eu estava aqui esquecendo de falar de você, tá? Obrigado aí por você ter
assinado junto comigo! E agora a votação de todos os vereadores. Um aparte à
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Robertinho, primeiro quero parabenizá-lo pela
iniciativa. Nós sentamos juntos para conversar sobre esse processo, que inclusive foi
inspirado num outro processo aqui do Sérgio Camargo, né? Fazendo uma
compensação desses débitos tributários para procedimentos na área de saúde. Eu
acho que isso é muito importante, como também não só que está facultando a doação
de inúmeras – espero que sejam inúmeras, né?, que nós não temos o montante ainda
– de bolsas para a população carente, mas também é uma maneira também de deixar
esse entulho, que vai ficando na administração, de devedores contumaz de anos, e
anos, e anos... Inclusive agora com essa crise, como você já falou, tem muita gente
que está saindo da escola particular, já não estão conseguindo mais pagar, vai ficar
devendo para Prefeitura. É uma maneira honrosa que a Prefeitura está dando também
para sanar as dívidas dessas instituições de ensino, para facilitar também essas
cobranças, que muitas vezes cobra, cobra, cobra... fica a fundo perdido mesmo. E é
uma maneira de fazer um projeto de suma importância social, que beneficie tanto a
população como também beneficie as entidades de ensino que estão passando por
tantas dificuldades. Muito me honrou quando você me convidou aí para fazer a parceria
com você nesse projeto. Sou grata a você e parabéns pela iniciativa!”
O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereadora! Só para encerrar,
então. Como você acabou de dizer mesmo, não sabemos a quantidade, tomara que
seja aí uma quantidade significativa de bolsas que venha atender uma quantidade
grande de jovens, de pessoas que possam fazer aí, através desse projeto, este curso.
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Com a palavra, vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Também quero aqui cumprimentar o
vereador Robertinho da Padaria, vereadora Dulce Rita, por esse projeto. É importante
ter atitudes, ações para investir na educação nesse país e, principalmente, um projeto
local. Então essa iniciativa é positiva. Quero me somar a divulgar esta lei, porque é
extremamente importante. No Brasil, depois que o governo Lula assumiu a presidência
da República, ele revolucionou do ponto de vista de propiciar aos estudantes de baixa
renda pelo Fies, um projeto importante, fez vários projetos aqui, nós temos uma
Universidade Federal investida pelo nosso governo (duas). E eu acho fundamental, por
isso vou votar favorável, espero que a nossa TV Câmara faça um bom material com
você desta perspectiva, que é afirmativa, numa situação de crise que nós vivemos. Os
nossos estudantes estão vivendo numa situação de precariedade, em vez de sair vão
ter essa oportunidade de ter bolsa na faculdade para gente ter aí uma perspectiva de
uma vida melhor para esses jovens brasileiros e de São José.”
O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereadora! Bom, era isso que eu
queria dizer. Tenho certeza aqui que vai ser por unanimidade, que todos os vereadores
entendem que esse projeto ele é importante. E para que realmente seja concretizado,
nós precisamos da votação aí, eu acho que não diria da maioria, de todos, né?, que vai
ser bacana por unanimidade aprovar esse projeto, então, autorizando bolsas aí através
de compensação de crédito aí tributários, inscritos ou não em dívida ativa, da
Prefeitura. Era isso. Quero deixar meu abraço a todos.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo... O
Substitutivo nº 01. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Todos os vereadores presentes, nenhuma
manifestação contrária.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Substitutivo nº 01. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 61/2016 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3697/2016, de autoria do vereador Fernando Petiti, que dispõe sobre a criação da
“Geladeiroteca”, e dá outras providências.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
3697/2016. Esse processo possui um Substitutivo. Em votação o Substitutivo nº 01.
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Unanimidade, nenhum...”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por unanimidade o processo
Substitutivo nº 01 foi rejeitado.”
Em votação o Substitutivo nº 01. Rejeitado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
3697/2016. 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 o
processo 3697/2016.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
todos aqui presentes, funcionários da Casa! Eu votei favorável a esse projeto, entendo
que é realmente interessante, importante, mas as regras também têm que ser bem
claras para que isso não seja um balcão de negócios e use, de um projeto tão
importante, politicagem, que faça politicagem com esse tipo de projeto. Mas parabéns
pela iniciativa dos vereadores!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 34/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
940/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera a Lei Municipal 9.330 de 18
de dezembro de 2015.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo 940.
Para falar no processo, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “É que teve a inversão de pauta aqui, a coisa está
meia... Isso daqui é só simplesmente... esse processo é para corrigir uma denominação
que foi feita. Nós fizemos uma denominação de uma praça a pedido da família de um
senhor e depois nós pusemos o nome dele inteiro. É o Sargento Orlando Siqueira
Campos. Daí a dona Nair, a esposa dele, pediu para que a gente fizesse a correção e
passasse para simplesmente Sargento Campos, como ele era conhecido no Corpo de
Bombeiros. Então é só para correção esse projeto.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a vossas excelências
que esse processo possui a Subemenda nº 01 e a Emenda nº 01. Em votação
Subemenda 01 à Emenda 01. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
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contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Todos os vereadores presentes, nenhuma
manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação a Subemenda nº 01 à Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 01.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente Juvenil
Silvério.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “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 223/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
6589/2017, de autoria da vereadora Renata Paiva, que “institui o Plano Municipal de
Prevenção ao Suicídio.”
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
6589/2017. Esse processo possui um Substitutivo. Em votação Substitutivo 01.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Substitutivo nº 01. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 271/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
7822/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre o encaminhamento
facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico
de Urgência (SAMU) a estabelecimentos de saúde privados, e dá outras providências.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
7822/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
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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, vereadora Dulce
Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, primeiro queria agradecer todos os
meus pares que votaram pela aprovação desse projeto. Eu acho que esse projeto é de
suma importância para o SAMU e para os pacientes, que quando a pessoa for
socorrida dentro das suas residências pelo SAMU é facultado a ela o direito de ir para
uma rede particular quando ela tiver convênio ou ir para o Pronto-Socorro, porque
normalmente todos os pacientes socorridos pelo SAMU vão direto para o ProntoSocorro, então agora isso aqui está se facultando ao direito de ele ir também para rede
onde ele for conveniado. Eu acho que é muito importante, porque vai desafogar o
Pronto-Socorro, vai pegar menos pessoas entrando lá, como toda hora está
acontecendo, vai desafogar também a parte burocrática, que muitos funcionários ficam
lá, além dos seus afazeres, ficam perdendo muito tempo para fazer a remoção desses
pacientes que são socorridos dentro do Pronto-Socorro para os seus respectivos
hospitais conveniados. E vai também diminuir um pouco a demanda do hospital e...
desafogar o atendimento do hospital, em prol desses pacientes que não vão ser mais
atendidos lá. Inclusive estava conversando com o Dr. Elton, que ele é da parte... que
trabalhou no Pronto-Socorro muitos anos como socorrista e também no SAMU como
cirurgião e também como socorrista no SAMU, e ele sempre acha que é o seguinte:
quando vai para o Pronto-Socorro já tem um atendimento multidisciplinar, então
dependendo da gravidade da pessoa que está sendo assistida, é mais vantagem de ir
para o Pronto-Socorro, porque lá vai ter o neuro, vai ter o cirurgião-geral, já vai ter
tomografia, já vai ter todos os aparatos. Então muitas vezes isso fica sendo facultado
pelo médico socorrista ali que está na frente do atendimento, mas a maioria dos casos
pode muito bem ir para a rede conveniada, sem ter que passar pelo Pronto-Socorro.
Então queria agradecer a todos e espero que aí vai desafogar um pouquinho melhor o
Pronto-Socorro e também os funcionários de lá.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO, J. V.:- “Senhor presidente, fazendo a justificativa de voto,
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quero cumprimentar a nobre vereadora Dulce Rita por esse processo. Eu entendo que
hoje a gente... em todo o país, nós vivemos uma situação muito difícil com relação aos
convênios. Hoje, o poder público ele arca com toda a despesa de qualquer acidente
que tenha na Dutra ou então no interno da nossa cidade e muitas pessoas que têm
convênio, ela acaba indo para o Pronto-Socorro. Eu acho assim que, no mínimo, o
convênio tem que ser cobrado de todo custo que o Pronto-Socorro municipal público
tem com esse conveniado, porque realmente é uma falta de atuação, vamos dizer
assim, de fiscalização de que esses convênios, além de cobrar caro, muitas vezes se
negam a fazer o atendimento. E vejo que é o seguinte: que se aquele paciente não
estiver em dia com o convênio, o problema é do convênio, ele tem uma relação com o
conveniado. Então da mesma forma ele precisa atender o seu cliente e não jogar essa
despesa para o poder público. Então está de parabéns a autora do projeto, a vereadora
Dulce Rita! Por isso, votamos favorável, por entender que é preciso que os convênios
assumam o compromisso, a responsabilidade financeira do conveniado que realmente
tiver um problema de saúde e precisar ser socorrido.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON, J. V.:- “Justificativa de voto, senhor presidente. Eu gostaria de
parabenizar a vereadora Dulce Rita pelo projeto de lei e em virtude de que o SAMU, ele
tem atendido toda a cidade sem restrição. Mas nós entendemos também que o
atendimento daqueles pacientes que são conveniados ou que possuem a possibilidade
de atendimento fora possa ser realizado através desses hospitais. Em nossa cidade
muitos hospitais já abriram as portas na possibilidade de atender esses pacientes por
meio do SAMU e essa legislação agora colocada com um projeto de lei ela traz
também a legalidade daquilo que pode ser realizado por meio do que é feito pela
triagem, pelo 192 do SAMU. Então o médico que faz a triagem dos atendimentos em
nossa cidade, ele trabalha também como um sanitarista e ele tem autonomia hoje para
poder determinar para onde esse paciente vai. É importante entendermos que o
paciente com maior gravidade, assim como a Dulce Rita falou, ele pode ser, mesmo
com o convênio, ser encaminhado para o hospital público, em virtude da necessidade
de um atendimento que é muito adequado no serviço público de nossa cidade. Mas
muitos atendimentos em nossa cidade por muitas vezes não precisam exatamente de
um atendimento ao zero minuto (ou de imediato) e ele pode adequadamente ser
atendido no seu hospital conveniado. A questão de se o convênio dá direito ou não, se
o paciente está ou não, existe uma lei federal que determina que qualquer pessoa que
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seja atendida, seja por hospital particular ou público, ela é obrigada a dar o primeiro
atendimento. Então de nenhuma forma nós estaremos lesando um hospital. Nós
estaremos seguindo uma legislação federal que determina que qualquer hospital deve
atender, inclusive se não estiver com o convênio adequadamente em dia, daquele
paciente. Mas muitos hospitais hoje, inclusive em nossa cidade, fazem já algum
repasse que, através do atendimento que é feito pelo SUS, pode então o serviço
público fazer o requerimento do repasse dessas verbas para nosso município. Então eu
gostaria de parabenizar a vereadora Dulce Rita pelo projeto, que eu acho que vem de
pronto às necessidades da adequação do atendimento do SAMU em nossa cidade.
Parabéns!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 293/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
8877/2017, de autoria do vereador Cyborg, que institui e inclui no Calendário Oficial de
Festas e Comemorações do Município o Aniversário do Bairro Urbanova, a ser
comemorado no dia 15 de dezembro.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVNEIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
8877/2017. Vereadores favoráveis permaneçam... Perdão! 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, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade a
Emenda nº 01.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 351/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
11818/2017, de autoria do vereador Fernando Petiti, que institui e Inclui no Calendário
Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia
Municipal de Combate ao Suicídio.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo
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11818/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, 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 353/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
11877/2017, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que dispõe sobre o atendimento
emergencial direcionado ao idoso para que tenha prazo estipulado de assistência na
Rede Municipal de Saúde de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo
11877/2017. Inscrito para falar no processo, vereador Valdir Alvarenga.”
Ocupa a tribuna o vereador Valdir Alvarenga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 64ª Sessão Ordinária – 26.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
40
ORADOR

APARTEANTE

DATA
26.10.2017

Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores
vereadores e vereadoras, população aqui presente em nossas galerias, pessoas que
nos acompanham pela TV Câmara. Hoje aqui, senhor presidente, nós vamos falar
sobre um projeto nosso que objetiva buscar um pouquinho mais de garantias de
atendimento para os da faixa etária idosa, ou seja, propriamente dito os idosos, que
neste país, infelizmente, passou dos seus trinta e cinco, quarenta anos já é
considerado fora de cogitação do mercado, inclusive, de trabalho e, muito pior ainda,
em relação ao atendimento em linhas gerais, mas especialmente na área da saúde,
né? Nós temos visto aí muitos idosos clamando, pedindo aos colegas aqui vereadores,
pedindo aos segmentos representativos da nossa sociedade que possa contemplá-los,
afinal de contas o idoso (considerado a partir dos sessenta anos de idade) ele produziu
tanto, construiu tanto, não só a família, mas geraram-se várias famílias, e várias
produções em prol da sociedade. Mas no momento que mais ele precisa, que é na hora
de ser atendido na rede pública, na rede básica de saúde, ele hoje é tratado como
qualquer um, como alguém que chega lá, tem que esperar mesmo, não respeita os fios
de cabelo branco e deixa ao relento, ao abandono. Só para citar uma situação:
recentemente, questão de uma semana atrás, uma senhora de mais ou menos
sessenta anos, um pouquinho menos, dizendo que a mãe dela de noventa e dois anos
chegou ali no Hospital Clínicas Sul do Parque Industrial, chegou exatamente 22h03min,
e ela só foi atendida, Wagner Balieiro, foi atendida somente às 5 horas da manhã. E
essa pessoa ficou muito chateada, me convidaram para participar de uma reunião de
grupo de idosos aí da cidade, não vou citar em que região, e lá fui. E quase que uma
unanimidade em dizer que os idosos não estão sendo respeitados, principalmente por
conta do seu estatuto, o Estatuto do Idoso. E que deixa claro aqui o Estatuto do Idoso,
Lei Federal nº 10.741/2003, dizendo aqui no seu Art. 2º: ‘O idoso goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade’. Eis que, no seu Parágrafo 1º, diz aqui: ‘A garantia’ – para o idoso – ‘de
prioridade compreende’. Prestem atenção, caríssimos colegas vereadores! Parágrafo
1º, inciso I: ‘atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos
públicos e privados prestadores de serviços à população’. No seu inciso VIII diz:
‘garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais’. E
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dentre os idosos, no seu agora aqui parágrafo 2º da Lei Federal do Estatuto dos Idosos,
‘é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas
necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos’. Então idoso a
partir do sessenta, mas, muito mais ainda, um atendimento especial a partir dos oitenta
anos de idade. E qual foi o nosso objetivo de elaborarmos essa proposta? Porque a
Legislação Federal, no Estatuto do Idoso, tem uma variedade de garantias para o
idoso. Algumas até são atendidas, até um pouco na área social, na parte de lazer,
enfim, na parte de entretenimento. Porém, na parte de saúde, infelizmente. Eu queria
aqui rapidamente ler a minha justificativa da proposta deste projeto, porque é um
projeto que autoriza o atendimento emergencial direcionado ao idoso para que tenha
prazo estipulado de assistência na rede pública municipal de saúde de São José dos
Campos. ‘O Projeto de Lei que ora protocolamos tem como principal objetivo priorizar o
atendimento ao idoso no prazo mais curto possível quando ele for assistido na rede
pública municipal de saúde de nossa cidade, principalmente nas Unidades Básicas de
Saúde, Pronto-Socorro e Hospital Municipal, mas principalmente quanto aos
agendamentos de consultas e exames médicos. Nas últimas décadas a preocupação
com a saúde dos idosos vem aumentando no mundo todo devido ao acelerado
crescimento deste grupo populacional, de sua vulnerabilidade e necessidade de
cuidados específicos. Os serviços hospitalares têm sentido o impacto deste
envelhecimento. As pessoas idosas são responsáveis por um terço das hospitalizações
e seu tempo de permanência é mais prolongado em comparação com os demais
grupos etários, das outras faixas de idade. O hospital deve garantir o direito ao
atendimento prioritário, já que, no âmbito da saúde, considera-se que há uma menor
capacidade de resistência do idoso para aguardar o tratamento. No Brasil, os
instrumentos legais relacionados com o direito ao atendimento prioritário à pessoa
idosa são: a Lei 8.842/94, sobre Política Nacional do Idoso, do próprio Estatuto, que dá
prioridade de atendimento às pessoas idosas e, propriamente como eu disse, o
Estatuto do Idoso. O atendimento na rede pública de saúde deve priorizar essas
diretrizes que norteiam o Estatuto do Idoso e as Diretrizes e Princípios da Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa principalmente quanto a garantia dos direitos à
vida, por meio de uma saúde integral com respeito e dignidade humana da pessoa
idosa e sua rede de proteção social. O que vem acontecendo atualmente na rede
pública de nossa cidade é que consultas são marcadas com prazo de muitas semanas
e até meses, exames clínicos demoram para ser realizados e quando ficam prontos
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não há previsão de retorno ao médico para apresentar os referidos exames. Até
cirurgias que poderiam ser realizadas com mais urgência demoram meses e há casos
em que o paciente idoso aguarda por mais de um ano para ser atendido. Isso é um
atentado contra a vida dos idosos que não podem aguardar muito tempo pelos serviços
de saúde. Portanto, meus caros colegas, diante do exposto aqui encaminhamos o
presente projeto de lei, onde este vereador propõe acelerar ao máximo o atendimento
ao paciente idoso, a partir do momento em que ele se apresentar a uma unidade de
saúde do município, independente do seu grau de enfermidade e estado de saúde. E
como tal conto com o total apoio dos nobres colegas edis nessa propositura. Mas,
meus amigos, eu queria aqui na sequência dizer o seguinte: de que se falou muito aqui
nessa tribuna, hoje, inclusive, né?, e que eu concordo plenamente, falou-se aqui o
vereador Marcão, falou-se aqui o vereador do PR, né?, o Lino Bispo, falou-se muito em
família, né? Falou-se muito na questão da intolerância, do preconceito que nós... tem
que ser mais humanos com os sentimentos de família, enfim, e que a sociedade tem
que acolher melhor os idosos nesse país, mas principalmente tem que acolher melhor o
poder público municipal, o gestor público ele tem que atender com mais sensibilidade
os idosos. Então hoje aqui essa Casa tem uma grande oportunidade de mostrar para a
população, inclusive a população que está nos ouvindo aqui nesse momento nesta live
que está sendo aqui, nesse vídeo que está sendo filmado da nossa fala, que está aí
agora neste momento na rede social, tem muitas pessoas nos acompanhando aí, né,
Mavile? E, portanto, obviamente esperançosos de que cada colega aqui possa refletir,
possa analisar que dentro do seu lar tem um idoso e que dentro desse mesmo lar de
cada colega vereador aqui ninguém de nós aqui vai escapar a faixa etária... quando
chegar à faixa etária de idoso. Alguns aqui já são, porque alguns aqui já têm seus
sessenta ou mais um pouquinho de idade, portanto já são idosos. Portanto, quiçá um
dia se precisar da rede básica de saúde, contemplando essa legislação que nós
estamos propondo hoje aqui, quem sabe melhore essa situação para o atendimento do
idoso. Então a gente pede que os colegas façam uma reflexão, que hoje aqui não é
votar o projeto do Valdir Alvarenga, hoje aqui é votar a favor dos idosos, votando contra
esse projeto está votando contra os idosos da cidade de São José dos Campos. Então
é o mínimo que nós estamos pedindo, para cada colega vereador aqui que possa
efetivamente lembrar que ainda possa ter um avô, uma avó, pode ter sua mãe, pode ter
seu pai. E lembrando-se de que ele próprio vai chegar a essa condição
inapelavelmente, inevitavelmente vai chegar a essa condição de idoso também, né?
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Então acho que é preciso melhorar o atendimento, é preciso melhorar o acolhimento
aos idosos dessa cidade, os idosos hoje estão sendo meio que marginalizados nesse
país e a pior marginalização do idoso é no momento que ele precisa ser atendido na
saúde. É quando ele vai na UBS e ele chega lá dez horas da noite, vai ser atendido às
cinco da manhã, quando ele chega sete da manhã, ele vai ser atendido duas da tarde.
Quando ele vai receber os primeiros socorros, muitas vezes não tem uma cama de leito
hospitalar para ele, ele tem que ficar ali deitado no corredor. Isso, meus amigos, é
vilipendiar a dignidade do cidadão idoso, é humilhar o cidadão que, ao longo dos seus
trinta e cinco, quarenta anos ajudou a construir essa cidade. Então é preciso que nós
aqui voltemos as nossas atenções. Eu até entendo que às vezes o governo pede, o
governo solicita ‘olha, se puder segurar esse projeto, segura, porque vai nos dar um
pouquinho mais de trabalho para atender a população’. Mas tem que lembrar, meus
amigos, que é um projeto que visa o atendimento a alguém que muito já trabalhou pela
cidade, que muito contribuiu para a sociedade. Quantas e quantas oportunidades esses
idosos não deixaram aí a sua experiência, a sua sabedoria e ajudou a construir São
José dos Campos para ela ser o que ela é hoje. E esse Parlamento tem assim... tem
que ter essa preocupação e tem que ter esse compromisso com a população idosa de
nossa cidade. Por isso que o vereador Valdir Alvarenga fez essa proposta e eu gostaria
imensamente que os colegas vereadores pudessem compreender, não é votar pelo
Valdir Alvarenga, é votar pelos idosos. Votem pelos idosos, pelas famílias dos idosos.
Eu vejo muito aqui gritar nos quatro cantos dessa Casa famílias, famílias, famílias. É a
grande oportunidade de cada um aqui poder votar a favor dos idosos nessa cidade. E,
para complementar aqui, senhor presidente, gostaria de pedir a vossa excelência, se
fosse possível, que essa votação seja nominal. Obrigado, senhor presidente! Uma boa
noite a todos aqui e a todos aqueles que nos acompanham aí pela internet, pela live
que o nosso amigo Mavile está nos filmando nesse momento. Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Rogério
Cyborg que comande os trabalhos da Mesa, porque eu também estou inscrito para falar
no projeto.”
Neste momento assume a presidência o vereador CYBORG, que dá continuidade aos
trabalhos.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Próximo vereador inscrito para fazer uso da
tribuna, nobre vereador, para discutir o projeto, é o vereador Juvenil Silvério.”
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Ocupa a tribuna o vereador Juvenil Silvério.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero
cumprimentar aqui a todos os presentes. Essa matéria que traz hoje a Plenário ela é
muito importante. Isso realmente vem trazer a preocupação deste governo com o apoio
à pessoa idosa. Nós fizemos numa outra gestão... Infelizmente o governo que esse
colega apoiou não fez nada pelo idoso, nada, nada, nada pelo idoso. Nós fizemos. O
governo que esteve aqui até 2012, juntamente com o prefeito Eduardo Cury à época,
fez Casa do Idoso Zona Sul, Santana, na Vista Verde – aliás, muito bem gerida, o
vereador Walter Hayashi tem um trabalho belíssimo juntamente àquela comunidade – e
também a Casa do Idoso Centro. São Casas do Idoso exemplo não só para nossa
região do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, mas para todo o Brasil.
Muitas pessoas, muitos gestores vêm em São José dos Campos e buscam nas Casas
do Idoso, aqui em São José dos Campos, referência, Marcão, para poder implementar
em suas cidades. Então modelo de apoio ao idoso, me perdoe vossa excelência, o
governo que você apoiou quatro anos não teve nenhuma iniciativa de apoio. Falando
na legalidade, há quatro ou cinco semanas, ou talvez menos até, nesse mesmo
microfone vossa excelência inflava a veia e falava que o Plenário poderia dar um salto
de qualidade votando aquilo que o jurídico apontava como irregular. E hoje vossa
excelência vem aqui nesse mesmo microfone e pede a votação desse Plenário num
projeto que o jurídico também aponta irregular. Onde está a coerência de vossa
excelência nos apontamentos desta Casa? Mas não falando disso, porque a matéria, o
mérito da matéria é muito importante e nós devemos cuidar dos idosos, eu tenho minha
mãe com oitenta e seis anos, graças a Deus, né? Meu pai já está morando no céu, mas
a minha mãe ainda resiste com oitenta e seis anos, com dificuldades, é claro, mas está
lá em casa cuidando dos filhos, dos netinhos, né? E agora, nesse momento, vem falar
desta organização de apoio ao idoso. Eu quero dizer a vossa excelência... E aqui eu
quero mandar um parabéns também a toda a equipe de saúde do nosso secretário
Huruta, ao nosso vice-prefeito Ricardo, que trabalha muito pela saúde, juntamente com
toda a equipe. ...se você for nos hospitais, nos atendimentos, o que acontece quando
você chega numa UPA? Você... imediatamente é feita uma atenção preliminar e nessa
atenção com o profissional da saúde é feita, então, uma classificação do seu estado de
saúde. Eu não sei exatamente quais são as cores, mas eu sei que são quatro tipos de
atendimento: verde é aquela que pode esperar um pouco mais, o amarelo diminui o
tempo, você tem o vermelho que é o mais... fator de risco, é o mais grave. Então essa
classificação que a saúde universalmente implementou ela vem trazer uma qualidade
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no atendimento à população. E, olha, vereador Lino Bispo, a saúde do idoso ela é tão
boa com as Casas do Idoso, o atendimento que é dado aos idosos é muito boa e boa
referência que acaba, inclusive, muitas vezes o idoso chegando numa unidade de
saúde e ele, por ter bom preparo e quer apenas fazer um acompanhamento da sua
saúde, ele até percebe que outras pessoas que não são nem adeptas ao esporte,
vereador Calasans, acabam sendo... tendo outra classificação que não a que ele como
idoso talvez mereceria. Mas só para dizer que existe uma classificação, a saúde no
Brasil existe essa classificação e o idoso, toda vez que ele chegar, o idoso, a criança, o
adolescente, a mulher, toda vez que chegar e for diagnosticado ali no preliminar do
atendimento a classificação de risco dela e que for urgente, vereador Calasans, será,
em detrimento da fila que estiver, será passado na frente, porque esse é o jeito certo de
fazer o atendimento às pessoas. Quando falo pessoas eu não falo aqui de homem,
mulher, não falo de criança, de idoso, de jovem, eu falo de pessoa. Você chegou e tem
uma classificação de risco urgente não pode esperar de forma alguma, de forma
alguma. Você chegou e tem uma classificação de risco, que seja no setor verde, ou
seja, pode aguardar um minuto, porque outros estão igualmente ou pior do que você na
fila. É a classificação, é universal. E você romper isso é você simplesmente rasgar essa
universalidade do atendimento na saúde. Então, embora o mérito da propositura seja
bem valiosa, mas temos que pensar também que naquele local existem pessoas que
chegam das mais diversas situações. E, vejam, imaginem só quando você está ali
esperando o atendimento, seja antes de entrar no médico, ou seja mesmo naquela sala
grande de espera que tem no hospital, daqui a pouco chega uma ambulância e todos
os médicos do plantão são mobilizados para atender aquela ocorrência daquela
ambulância. Aí eu pergunto, vereador Lino: você vai ficar perguntando para as pessoas
ali ‘olha, posso ir lá cuidar daquela pessoa que foi acidentada?’ ou você imediatamente
sai e vai prestar o atendimento, porque esse é o papel da medicina? Então é preciso,
ao elaborar projetos, é preciso fazer a medição de qual é o foco do atendimento e
saber principalmente o que eu estou infringindo. Com a palavra, Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON, em aparte:- “Obrigado pelo aparte! Eu gostaria de fazer alguns
comentários aí sobre o projeto de lei. E, antes disso, eu gostaria de dizer: eu sou
médico formado há dezessete anos, eu tenho experiência em atendimento de
emergência nessa cidade, trabalhei por muito tempo nos hospitais aqui não só no
público como no particular. E gostaria de fazer alguns comentários com vocês sobre
como funciona o atendimento de emergência. A emergência é toda... Diferenciando
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emergência de urgência, emergência é tudo aquilo que necessita de um atendimento
imediato. Infelizmente no projeto de lei, da maneira como foi colocado, acaba
deturpando um pouco a definição do que se trata emergência. Então diz o seguinte:
‘Entende-se por atendimento emergencial todo e qualquer assistência a partir do
momento em que o idoso se apresentar a uma unidade de saúde do município,
independente do seu grau de enfermidade e estado de saúde’ – podendo estar ele em
condição de hígido. Então dessa maneira a determinação, a definição do que se trata
emergência fica deturpado. Além disso, quando a gente vai ver o protocolo de
atendimento instituído para o funcionamento do SUS, isso é uma lei federal, ela
determina que os atendimentos emergenciais sejam feitos pelos Prontos-socorros da
nossa cidade e também pelas UPAs, né? Mas os atendimentos ambulatoriais eles
precisam ser marcados, agendados através da UBS ou de unidades de especialidade.
Nós não podemos estipular um prazo de vinte e quatro horas para um atendimento
ambulatorial em virtude de que é um tratamento... visa buscar um tratamento a longo
prazo. Mas em nenhum momento os nossos sistemas de saúde, seja em São José ou
nas demais cidades, visa o atendimento emergencial sendo protelado, como está aqui
na lei, para vinte e quatro horas, sempre o atendimento é imediato. Então faz com que
por meio do processo, da maneira como foi colocado, protelando inclusive o
atendimento do idoso para vinte e quatro horas, sendo que, quando ocorrer uma real
emergência, ele precisa ser atendido conforme os protocolos de atendimento e triagem,
que em nossa cidade, alguns locais, são realizados pelo Protocolo de Manchester, que
tem cinco cores, sendo o primeiro o vermelho, que precisa de atendimento imediato; o
laranja, que precisa de atendimento em quinze minutos; o amarelo é atendimento em
uma hora; o verde atendimento em duas horas; e o azul é para quatro horas de
atendimento. Esse é o principal processo de triagem e acolhimento realizado no mundo
inteiro, que chama Manchester. Ele não determina que as outras patologias ou estado
de higidez necessite de um atendimento imediato. Então, desta forma, dentro dos
parâmetros que regem o funcionamento da medicina, ele se torna inviável, não pode
acontecer. Eu queria lembrar também o fato de que nós somos uma população que
estamos cada vez mais envelhecendo. Então eu quero que vocês entendam a
distribuição de curva de envelhecimento da nossa população. Nós éramos um país
jovem, onde a maior parte das pessoas estava no perfil de pessoas jovens, mas nós
estamos transformando a nossa curva de idade do nosso país em uma curva diferente
da anterior, nos tornando mais próximos ou mais parecidos do que acontece na
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Europa. À medida que o tempo for avançando, e nós temos cada vez menos filhos, nós
teremos uma população mais idosa. E eu gostaria de levantar esse questionamento:
como iremos fazer com uma pirâmide invertida, onde a maior parte da população terá
idade um pouco acima de quarenta, cinquenta e grande parte da população idosa, que
pode chegar a oitenta e cinco anos, como eu vou priorizar um atendimento para todo
mundo em nosso país em vinte e quatro horas? Dessa forma, o custo do atendimento
em saúde se tornará inviável, então dessa forma eu preciso me colocar ou dizer que é
impossível tornar viável da maneira. Mas eu acho que é louvável a questão do
atendimento do idoso. Nós temos que buscar priorizar o atendimento do idoso, mas
precisamos diferenciar o que é atendimento de urgência e emergência, seja por UPA e
emergência, seja em um hospital, ou seja um atendimento ambulatorial. Quando a
gente fala de ambulatorial, nós temos que aumentar contratação de médicos clínicos,
seja de especialistas, mas também ir definir o melhor ou mais adequado atendimento
como emergência. Então quando todas as nossas UPAs e todos os nossos ProntosSocorros puderem realizar a triagem adequada, o acolhimento mais adequado e
fizermos então o pronto atendimento conforme os protocolos determinados no mundo
inteiro, como é o Manchester, então nós estaremos atendendo da melhor maneira
possível, assim como nos países de primeiro mundo. Muito obrigado!”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Eu que agradeço, vereador Dr. Elton, porque é com
muita sabedoria, prática e vivência na questão justificou muito bem. E o que eu não
posso permitir é que o colega venha aqui e coloque uma faca no pescoço, pedindo
inclusive votação nominal, querendo que todos se exponham por uma questão que é
meramente discutível a situação. Eu peço a vossa excelência, quer falar um minuto?
Tem um minuto ainda.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO, em aparte:- “Só quero agradecer a explanação do
vereador Elton, uma pessoa, um médico que tem experiência na cidade, que já
trabalhou nesse caso. É claro que todos nós vereadores aqui gostaríamos de ter um
atendimento do jeito que... da melhor maneira possível aos nossos idosos, né? Foi
colocado aqui que a gente fala da família. Realmente nós defendemos a família, nós
defendemos a qualidade de vida não só para os idosos, mas para as crianças, como a
saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Ou seja, nós fomos eleitos com essa
bandeira. Eu fui eleito com essa bandeira, de defender a família, de defender a
qualidade de vida, de defender o idoso. Mas essa explanação do Elton aqui para nós
realmente foi muito esclarecedora, porque nós não podemos fazer do legislador o papel
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do médico. Quem define as prioridades são aquelas pessoas que estão envolvidas na
questão de saúde, as enfermeiras, os médicos, que estão no dia a dia e mais
atendendo aí ao protocolo que o Dr. Elton colocou para nós aqui. Então eu acho que
todos nós vereadores gostaríamos sim, claro, de aprovar esse projeto. Mas mediante a
explanação do Elton aqui, nós temos que repensar, repensar o nosso voto, repensar a
nossa maneira de agir, porque nós podemos criar uma certa expectativa em algumas
pessoas que depois não vai ser real. Então a gente tem que ter responsabilidade,
consciência com o nosso voto, saber que nós estamos votando da melhor maneira
possível, cobrar um atendimento, claro, que a saúde seja cada vez melhor em nosso
município, mas a gente não pode ser também irresponsável e fazer um voto que depois
não tenha um resultado satisfatório.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Quero parabenizar aqui a todas as equipes de
saúde, principalmente os que trabalham nas Casas do Idoso, que dá um atendimento
muito bacana, deixando aquelas pessoas felizes e com perspectiva de vida muito maior
ainda. Muito obrigado a todos!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Próximo vereador inscrito para falar sobre o
processo é o vereador Lino Bispo, do PR. Nobre vereador tem o tempo regimental de
quinze minutos, se vossa excelência assim o quiser.”
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 pela TV Câmara. Venho a
essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouquinho sobre o meu posicionamento
com relação a esse projeto até porque o nobre vereador autor do projeto ele citou
alguns vereadores que defendem a família e tal e eu me sinto incluso nessa citação
porque de fato faço mesmo uma defesa da família porque entendo que a família ela é a
base da sociedade, a família ela é o futuro da humanidade, enfim. Mas eu quero dizer,
senhor presidente, que eu não teria nenhum... não tenho nenhum receio até mesmo em
votar esse projeto nominal, como o vereador até pediu, não tem problema nenhum,
porque nós precisamos ter coragem de dizer o nosso posicionamento, de dizer o que
nós pensamos, por que votamos favorável, por que votamos contra. Eu queria dizer ao
vereador que infelizmente o projeto dele é um projeto que, se você for analisar, ele... eu
acho que, na melhor das boas intenções, ele propôs esse projeto, mas nós sabemos
que o idoso ele já é... já tem a prioridade, ele não precisa mais de algo para deixar
claro isso. E aqui eu percebo que tem muita cascata nessa propositura. Até a gente vê
aquela expressão de que determinadas situações você pode nomeá-las como
‘cascata’. E eu vejo que é uma grande cascata, é jogar para torcida, porque o vereador
esteve quatro anos aí do lado do prefeito do PT, teve a oportunidade de fazer um
projeto também nessa direção, tinha maioria como sempre teve a maioria para aprovar
e não colocou. Pelo contrário, o vereador ficou sempre escondendo, sempre
escondendo, dizendo que era um governo maravilhoso. Até, inclusive, numa fala do
vereador aqui ele ainda dizia que ‘a cidade rica, uma cidade que realmente tinha muito
dinheiro’, mas contradiz porque ficou devendo para muita gente, inclusive da área da
saúde, não é? Ficou devendo para o Valeclin, ficou devendo para o Próvisão, não é?
Então vem agora dizer que tudo pode ser feito, que agora é país da mil maravilhas ou
cidade das mil maravilhas. E não é assim. Acho que nós temos que ter mais
compromisso, nós temos que ter mais responsabilidade. Então eu quero dizer que um
projeto como esse ele é para realmente jogar para torcida, dizer para o idoso que você
está do lado Del. O idoso sabe que o vereador esteve nessa Casa acobertando muitas
vezes, né? Acobertando o governo anterior, que não fez nada para o idoso. Concedo
ali um aparte para o vereador Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI, em aparte:- “Obrigado, Lino! E dos relatos aqui, Dr.
Elton deixou muito claro, né? A emergência já é uma prerrogativa que você concede ao
idoso, mas também é uma população que está ficando idosa, você está invertendo a
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 64ª Sessão Ordinária – 26.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
51
ORADOR

APARTEANTE

DATA
26.10.2017

pirâmide de ter o Brasil uma população mais idosa, mais idosa. Com isso, você não vai
ter perna para aguentar esse atendimento. O vereador, quando apresenta um projeto
desses, ele cria uma expectativa não só nos idosos, que eles vão ser atendidos em
vinte e quatro horas na rede pública municipal, ele cria uma expectativa nos familiares.
Você tem que ver que o dia a dia o médico que define quem está precisando de um
atendimento prioritário, né? Às vezes chega um idoso que não está tão grave com um
caso gravíssimo. Esse caso gravíssimo vai passar à frente desse idoso. Concordo
plenamente com você, vereador Lino Bispo, tem muita cascata nesse projeto. É algo
que é uma expectativa que não vai ser concretizada para posteriormente o vereador
usar contra a administração. E, como você falou, não temos nenhum problema em
votar um projeto desse nominal, porque a administração pública já tem um cuidado
especial com os idosos. Obrigado!”
O vereador LINO BISPO:- “Tanto cascata é, vereador, que ele está aqui ao vivo, né?
Acho que numa live, não é? No facebook dele, fazendo cascata com o povo, gente.
Está aqui, olha! Acho que a TV Câmara deve estar filmando. Ele está ao vivo no
facebook fazendo cascata com o povo, não é? Mas esse vereador, esse vereador
nunca veio nesse microfone aqui falar do governo que ele apoiou, deixando o idoso
deixar de ser tratado lá no Próvisão, o idoso que precisava fazer exame no Valeclin. O
governo que ele apoiou não estava pagando essas entidades. E quantos idosos
ficaram sem fazer exames, quantas pessoas voltaram para casa? Agora ali realmente
está a cascata, né? Ao vivo o vereador vai para o facebook para fazer a cascata, então
está comprovado o que ele quer com o projeto: ele quer fazer cascata. Se não fosse
assim, não estaria hoje no facebook, agora no facebook. Isso realmente é lamentável.
Eu acho que a gente tem que ter mais seriedade daquilo que a gente fala, naquilo que
a gente expressa aqui. De forma nenhuma a gente estaria contra um projeto se tivesse
fundamento, mas é pura cascata o projeto que o vereador aprovou, não é? E aí ele
vem então jogar para torcida. Deve estar dando, de repente, audiência para algumas
pessoas que têm... que seguem ele no facebook, mas está mentindo ali, está mentindo
ali, jogando o povo contra nós. Onde é que nós estamos contra o idoso? De forma
nenhuma, jamais nós estaríamos posicionando contra o idoso. Concedo um minuto
para Dulce.”
A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Lino, eu quero parabenizar você pela sua
coragem, pelas suas palavras. E falar que se fosse para priorizar, que bastasse uma lei
feita por leigo na matéria, porque ninguém é médico, o único médico que nós temos
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aqui é o Dr. Elton, ele que pode priorizar alguma prioridade. Todos os
encaminhamentos que vêm da saúde tem prioridade alta, baixa prioridade, atendimento
normal. Então quem tem que definir isso mesmo é quem entende, quem fez faculdade.
E nada melhor que observar que a única pessoa que faz faculdade para definir
prioridade é o médico, não é a Dulce Rita, nem o senhor Sérgio, não é ninguém, nem
muito menos o autor da matéria, né? Porque pode ser muito bom como marqueteiro,
mas como medicina ele não está entendendo é nada mesmo.”
O vereador LINO BISPO:- “Então, eu sigo aqui, senhor presidente, até para citar uma
outra situação de cascata que o pessoal acaba fazendo: foi distribuído na minha base
eleitoral, vereador Cyborg, um comparativo da área da saúde. Está assim: ‘compare’ –
comparando o governo de 2016 (do PT) com 2017 do prefeito Felício. Mas infelizmente,
infelizmente o colega vereador que fez esse panfleto, vereador, ele não percebeu que
ele acabou... se o eleitor, se o munícipe que está lá fizer a conta, ele deu tiro no pé, por
quê? No panfleto dele está dizendo assim: ‘Compare: o governo do Carlinhos gastou
em 2016 trezentos e vinte e nove milhões com a saúde. O prefeito Felício Ramuth
gastou trezentos e onze’. Só que ele esqueceu que faltam dois meses ainda para
terminar o ano. Comparando trezentos e onze milhões, dá média de trinta e um milhões
por mês, nós temos dois meses para encerrar o ano, portanto vem mais sessenta e
dois milhões, pela média. Isso passa para trezentos e setenta e três milhões, eles
gastaram trezentos e vinte e nove. Vou chegar lá, vereadores, espera um pouquinho só
que nós vamos finalizar aqui. Consultas – ele diz que o governo do PT, em 2016,
realizou um milhão, trezentas e três mil, trezentas e trinta e duas consultas, e o governo
Felício, com dez meses, realizou um milhão, duzentos e dezesseis mil, novecentos e
sessenta e sete consultas. Em dez meses de governo dá, em média, cerca de doze mil
consultas por mês. Ou melhor, cento e vinte mil consultas por mês. Como falta dois
meses ainda para concluir 2017, sinal que teremos ainda duzentas e quarenta mil
consultas. Somando então um milhão, duzentos e dezesseis com mais duzentos e
quarenta mil vai para um milhão, quatrocentos e cinquenta mil consultas. Eles
realizaram um milhão e trezentas. Cirurgias – ele diz que o governo do PT realizou em
2016 setenta e uma mil, novecentos e nove cirurgias. Vamos arredondar para setenta e
dois. O governo Felício, com dez meses, realizou sessenta e duas mil cirurgias. Isso
dá, em média, seis mil e duzentas por mês. Dois meses então faltando dá doze mil e
quatrocentas cirurgias. Somando as sessenta e duas que foi realizada vai para setenta
e cinco mil cirurgias. Eles fizeram setenta e dois mil. E outra diferença, outra situação
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que o munícipe vai comparar: o Felício realizou mais do que eles e ainda pagando a
conta do governo dele. Então, vereador, vossa excelência deu um tiro no pé. Está na
base do vereador Lino Bispo, que tem sido realmente um vereador... a gente discute
com números, com números, não é? A gente discute com... Estou falando de saúde,
vereador. Estamos saindo de saúde. O projeto de vossa excelência fala de saúde, não
é? A cascata que vossa excelência apresentou fala de saúde. Então eu estou aqui
dizendo que infelizmente deu tiro no pé. Infelizmente está subestimando a inteligência
do joseense. O vereador realmente deu uns números que alertou-me para fazer as
contas. Então, vereador, o governo Felício com dez meses, chegando na conclusão
dos doze meses, vai ultrapassar o que o governo de vossa excelência realizou em
2016 e ainda com um ponto mais ainda positivo, de que está pagando quase trezentos
milhões que ficou devendo esse governo. Então é a cascata em cima da cascata: agora
dá para fazer tudo, agora faz milagre. Como o vereador colocou aqui ‘nossa cidade é
milionária’, vossa excelência se lembra? Bilionária, mas por que ficou devendo para o
Próvisão, vereador? Por que ficou devendo para o Valeclin, deixando o idoso que
vossa excelência no projeto de hoje vem fazer cascata, deixando o idoso sem os
exames, deixando o idoso sem cirurgias? Como é que você explica isso? Realmente é
muito lamentável e é muito fácil se fazer cascata, é muito fácil jogar para torcida. Eu
quero ver discutir esses números que o próprio vereador lançou num panfleto na minha
base lá na região sul mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, querendo
fazer uma campanha para o ano que vem, que parece que é candidato, nas costas de
uma má informação para as pessoas, levando.... Na verdade, aqui ele não levou a
mentira, aqui ele levou uns números que realmente vêm contradizer o que ele quer
dizer, dizendo que compara o governo. Vossa excelência sabe que falta dois meses.
Pode fazer a conta, o senhor é bom de número, é bom de cálculo, pode fazer a conta
se não vai ultrapassar o que vossa excelência diz que o governo gastou em 2016.
Então... e ainda pagando a conta que eles deixaram, vereador Petiti, pagando conta do
governo anterior. Pagou o Próvisão, pagou o Valeclin para que voltasse a atender
imediatamente a população, para que voltasse a atender os idosos e agora vem fazer
cascata e jogar para torcida. Então nós não temos problema nenhum, as pessoas que
nos acompanham sabem disso, o voto do vereador Lino Bispo sempre tem coerência,
nós sempre temos posição. Vou votar contra esse projeto porque é puramente cascata
que o vereador vem fazer, não é? Então não tem problema, a gente aqui tem que
assumir a nossa posição e nós estamos sim, nós estamos sim do lado do idoso, do
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lado da criança, do lado dos jovens sempre para defender um bom atendimento,
sempre para defender aí que esse cidadão joseense seja realmente bem tratado
naquela UBS que ele vai procurar. Então é para isso que nós estamos aqui, para
realmente acompanhar as ações do governo, para realmente estar indo de encontro
com um grande interesse da nossa sociedade, que é ver uma cidade melhor, que é ver
uma São José dos Campos realmente saindo daquele marasmo administrativo, saindo
daquela situação de pobreza, de miséria, de falta de credibilidade que nossa cidade
ficou aí por quase quatro anos do governo do PT. Então com muita tranquilidade eu
venho a esse microfone dizer que nós estamos, que nós estamos apoiando um
governo sério, que nós estamos aqui com uma equipe de governo que realmente veio
para dizer para o cidadão joseense que nós temos realmente um caminho novo a
seguir e nós estamos caminhando por ele. Agora, jamais vamos estar aqui jogando
para torcida, jamais vamos estar aqui fazendo cascata tentando enganar as pessoas,
tentando sobrevivência política mentindo para as pessoas, enganando as pessoas. Isso
não é justo, porque o eleitor, o joseense não merece que a gente possa mentir para ele
para gente ganhar popularidade. Não, nós temos que ter coerência e ter realmente
posição com seriedade, com honestidade, com transparência. Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Obrigado ao vereador Lino Bispo! Eu
gostaria de convocar aqui o vereador... Então o vereador Juvenil Silvério já se encontra
aqui, vai me assessorar sendo o secretário. Vereador Wagner Balieiro também está
inscrito para falar sobre o processo. Vossa excelência tem o tempo regimental de
quinze minutos, vereador.”
Ocupa a tribuna o vereador Wagner Balieiro.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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O vereador WAGNER BALIEIRO: - “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente. O debate é num processo de autoria do vereador
Valdir Alvarenga (11.877 – PL 353). Eu ouvi muita coisa aqui. Ouvi muita coisa aqui.
Agora, o engraçado é o seguinte: nós sempre tivemos nesta Casa, meio que
informalmente, um acordo com relação aos projetos autorizativos. Eu vi alguns
vereadores vindo aqui dizer que tem parecer contrário no projeto autorizativo. Eu votei
nessa sessão de hoje uns dez projetos autorizativos aqui: um de bolsa de estudos,
outro de combate ao crime. Tudo autorizativo. Todos com parecer contrário, todos.
Então essa história ‘ah, vou votar porque ele não tem parecer jurídico favorável’ isso é
balela. Vamos lá! Se quiser manter coerência, então vamos manter coerência na
prática, de verdade. E uma delas é essa história de parar com isso na história do
projeto autorizativo. A gente vota toda sessão isso. É um projeto autorizativo, é um
projeto autorizativo como todos os outros. E todos os outros com parecer contrário e
todos os outros indicando para fazer o quê? Indicação. Vamos começar por aí. A
questão da classificação de risco. Classificação de risco para atendimento nas
unidades de saúde, nas UPAs, nos hospitais. Essa classificação de risco inclusive que
foi iniciada em 2013 na maioria das UPAs, que teve até movimento de vereador contra
a implantação da classificação de risco na época, mas a classificação de risco para
atender legislação federal ela começou em 2013 nas UPAs, em 2013. E que é
importante ter. É importante, é correta e tem que ter. Até me admira a defesa agora
desse processo e desse modelo que antigamente era contrário, mas agora defende.
Que bom! Que bom que agora está defendendo realmente algo que... dentro de uma
normativa federal, dentro de um processo de atendimento, que, de fato, tem que ser
assim: atender aqueles que estão com maior risco. Isso foi o atendimento de uma
Legislação Federal e aconteceu no governo passado nessa questão inclusive de
priorização do atendimento do idoso, assim como nós tivemos algumas mudanças e
alguns trabalhos realizados... alterações realizadas na Casa do Idoso, como, por
exemplo, a questão da Casa Dia, que tem hoje na Casa do Idoso, que foi um projeto e
um programa implantado também no governo passado. Tem os méritos do outro
governo de ter feito a Casa do Idoso? Tem. Assim como teve o mérito do governo
passado ter feito a Casa do Idoso Norte, concluída a Casa do Idoso Norte. E não temos
aqui que negar isso, é uma boa referência ter Casa do Idoso, é importante para cidade,
é uma referência na nossa cidade e torna a cidade inclusive referência no Brasil e foi
um projeto que continuou e que precisa ser... continuar. Agora, se a gente for trazer um
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novo modelo... Quero só alertar para isso: nós tivemos sempre aqui nesta Casa um
trabalho e uma proposta, um acordo de como trabalhar essa questão dos projetos
autorizativos. E a gente está vendo agora uma mudança, uma mudança. E eu quero
deixar claro isso por todos os projetos que inclusive votamos na sessão de hoje,
inclusive um projeto do vereador que me antecedeu aqui que tem um enorme de um
parecer contrário, enorme de um parecer contrário nessa Casa. E, aliás, o que me traz
também aqui a esta tribuna, que eu não tenho medo de dizer quem está fazendo os
folhetos da área de saúde. Eu fiz um material temático da área de saúde, que é esse
aqui, falando com dados da área de saúde, com dados da própria Prefeitura, com
dados públicos e que está escrito no folheto: dados comparativos de janeiro a agosto
de 2016 com janeiro a agosto de 2017. Obviamente que você tem que comparar dados
iguais com períodos iguais, e não diferentes. Agora fazer aqui média na tribuna, mentir
na tribuna... porque mentiu, né? O folheto está aqui. Se alguém quiser ver, está aqui
com o que está escrito. Não estamos aumentando e nem diminuindo, está escrito. E o
comparativo é com base naquilo que foi a prestação de contas da própria Secretaria de
Saúde. São dados comparativos com informações públicas que todo vereador e
vereadora têm dentro desta Casa. Agora vem aqui e mente, mente descaradamente,
desqualifica o trabalho. O papel do vereador é fiscalizar, é acompanhar essas contas, é
ajudar a cidade, é trabalhar para que a gente possa até inclusive nesse papel de
mostrar a diferença desses números quem sabe ajudar até o atual governo a melhorar
os números, porque eu acho que quando é divulgado, seja na imprensa, seja no nosso
material, que tem números desfavoráveis, eu tenho certeza que o governo pega esses
folhetos e fala: ‘Não, vamos trabalhar e tentar mudar esses números para acabar com
esse discurso’. Que bom! Porque a população vai agradecer. E é esse o nosso papel,
inclusive, enquanto vereador de oposição. Agora, não tenho medo de dizer. O folheto
não estava escondido, não é apócrifo, tem nome. Está aqui, olha. O folheto é meu. Foi
feito de minha autoria, com os dados públicos, com os prazos de acordo com aquilo
que pode ser comparado. Não tem aqui invenção de número, não tem aqui nenhuma
coisa a esconder. E faço com tranquilidade esse debate, com todo o respeito, com
vários colegas, independente da questão partidária aqui nesta Casa. Mas falar aqui na
tribuna, usar uma tribuna que tem história, que tem um patrono aqui que fez história na
cidade e mentir, fazer informações completamente distorcidas, equivocadas e sem
sentido isso eu não posso admitir. Então, estou vindo aqui nessa tribuna somente para
dizer que o nosso papel de vereador vem para contribuir e colaborar na cidade e tentar
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ajudar em todos esses debates, seja aí na área de saúde, seja aí em outros assuntos.
Com a palavra a vereadora Amélia”.
A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte: - “Bom, quero parabenizar o vereador
Wagner por essa belíssima... esse esclarecimento em relação ao projeto e ao processo
legislativo. Mas eu quero aqui me anteceder e responder ao vereador que falou muito
aí bravamente questionando o vereador Valdir Alvarenga sobre a possibilidade do
vereador Valdir Alvarenga ser candidato. Mas ele também é pré-candidato, como todo
mundo sabe. São os dois candidatos da mesma região, da região sul, né? O Valdir
Alvarenga tem um trabalho bastante importante. Mas só lembrar que também esse précandidato... E lá também nós fizemos o material do IPTU. ...do PR, o candidato do PR.
Nós fizemos lá questionando, sim. Eu vi o material, assinado inclusive por mim,
também questionando a votação dele na questão do IPTU. Mas eu quero aqui cobrar o
vereador porque o seu partido, o Márcio, deputado federal, votou, o PR de lá, do estado
de São Paulo, ele é aqui de Guararema, votou pela manutenção do Temer. Veja! Fala
bravamente, defende bravamente, mas o seu... provavelmente a dobrada que nós
vamos ver nos materiais é de quem votou no Temer. Então, quero aqui dizer que essa
cidade... a grande maioria... Já estou encerrando. Mas dizer para ele que eu sou Fora
Temer!, sou a favor dos trabalhadores, como Valdir Alvarenga tem defendido, também
fui contra a mudança do IPTU lá na região do Morumbi.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Nobre vereadora, por gentileza, eu gostaria
que a senhora se mantivesse no tema...”
A vereadora AMÉLIA NAOMI: - “Então, já estou no tema...”
O senhor presidente, vereador CYBORG: - “...porque nós somos escravos do
Regimento Interno.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI: - “Pois é, você é escravo para nós do PT, porque o
vereador falou o tempo todo...”.
O senhor presidente, vereador CYBORG: - “Por gentileza! O vereador... O vereador...
O vereador Wagner Balieiro está na tribuna fazendo a defesa do projeto de lei. Vossa
excelência está entrando num outro tema que daqui a pouco eu vou ter que abrir aqui a
palavra para outro vereador. Estamos debatendo o tema do processo de lei. Se for
sobre o tema, por gentileza! O nobre vereador Wagner Balieiro sabe disso. Eu só peço
que a senhora, por gentileza, que senão depois o vereador vai vir aqui solicitar o tempo
para debater. Por gentileza!”.
Vereadora AMÉLIA NAOMI: - “Eu quero aqui encerrar só questionando, porque quando
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o vereador anterior ao vereador Wagner Balieiro falou, nada foi questionado. Então
quero aqui também fazer essa ressalva em relação à questão política e em relação à
questão nacional, que é o grande debate da sociedade: quem votou no Temer?
Infelizmente o candidato da dobrada dele votou no Temer”.
O vereador WAGNER BALIEIRO: - “Também gostaria então... é mais para dizer que
essa questão do processo legislativo, essa mudança que está acontecendo no sentido
do modelo de votação da questão do projeto autorizativo, eu acho que a gente poderia
conversar e trabalhar de outra maneira. Nós sempre tivemos aqui uma proposta de
encaminhamento de votação quando é relacionado a projetos autorizativos. E aqui,
alertando, que eu acho que a gente está abrindo um precedente desnecessário, que
não precisa estar acontecendo e que vai sim trazer aí diversos questionamentos até
com relação aos demais outros projetos. Eu não estou entendendo a diferença, porque
os demais autorizativos que tiveram hoje também foi da mesma maneira, também
tiveram parecer contrário, tiveram também uma série de legislações conflitantes com
legislações já existentes, seja a nível Federal, Estadual e até mesmo com legislações
municipais. Nós mesmo tivemos agora votações, há pouco, até de projetos do Poder
Executivo que foram votados por unanimidade. Então, a questão do debate de como a
gente está fazendo a discussão dos projetos aqui autorizativos, ter pela primeira vez o
projeto autorizativo podendo ser rejeitado, ele muda toda uma característica de votação
que nós estávamos tendo nesse modelo de votação que eu gostaria aí de registrar e de
solicitar que seja possível ainda continuar trabalhando com uma proposta que estava
sendo encaminhada até os dias de hoje em todas as votações”.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado! Encaminhamento de
votação, vereador Petiti? Não? É sobre o processo? Muito obrigado! Conforme foi
solicitado pelo nobre vereador Valdir Alvarenga, nós vamos é... em votação no Plenário
para ver se a votação vai ser nominal. O nobre vereador solicitou a votação nominal do
projeto que vai ser votado. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem para a votação nominal.”
Neste momento assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Juvenil Silvério.
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “05 (cinco) votos
favoráveis, presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “A votação foi rejeitada, então a votação
será da maneira tradicional, por aclamação.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Valdir Alvarenga, o Plenário,
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consultado, rejeitou com 05 (cinco) votos favoráveis o pedido de votação nominal no
processo em discussão (processo 11877/2017 – Projeto de Lei nº 353/2017).
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Em votação o processo. Encaminhamento,
um minuto, nobre vereador Valdir Alvarenga, espero que cumpra.”
O vereador VALDIR ALVARENGA, E. V.:- “Senhor presidente, tem que rir aqui para
não chorar. Senhor presidente, nós mais uma vez estamos pedindo aos colegas
vereadores que possam efetivamente votar favoravelmente a esse projeto em favor dos
idosos, porque nós entendemos que é um projeto de suma importância e é um projeto
que, por se tratar de ser apenas autorizativo, ele pode ser melhorado, inclusive, pelo
próprio Poder Executivo. Se existe algumas falhas ali que de repente o Executivo não
esteja de acordo, leve para discussão na Secretaria de Saúde, que tem dois
secretários, bem fortalecida a Secretaria, diga-se de passagem, na sua gestão, e vai lá
e corrige algum equívoco que tenha, está certo?, do nosso projeto, mas ponha para
funcionar, não é verdade? Dentro inclusive das características que foram implantadas
do atendimento do idoso a partir de 2013. Votando contrário a esse projeto, pode ter
certeza, será aqui um grande atentado à dignidade do idoso da cidade de São José dos
Campos.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Em votação o processo 11877/2017.
Lembrando que o processo tem uma emenda. Em votação a Emenda 01. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhuma votação
contrária.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com nenhum voto contrário, está aprovada
a emenda.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Agora em votação o processo. Em votação
o processo 11877. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “05 (cinco) votos
favoráveis, presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com 05 (cinco) votos favoráveis, está
rejeitado o processo.”
Em votação o Projeto. Rejeitado com 05 (cinco) votos favoráveis.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Próximo processo... Justificativa de voto,
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vereador Valdir Alvarenga, vossa excelência tem um minuto.”
O vereador VALDIR ALVARENGA, J. V.:- “Senhor presidente, hoje essa Casa marca
aqui mais um gesto, uma atitude de atentado contra um segmento da maior
envergadura para uma cidade, os idosos, dos quais muitos aqui, todos nós, aliás,
chegaremos também nessa faixa etária, né? Muitos dos quais já estão nessa faixa
etária e mesmo assim, não considerando a sua condição de idoso, acabou aqui
votando contrário. Então fica aqui o nosso registro lamentável por mais essa postura do
Legislativo joseense, que nos últimos projetos votados nessa Casa que atenta
totalmente contra vários segmentos da sociedade joseense, do trabalhador, da dona de
casa, do IPTU, da taxa de lixo, enfim, tem se comportado dessa maneira aí
infelizmente, ora aumentando os impostos, ora aqui votando contra os idosos que tanto
contribuíram para nossa sociedade.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, vereador Valdir Alvarenga!
Justificativa de voto, vereador Walter Hayashi, vossa excelência tem o tempo
regimental de um minuto.”
O vereador WALTER HAYASHI, J. V.:- “Senhor presidente, serei bem breve. Eu já
cheguei nessa fase de idoso, tenho setenta e um anos e sei o que é a realidade do
idoso, principalmente nas vagas reservadas a ele nos estacionamentos. Mas não é isso
que nós estamos discutindo. Estamos discutindo quem passa na frente do outro. Aliás,
recebemos uma aula do Dr. Elton, que explicou como funciona a fila no atendimento à
saúde, e também pelo presidente Juvenil, como que funciona todo esse mecanismo. E
com muita tranquilidade votei contra porque esse projeto é uma verdadeira cascata. Eu
sou idoso e sei da realidade das coisas. Portanto, dentro dessa linha... Provavelmente
vão querer usar a minha fala aqui para dizer que eu sou contra o idoso. Eu sou idoso,
meu Deus do céu, então eu sei o que eu estou falando. Então ao projeto de cascata eu
tenho que votar contra mesmo.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, nobre vereador Walter
Hayashi, que cumpriu regimentalmente o seu tempo de um minuto! Justificativa de
voto, nobre vereador Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON, J. V.:- “Obrigado, senhor presidente! Eu gostaria talvez de dar
um exemplo: se eu estiver num atendimento de emergência e eu tiver um paciente, por
exemplo, que evolua com infarto e tenha uma parada cardiorrespiratória, ele precisa de
um atendimento imediato, pela classificação ele é vermelho. Ao mesmo tempo, eu
tenho em busca de atendimento um idoso que está buscando, conforme o processo
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que estava para ser votado, em qualquer condição de saúde, estando buscando
atendimento ambulatorial para sua hipertensão arterial. Quem eu tenho que priorizar o
atendimento naquele momento? Eu tenho que priorizar o paciente que está em parada
cardiorrespiratória ou um paciente menos, que não esteja tão grave assim, mas tenha
um edema agudo do pulmão, onde precisa de imediato atendimento médico, eu vou
priorizar ele ou o paciente idoso que busca atendimento para sua hipertensão arterial?
Se desta forma eu fizer, mesmo o paciente sendo jovem, eu vou acabar ceifando uma
vida porque ele vai acabar evoluindo para o óbito. Então infelizmente se torna inviável o
trâmite de realização desse tipo de atendimento. Nós temos que priorizar o que é feito
de maneira científica no mundo inteiro, não através do pensamento de que temos que
priorizar um grupo de pessoas com aquela faixa etária simplesmente porque,
diferentemente da sua condição de saúde, ela possa... ela tem o seu atendimento à
frente de todos os outros. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado pela justificativa de voto, Dr.
Elton, que explanou muito bem! Justificativa de voto, vereador Fernando Petiti, do
PSDB.”
O vereador FERNANDO PETITI, J. V.:- “Votei contrário, juntamente com a bancada do
PSDB, porque é um projeto que cria falsas expectativas à população, ao idoso, à
família do idoso. O Dr. Elton explicou muito bem, né? São casos e casos para que a
gente possa ver a emergência. Também falando da classificação de risco que o
vereador do PT falou aqui que o PT instalou na UPA em 2013. Mas, em 2006, entrou
na rede pública, no Hospital Municipal, com a equipe da SPDM, com a equipe de
enfermagem, com os diretores do hospital SPDM na gestão do prefeito Eduardo Cury.
A bancada do PSDB não poderia ser contra em 2013 já que implantou na rede pública
municipal em 2006. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, nobre vereador!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 379/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
13059/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a avenida existente
entre a Avenida Porto Real, localizada no bairro Chácaras Araújo I, e a Rua Aparecida
Maria Consiglio, localizada no bairro Jardim Michigan I, de Avenida Bruno Bazetto.
Não havia orador inscrito.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Em votação o processo 13059/2017 –
Projeto de Lei nº 379/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi. Esse processo tem
uma emenda, a Emenda nº 01. Vereadores favoráveis à Emenda nº 01 permaneçam
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como estão e os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Aprovada a Emenda 01.”
Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Em votação o processo 13059/2017. Em
votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Em votação o requerimento 4167/2017. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário,
presidente.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Aprovado o requerimento.”
Em votação o requerimento nº 4167/2017 constante do processo nº 14550/2017,
incluso em pauta, de autoria do vereador Dr. Elton, já citado. Aprovado por
unanimidade.
Às 21h38min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Nada mais havendo... Questão de Ordem,
nobre vereador Valdir Alvarenga.”
O vereador VALDIR ALVARENGA, Q. O.:- “Senhor presidente, só para lembrar os
colegas de que a base da minha proposta para o idoso foi fundamentada na Lei
Federal nº 10.741/2003, viu, Dr. Elton? O senhor falou muito de preferência ali. Então o
Estatuto do Idoso, criado em 2003 na Lei 10.741, no seu Parágrafo 1º, ele diz o
seguinte: ‘A garantia de prioridade compreende: I...’. Que vai contradizer o que vossa
excelência colocou ali. O inciso I: ‘atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população’. E
finalmente, no seu inciso VIII: ‘garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de
assistência social locais’. Então foi fundamentado essa preferência de atendimento
emergencial no Estatuto do Idoso, que vossa excelência hoje aqui violentou e atentouse contra o Estatuto do Idoso.”
AUTENTICAÇÃO
CMSJC-001 – 64ª Sessão Ordinária – 26.10.2017

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
63
ORADOR

APARTEANTE

DATA
26.10.2017

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado! Questão de Ordem, nobre
vereador Dr. Elton, o mesmo foi citado, então tem o tempo.”
O vereador DR. ELTON, citado nominalmente:- “Conforme o vereador acabou de citar,
o atendimento de emergência ele é realizado em nosso município através da triagem. E
inclusive a classificação de risco ela coloca o idoso como prioridade. Agora, o
atendimento que é realizado em via ambulatorial, conforme também define o Estatuto
do Idoso, em nenhum momento ele estabelece que esse atendimento deve acontecer
em vinte e quatro horas. Por isso, se torna inviável também. Então desta forma o que
eu quero dizer é que existe classificação. Com a classificação, o idoso ele pode ser
atendido e ele deve ser atendido como prioridade em cima de todos os demais, a
depender da classificação. Em nenhum momento o CFM, o Conselho Federal de
Medicina, e nem o Governo Federal, conforme estabelecido pelo SUS, define que na
emergência esse paciente ele pode ser colocado na frente. Infelizmente isso não diz
respeito ao paciente que está sendo atendido como emergência. Até no projeto de lei
está definido e mudado os termos do que se trata ser emergência. Emergência é o
atendimento imediato e não vinte e quatro horas. Se eu for buscar atendimento para
emergência e definir que ele deve esperar vinte e quatro horas, se for uma emergência
infelizmente esse idoso morrerá. Então existe um problema aí no projeto de lei também,
dentro do qual, desta maneira, não poderíamos votar a favor. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, Dr. Elton! Com a palavra,
nobre vereadora Dulce Rita, porque senão nós vamos ter que pedir a prorrogação da
sessão.”
A vereadora DULCE RITA:- “Não, o meu é rapidinho. Eu acho que o pai da matéria já
acabou de falar aí para dirimir qualquer dúvida, não sei por que ele insiste tanto. Mas
eu queria agora pedir um minuto de silêncio para uma grande amiga minha que faleceu
essa semana, a Hilva Francisca. E também deixar aqui o meu carinho para as filhas
dela. Hilva Francisco. Deixar meu carinho para Dorinha, para Tita e para Tuquinha. Um
beijo para vocês, que Deus a console.”
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Respeitando o pedido que a nobre
vereadora Dulce Rita solicitou, um minuto de silêncio à senhora Hilva Francisca.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da senhora Hilva Francisca.
O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a presente sessão. Boa noite a todos! Que Deus abençoe!”
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Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador CYBORG, declarou
encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 21h42min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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