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SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores: 

LINO BISPO (PR), AMÉLIA NAOMI (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA PADARIA 

(PPS), WALTER HAYASHI (PSC), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB) e JUVENIL SILVÉRIO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 17h56min, DR. ELTON (MDB) – 17h57min, MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) – 17h58min, JULIANA FRAGA (PT) – 

17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h58min, FERNANDO PETITI (MDB) – 18 

horas, RENATA PAIVA (PSD) – 18h03min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h04min e 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h12min. 

 

 

Às 17h55min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, 

declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta de 

requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa a fazer parte integrante dos 

anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José 

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas 

vereadores, público aqui presente e também servidores da Casa! Senhor presidente, em 

primeiro lugar peço a votação em bloco dos documentos constantes na pauta de hoje e 

a inclusão de alguns documentos: indicações 7051 até 7055, também o requerimento 

4501; e destaque aos documentos requerimentos 4489 e 4495. Obrigado!” 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes que, 

nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Informo 

as vossas excelências que no dia de ontem, 10 de dezembro de 2018, esta presidência 

recebeu do vereador Marcão da Academia um pedido considerando que a Assessoria 

Jurídica desta Casa avaliasse e analisasse o processo, onde na última quinta-feira foi 

feito a Comissão Processante do caso 6985/2018, que trata do processo de cassação 

do vereador Maninho Cem Por Cento. Esta presidência mandou no dia de hoje, então, 

o documento... Esta presidência então... [falha no microfone]. Solicito à técnica de som, 

por gentileza, que repare o problema! Esta presidência encaminhou então o processo 

solicitado pelo vereador Marcão da Academia à Assessoria Jurídica e a mesma nos 

devolveu na tarde de hoje dizendo que... e orientando que o processo seguisse os 

trâmites do Decreto 201/2017 e também em conjunto a disposição das Comissões 

Permanentes desta Casa, ou seja, respeitando a proporcionalidade dos partidos em 

Plenário. Desta forma então, esta presidência anula o ato da última quinta-feira e 

procederá neste momento com um novo sorteio respeitando o Decreto Federal 

201/2000... 97... 201/97 em consonância com a Lei Orgânica do Município, art. 55, que 

trata das Comissões. Solicito à Mesa Diretora dos trabalhos que proceda, por gentileza, 

a forma para fazermos novamente o sorteio da comissão processante no caso 

6985/2018. Com a palavra, vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente... Boa noite, presidente, 

vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV 

Câmara, através de todos os meios de comunicação, imprensa da nossa região! Senhor 

presidente, encaminhei ao seu gabinete esse pedido por várias questões. Primeiro 

entender que o seguinte: esta Casa é uma casa transparente, com pessoas, vereadores, 

funcionários, pessoas idôneas num processo onde foi colocado suspeitas e eu acho que 

nada mais no direito de se fazer um novo sorteio dentro da legalidade do processo que 

aqui entendo como a Lei Orgânica do Município que através do seu Capítulo VI , art. 55: 

- ‘A Câmara Municipal terá Comissões Permanentes e Temporárias, constituídas na 

forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar 

a sua criação. Em cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que integram a Câmara 

Municipal’. Entender o seguinte: 1º – Como vereador, no meu primeiro mandato, prezo 

e sempre prezei pela transparência, pela lisura, idoneidade, caráter, ética. Em momento 

algum, enquanto eu estive presente nessa mesa, vi qualquer ato ilícito ou participei de 
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qualquer ato ilícito. Aqui digo a idoneidade de cada um aqui dos vereadores, do 

presidente, a Mesa, dos funcionários desta Casa, de todos que participaram daquele 

ato. E, senhor presidente, nós representamos a população. E se a população acha de 

alguma forma que esse ato tem alguma suspeita, que seja feito novamente. Foi feito um 

vídeo, foi feito o ato aqui pela TV Câmara, pela população. Alguns vídeos foram 

colocados de maneira de má-fé, entendo assim, entendo assim, mas não tenho 

problema nenhum e entendo que todos os vereadores não têm problema nenhum de 

fazer um novo sorteio, que é isso que a Casa sempre vai fazer, precisa e sempre vai 

fazer, sempre vai fazer e eu sempre vou reger por isso aqui enquanto vereador também. 

Então, protocolo aqui, senhor presidente, para esse novo sorteio dentro da Lei Orgânica 

do Munícipio e entender que o trabalho que é feito e principalmente dentro da sua 

presidência enquanto feito é um trabalho limpo, correto e tem que parabenizar. E a gente 

aqui, sim, pedir a todos que apoiem e que faça para todo mundo ver, para toda a 

população, que a Câmara de São José dos Campos é transparente e não tem fraude.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino 

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero me manifestar aqui nesse 

microfone porque vossa excelência sabe, na sessão de quinta-feira, inclusive antes do 

sorteio, eu me manifestei parabenizando o vereador Maninho pela atitude que ele teve 

de pedir que a Câmara pudesse aprovar a investigação. Passado isso então, foi para o 

processo. Eu entendo que o processo mais correto é realmente o sorteio. Agora existe 

uma nova situação. Gostaria eu de que a Assessoria Jurídica pudesse conversar 

conosco vereador, porque eu não tive essa orientação, para que a gente pudesse fazer 

esse novo processo embasado pela Assessoria Jurídica da Casa. Quero dizer, fui um 

dos escolhidos no sorteio e dizer o seguinte: isso não é prêmio para ninguém, não é 

prêmio para ninguém ser sorteado, ninguém gosta de fazer parte de uma comissão 

como essa. Eu fui presidente da Comissão de Ética o qual o último resultado dessa 

comissão foi o relatório do vereador Sérgio Camargo encaminhado para esse Plenário 

pedindo então abertura de investigação. Deixar claro aqui de que fiquei surpreso com o 

sorteio do meu nome, mas, sorteado, disse: ‘vou fazer o meu papel que couber na 

comissão’. Reunimos ontem os três vereadores da Comissão e eu fui eleito presidente 

da comissão, vereador Roberto do Eleven relator. Tão logo terminamos, encaminhei a 

vossa excelência a cópia da nossa ata notificando o senhor de que eu estava presidente 

então da Comissão Processante para que o senhor pudesse encaminhar, então, o 
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processo para que esse presidente, eleito pelos três vereadores, pudesse dar os 

primeiros passos, que era cinco dias para convocar o vereador Maninho. A nossa pauta 

era essa: chamar o vereador Maninho e, na sequência, todos aqueles que pudessem vir 

contribuir com as suas provas para que esse processo pudesse ter um relatório bem 

embasado e essa Câmara pudesse votar esse relatório. Então, para deixar claro que 

esse processo ninguém pediu para ser, está certo? Agora, eu gostaria de ouvir a nossa 

Assessoria Jurídica para que eles pudessem nos dizer se uma nova votação agora, um 

novo jeito, da proporcionalidade, se é de fato, a menos que vossa excelência possa dizer 

para nós ‘já consultei, é isso mesmo’, mas eu gostaria de ouvir a Assessoria Jurídica da 

Casa para que a gente não pudesse fazer um processo novo e de repente a gente não 

estar fazendo novamente a coisa correta. Está certo, presidente? Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero aqui também reiterar. 

Cumprimentar a sociedade civil que está presente, foram eles que colocaram na rede 

social, legítimo. Mas eu gostaria aqui, independente dessa questão da fala do vereador 

Marcão, que antes de tomar uma decisão, concordo com o vereador Lino Bispo, que nós 

temos que ver o parecer da Assessoria, porque a votação, o critério de votação que foi 

feito, que foi independente da proporcionalidade, tem um fundamento. Se teve ou não 

problema na votação, é outra questão. Agora, mudar tudo?! Eu acho que nós 

precisamos suspender este encaminhamento inicial, ter o parecer da Assessoria 

Jurídica da Casa e a partir daí a gente fazer os encaminhamentos, se vai ser 

proporcional ou se vai ser geral, como foi, porque senão... Foram vários erros da sessão 

passada. Eu acho que a Casa tem uma assessoria que é bastante antiga dessa Casa, 

que tem uma representação. Então, faço aqui o pedido: que seja suspensa a sessão até 

a assessoria exarar seu parecer.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Maninho 

Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, vereadores e 

vereadoras. Senhor presidente, eu só vim aqui novamente ocupar esse microfone para 

dizer para você que eu estou... tudo que eu quero é provar a minha inocência, sabe? 

Quero provar a minha inocência. Independente de quem sejam os vereadores, para mim 

tudo o que eu quero fazer é o seguinte: que esse acusado... o acusador que me acusa 

que venha até aqui e traga a prova, porque só falar não adianta falar, quero ver provas 

dessas pessoas, tá, senhor presidente? Que eu estou com a verdade e não temo qual 
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vereador que seja sorteado aí. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nós vamos encerrar assim... adiar 

a sessão por alguns instantes, mas antes eu quero ler para todos vocês a conclusão do 

parecer jurídico desta Casa. Depois, obviamente, eu posso passar a cada vereador uma 

cópia do processo sem nenhum problema. O documento... Vereadora Amélia, o 

documento do vereador Marcão foi ontem, dia 10 de dezembro; o parecer jurídico foi 

hoje, dia 11 de dezembro. O parecer... O vereador Marcão solicitou dia 10, está 

entendendo meu raciocínio? E no dia 11 o jurídico, que é hoje, deu o parecer. O vereador 

Marcão questionou a esta presidência no dia de ontem. Eu encaminhei o documento à 

Assessoria Jurídica para análise e considerações. No dia de hoje, o jurídico nos mandou 

o parecer. Eu quero ler aqui o parecer: ‘Em atendimento à consulta encaminhada, esta 

Assessoria conclui: pela possibilidade de realização de novo sorteio da composição da 

comissão processante prevista no Decreto-lei nº 201/67 em caso de invalidação do 

sorteio anterior; a proporcionalidade partidária deve ser observada quando da 

constituição da comissão processante prevista no Decreto-lei nº 201/67. É o parecer.’ 

Mas tudo bem, eu vou mostrar a todos numa reunião apartada com o nosso jurídico. 

Logo após a fala do vereador Esdras, nós vamos, então, encaminhar para a sala ao lado 

e solicito à Mesa que, por favor, convoque o jurídico desta Casa para essa reunião. Com 

a palavra, vereador Esdras.” 

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Boa noite a todos! Obrigado, senhor presidente! Eu 

quero só deixar claro que apesar de eu não ter ficado feliz por ter sido escolhido na 

sessão passada, eu estou no meu segundo ano de mandato, no meu primeiro mandato, 

é uma responsabilidade muito grande investigar o colega vereador e também o 

denunciante, colher provas, enfim, tem pessoas mais capacitadas, antigas da Casa, mas 

como sou vereador ia passar pela experiência. Então, quero deixar bem claro que 

independente da maneira que foi escolhida eu só quero que o sorteio seja feito de fato 

de uma maneira democrática, aleatória. Se eu for sorteado, eu vou fazer o que é para 

fazer no meu papel, que a gente já tinha conversado até ontem, que é receber o 

Maninho, receber o denunciante, colher as provas e dar andamento no processo. Agora, 

se de fato aconteceu alguma coisa errônea, eu espero que se faça novamente de fato 

para poder escolher aleatoriamente como era para ter sido feito na primeira sessão, 

porque tão prejudicado sou eu quanto os outros. E é isso. Espero que seja feito 

novamente isso daí.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Está suspensa a sessão.” 
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Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, e 

assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão. 

Procederemos, conforme orientação jurídica, pela possibilidade de realização de um 

novo sorteio e ainda conforme o Decreto 201/67, que é federal, e ainda obedecendo à 

Lei Orgânica do Município, que é dando a proporcionalidade dos presentes em Plenário. 

Com a palavra, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, retificando a minha primeira solicitação 

no início da sessão, por inclusão de outros documentos de alguns vereadores então 

peço primeiramente que a votação seja em bloco dos documentos constantes na pauta 

de hoje; a inclusão de algumas indicações: 7051 até 7055, 7057, 7058 e 7059; e a 

inclusão dos requerimentos: 4501, 4502, 4503; e da moção 133; e o destaque de dois 

requerimentos 4489 e 4495. Obrigado, senhor presidente!” 

Às 18h34min, deu-se início à eleição para composição da Comissão Processante 

referente ao processo nº 6985/2018. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Wagner 

Balieiro que faça a leitura dos nomes do PSDB que vão às urnas, por favor! Vereadora, 

nós estamos em processo de votação da Comissão Processante. Solicito à vereadora 

Renata Paiva que acompanhe, por gentileza, o vereador Wagner Balieiro, para ter dois 

vereadores de partidos diferentes para verificar os votos dos nomes dos vereadores do 

PSDB que vão à urna.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Primeiro nome aqui da vereadora Dulce Rita, vai ter 

a rubrica minha e da vereadora Renata, do vereador José Dimas, vereador Sérgio 

Camargo.”  

Neste momento, o vereador Wagner Balieiro e a vereadora Renata Paiva procedem à 

colocação das cédulas com os nomes dos vereadores do PSDB na urna, rubricando-as. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Calasans 

Camargo, por favor, que proceda ao sorteio do nome do PSDB para a Comissão 

Processante.” 

A seguir, o vereador Professor Calasans Camargo se dirige à urna para o sorteio do 

nome do vereador do PSDB que fará parte da Comissão Processante. 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Vereadora Dulce Rita. Dulce Rita.”  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “O nome escolhido do PSDB para 
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a Comissão Processante é a vereadora Dulce Rita. Solicito ao vereador Sérgio Camargo 

e vereador Dr. Elton que proceda, por gentileza, colocar o nome dos vereadores do PT 

na urna.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Vereadora Amélia Naomi, vereadora Juliana Fraga 

e vereador Wagner Balieiro.” 

Neste momento, o vereador Sérgio Camargo e o vereador Dr. Elton procedem à 

colocação das cédulas com os nomes dos vereadores do PT na urna, rubricando-as. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Fernando 

Petiti, por gentileza, que faça o sorteio do nome do PT para a Comissão Processante.” 

A seguir, o vereador Fernando Petiti se dirige à urna para o sorteio do nome do vereador 

do PT que fará parte da Comissão Processante. 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Vereadora Juliana Fraga.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Juliana Fraga é o nome 

do PT escolhida para a Comissão Processante. Vou pedir, então, ao vereador José 

Dimas, do PSDB, e à vereadora Amélia Naomi, do PT, por favor, que coloquem os 

nomes dos demais vereadores na urna.” 

Neste momento, o vereador José Dimas e a vereadora Amélia Naomi procedem à 

colocação das cédulas com os nomes dos demais vereadores na urna. 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Pelo PV vereador Cyborg, MDB vereador Dr. Elton, 

Solidariedade vereador Esdras Andrade, MDB vereador Fernando Petiti, PRB vereadora 

Flávia Carvalho, PR vereador Lino Bispo, PTB vereador Marcão da Academia, PRP 

vereador Professor Calasans Camargo, PSD vereadora Renata Paiva, PPS vereador 

Robertinho da Padaria, PRB vereador Roberto do Eleven, Solidariedade vereador Valdir 

Alvarenga, PSC vereador Walter Hayashi.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Robertinho 

da Padaria que faça o sorteio dos nomes.” 

A seguir, o vereador Robertinho da Padaria se dirige à urna para o sorteio do nome do 

vereador dos demais partidos que fará parte da Comissão Processante. 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Professor Calasans Camargo 

(PRP).” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “O terceiro nome escolhido: 

Professor Calasans Camargo. Solicito à Mesa dos trabalhos que encarte no processo 

documentação do vereador Marcão da Academia e também parecer jurídico desta Casa 

sobre esta votação desse processo.”  
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Às 18h45min, encerrou-se a eleição da composição da Comissão Processante 

referente ao processo nº 6985/2018. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Questão de Ordem, vereador 

Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO, Q. O.:- “Senhor presidente, quero 

parabenizar aí os colegas que foram sorteados aí e passar mais uma vez, senhor 

presidente, aí que uma coisa que eu estou muito tranquilo, porque graças a Deus eu 

estou com a verdade. Tudo que eu quero é provar a minha inocência independente de 

qualquer colega que fosse me julgar, porque sempre fui uma pessoa a favor da justiça 

e da verdade. Então, que esse acusador seja chamado e venha aqui e traga as provas 

contra esse vereador aqui, tá? Que graças a Deus eu sempre procurei fazer as coisas 

certas, então estou com a verdade e estou muito tranquilo aí para enfrentar essa 

comissão aí. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia 

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, é sobre a... questão de ordem sobre 

os destaques nos meus requerimentos. Então, queria aqui falar porque infelizmente eu 

acho que é bastante importante que a sociedade acompanhe essa mudança que teve 

na saúde e eu estou pedindo o básico. ‘Solicito a informação à Prefeitura acerca do novo 

contrato firmado entre o município e a entidade Próvisão.’ É isso que eu estou pedindo, 

só isso, e vai ser destacado e vai ser rejeitado infelizmente. Porque no novo contrato, 

nós descobrimos lá na praça Afonso Pena, só é para atendimento de consulta médica e 

catarata, os serviços mais caros, de retina, tudo isso, infelizmente estão suspensos. E é 

por isso que talvez eles não queiram que todo mundo acompanhe o novo contrato com 

o Próvisão. O outro requerimento destacado é o 4489: ‘Solicita informações à Prefeitura 

Municipal acerca dos gastos em publicidade que a municipalidade dispensou com a 

divulgação no âmbito da saúde, especificamente com o Hospital da Mulher no exercício 

de 2017’. Em 2017, o ano passado, quando o prefeito lançou o Antoninho do Rocha 

Marmo, ele ficou o mês inteiro gastando não só com a Vanguarda, mas com todas as 

rádios AM/FM e tudo mais. Então, eu quero saber quanto foi esse gasto, e isso vai ser 

destacado porque o hospital não existe, acabou.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino 

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um destaque aqui 

Identificador: 330038003300390030003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                (ANAIS)                                                  9 

CMSJC-001 – 77ª Sessão Ordinária – 11.12.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  11.12.2018 

com relação a esse novo sorteio que foi feito. Pedir aos vereadores dessa Comissão 

que possa fazer realmente um trabalho bem feito, porque a decisão desta Comissão vai 

passar por esse Plenário. Sim, vereadora, não posso pedir isso a vossa excelência? 

Então, quero pedir a essa Comissão que faça um trabalho, o vereador Maninho se 

colocou à disposição e quer ser de fato ouvido pela Comissão e pediu que o cara que 

denunciou ele possa ser ouvido por essa Comissão e que realmente está muito certo 

ele, para que essa situação possa se resolver e não pairar dúvida nenhuma sobre a 

sociedade daquilo que essa Casa vai fazer nesse processo. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Dulce 

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria dizer aí para o vereador Lino 

Bispo que minimamente ele está sendo indelicado botando a nossa idoneidade, dos 

novos membros, em cheque, porque o senhor não tem que pedir para nós, não, porque 

nós estamos muito tempo aqui sabendo o que que... qual é a conduta de um vereador, 

entendeu? Eu acho que o senhor foi minimamente indelicado. E essa competência... de 

agora em diante a competência das apurações dos fatos cabe tão somente a essa 

nova... a esses novos membros. Eu acho que o seu papel chegou até aqui.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra... um minuto para 

vossa excelência pela citação, Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, citado nominalmente:- “Eu estou achando estranho a 

vereadora... Está nervosa, vereadora? Como sem educação? Ah para, vereadora! É o 

seguinte, vereadora: a senhora está aqui para ser transparente mesmo, está certo? 

Agora a senhora ficou brava porque eu pedi para que a comissão faça um trabalho com 

lisura, com transparência? Eu não disse que a senhora não é transparente. Só pedi que 

a comissão... foi eleita, ou seja, foi escolhida para isso e não disse que a vossa 

excelência... Não, eu não estou nervoso, pelo contrário, quem está nervoso é vossa 

excelência, não tinha necessidade. Olha os outros vereadores! Se a senhora se sentiu 

incomodada por estar na comissão, problema é seu, está certo? Mas a senhora vir aqui 

estressada no microfone porque eu pedi, é a população que pede e nós vereadores 

queremos que de fato a comissão faça um trabalho, chame o cara que denunciou, pede 

a prova para ele, ou não devemos? Está certo? A comissão pode fazer isso. Não quis 

dizer a vossa excelência que a comissão não é transparente, pelo contrário.” 

A vereadora DULCE RITA:- “O senhor está botando uma comissão recém-formada 

sobre sujeição, entendeu? O senhor não tem que pedir nada para ninguém, entendeu? 
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Que nós aqui somos pares, não tem nível subalterno, nem subserviência aqui dentro 

não, entendeu? E cada um dos membros dessa nova comissão sabe muito bem os 

deveres deles, entendeu? O senhor tem que pedir para a gente ser idôneo, que a gente 

ser isso? O papel do senhor, bem... Acho que o senhor está magoado porque o senhor 

não foi sorteado, né?” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito aos vereadores Dulce 

Rita, Juliana Fraga e Professor Calasans Camargo, por favor, que pudessem fazer uma 

reunião e decidirem quem será o relator e o presidente dessa comissão para que 

possamos informar ao Plenário. Com a palavra, vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Senhor presidente, nós tivemos um 

problema sério que ocorreu aqui no viaduto Raquel Marcondes e eu já havia 

encaminhado um oficio à Prefeitura, já datado de 21 de março, sobre as condições de 

segurança do viaduto Raquel Marcondes, pedindo um laudo técnico para que 

pudéssemos avaliar a maior parte dos viadutos aqui da nossa cidade e pontes, né? São 

de décadas atrás e que requer, por uma questão de segurança, essa avaliação. 

Entretanto, eu não recebi, desde março, nenhuma resposta por parte da Prefeitura. 

Então, eu quero aqui ratificar mais uma vez, não só em relação ao Raquel Marcondes, 

que não são só reparos que vão nos trazer uma segurança para que esse viaduto possa 

ser utilizado com o grande fluxo que ele tem ali no dia a dia. Nós precisamos realmente 

de uma vistoria, de um laudo técnico urgente para que a gente possa realmente saber 

o que está acontecendo com ele, assim como nos demais que eu encaminhei também 

ofício desde março solicitando essa vistoria e esse laudo técnico. E quero aqui também 

deixar o meu pesar em relação a esse ocorrido hoje em Campinas com um jovem de 

trinta anos que infelizmente cometeu uma atrocidade, vindo várias pessoas dentro de 

uma igreja a óbito e ele também ter se suicidado. Nós não sabemos quais foram os 

motivos que o levaram a isso, mas a gente sabe que hoje nós temos pessoas e pessoas, 

milhares de pessoas aí com problemas seriíssimos emocionais. Tem a questão também 

desse ódio extremo que tem também sendo motivo, muitas vezes, de ações como essa 

que a gente viu hoje, mas quem somos nós aqui para querer julgar, até porque não 

sabemos realmente qual foi o motivo. Acho que é um momento aí que a gente precisa 

realmente reavaliar essa questão dos extremos, também a questão das doenças 

mentais. Uma coisa que a gente tem pedido muito aqui para esse governo: para que 

haja mais investimento na área da saúde mental. Temos inúmeros jovens se suicidando 

aqui na nossa cidade, na nossa região e a gente precisa tratar de cada um desses 
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jovens, dessas pessoas que passam por momento de depressão profunda que muitas 

vezes levam a atos como esse que ocorreu hoje em Campinas que a gente não gostaria 

que acontecesse com mais ninguém.”  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao processo de 

votação. Em votação o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG: “Somente um voto contrário da vereadora 

Amélia Naomi.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com um voto contrário da 

vereadora Amélia Naomi o pedido verbal do vereador José Dimas foi aprovado.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas o Plenário, consultado, 

aprovou com um voto contrário o pedido de votação em bloco das matérias submetidas 

à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das indicações de 

n.ºs 7051/2018 constante do processo nº 13249/2018, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que solicita à Prefeitura colocação de tela de proteção (cobertura) e rede nas 

traves do gol da quadra de esportes da praça Ouro Preto, no Jardim Ismênia; 7052/2018 

constante do processo nº 13250/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

solicita à Prefeitura a reprogramação dos horários de iluminação da quadra de esportes 

da praça Ouro Preto; 7053/2018 constante do processo nº 13251/2018, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de reparos em asfalto do 

corredor de ônibus da avenida São José; 7054/2018 constante do processo nº 

13252/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços 

de conserto/reparo das grades de proteção, localizadas na altura do primeiro ponto de 

ônibus da avenida São José; 7055/2018 constante do processo nº 13253/2018, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda severa, 

corte de raiz e estudos para retirada de árvores na rua Piauí, nº 70, na Vila São Pedro; 

7057/2018 constante do processo nº 13261/2018, de autoria da vereadora Flávia 

Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar poda de duas árvores localizadas na rua 

Maricá, nº 422 – Jardim Satélite; 7058/2018 constante do processo nº 13262/2018, de 

autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura rampa de acesso para 

cadeirantes na viela Isabel Maria de Jesus, no Jardim Telespark; e 7059/2018 constante 

do processo nº 13263/2018, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à 

Prefeitura substituição de duas árvores localizadas na rua Maricá, nº 422 – Jardim 

Satélite; da moção nº 133/2018 constante do processo nº 13266/2018, de autoria da 
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vereadora Amélia Naomi, que manifesta apoio à Nota Deliberativa do 27º Encontro 

Estadual do MNDH/SP sobre “70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos” 

realizada em 8 de dezembro de 2018; e dos requerimentos de nºs 4501/2018 constante 

do processo nº 13254/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura urgência no agendamento de biópsia de próstata para o senhor Dimas 

Benedito Aparecido Alves; 4502/2018 constante do processo nº 13264/2018, de autoria 

do vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura informações acerca do Programa 

Habitacional em nome da senhora Inez da Silva Machado, conforme PH 31594; e 

4503/2018 constante do processo nº 13265/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à concessionária EDP Bandeirante para que faça a remoção de 

galho de árvore que se desprendeu e ficou preso à fiação elétrica, em frente ao imóvel, 

situado na rua Raul Seixas, 124, Parque Industrial; e, ainda, o pedido de destaque na 

votação do requerimento de nº 4489/2018 constante do processo nº 13183/2018, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos acerca dos gastos em publicidade que a municipalidade 

despendeu com a divulgação no âmbito da saúde, especificamente com o Hospital da 

Mulher no exercício de 2017; e do requerimento de nº 4495/2018 constante do processo 

nº 13207/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que informações à Prefeitura 

Municipal acerca do novo contrato firmado entre o Município e a entidade Provisão. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao processo de 

votação das atas e proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação as atas das sessões 

ordinárias realizadas no dia 4 de dezembro de 2018 – 75ª Sessão Ordinária; 6 de 

dezembro de 2018 – 76ª Sessão Ordinária; 7 de dezembro de 2018 – 14ª Sessão 

Solene. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador CYBORG: “Nenhum voto contrário, presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Às 18h55min iniciou-se o processo de votação da pauta. 

Submetida à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 4 e 6 de dezembro de 2018; bem como a ata da 

sessão solene realizada dia 7 de dezembro de 2018. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos que 

sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos requerimentos 
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permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador CYBORG: “Três votos, presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por três votos favoráveis, os 

requerimentos foram rejeitados.” 

Em destaque a votação do requerimento de nº 4489/2018 constante do processo nº 

13183/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos acerca dos gastos em publicidade que a 

municipalidade dispendeu com a divulgação no âmbito da saúde, especificamente com 

o Hospital da Mulher no exercício de 2017; e de nº 4495/2018 constante do processo nº 

132017/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à 

Prefeitura Municipal acerca do novo contrato firmado entre o Município e a entidade 

Próvisão. Rejeitados com três votos favoráveis.  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos e 

moções constantes da pauta da sessão de hoje, 11 de dezembro de 2018, bem como 

os inseridos nessa data. Vereadores favoráveis aos requerimentos permaneçam como 

estão e os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador CYBORG: “Nenhum voto contrário, presidente, dos 

vereadores presentes no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 

constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Foram deferidos de plano os requerimentos de nº 4104/2018 constante do processo nº 

12708/2018, de autoria do vereador Fernando Petiti, que solicita a licença de vereança 

em sessão ordinária do dia 6.12.2018, nos termos do artigo 37, I, a da Lei Orgânica do 

Município; e de nº 4055/2018 constante do processo 12643/2018, de autoria do vereador 

Dr. Elton, que justifica ausência de vereança no dia 4 de dezembro de 2018, conforme 

atestado médico anexo. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao Pinga-Fogo, com 

a palavra vereador Lino Bispo. Um minutinho, antes, vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Sim! Senhor presidente, eu queria aqui passar o número 

do ofício caso o secretário da Governança, o senhor Anderson Faria, não localize, que 

eu enviei no dia 21 de março. É o ofício 3156/2018 RP, que é um.... exigindo uma vistoria 

e um laudo técnico das condições do viaduto Raquel Marcondes, que liga o centro ao 

Jardim Paulista. Eu inclusive queria aqui fazer a justificativa de voto com relação ao 
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destaque, que infelizmente os requerimentos que a gente tem encaminhado aqui nesta 

Casa não tem sido... tem sido rejeitado. Por isso... Nem ofício, nem requerimento se 

responde.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Lino, por gentileza, só um 

minutinho para o Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos demais 

vereadores! Vim pedir um minuto de silêncio também para uma moradora do Vila Ema, 

Neide do Prado Monteiro. Deixar um abraço para todos os seus familiares. E também 

falar sobre o viaduto aqui que passa acima aqui da Câmara Municipal. Já tinha solicitado 

também uma manutenção vendo algumas rachaduras. E também, se você passa de 

carro lá, você vê água saindo também, que mostra que precisa parar. Aproveitando a 

situação, o ocorrido nesse viaduto, também a gente solicita à Prefeitura que se atente 

aos demais viadutos até para que não ocorra o que aconteceu lá na Marginal do Rio 

Pinheiros, em São Paulo, para que a gente traga segurança aos motoristas. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino 

Bispo.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público 

aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV 

Câmara. Senhor presidente, eu quero aqui destacar um pouco do trabalho que nós 

estamos fazendo durante todo o ano em nossa cidade. Estamos aí praticamente 

chegando ao fim de mais um ano de trabalho – semana que vem a última sessão de 

Câmara. E dizer que temos trabalhado bastante no sentido de levar a necessidade da 

comunidade à Prefeitura para que o prefeito possa estar atuando de uma forma bastante 

intensa naquela necessidade maior que a comunidade tem. Dizer que tivemos algumas 

visitas essa semana buscando apresentar situações que precisam ser lembradas pela 

comunidade. Nós estamos vendo aí a lombofaixa que foi construída na rua Santarém, 

próximo à escola da Prefeitura que existe ali, e que veio trazer mais segurança para a 

população lá no Parque Industrial. Então, foi um pedido da comunidade que a secretaria 

atendeu e hoje está instalada essa lombofaixa. Aqui é a lombofaixa e o calçamento lá 

no Jardim Morumbi, na avenida Eliane Barbieri e também na avenida Benedito Bento. 

Ali existe um fluxo grande de pessoas que frequentam o centro comunitário e que 

estavam bastante inseguros nessa travessia de uma avenida para acessar o centro 

comunitário, a UBS, a pré-escola que tem ali naquele complexo, também o campo de 

futebol. Então, solicitamos à secretaria e ela, praticamente não demorou muito tempo, 

veio a atender esse nosso pedido. Ali nós vemos um gradil e uma calçada já segura ali 

que é o entorno da creche que está sendo construída. Aqui, há muito tempo, a 

comunidade ali do Jardim Oriente, do Alto do Jardim Morumbi também, solicitava a 

instalação de um semáforo e recentemente agora também a Secretaria de Mobilidade 

Urbana, depois de muita espera da comunidade, nós tivemos ali um abaixo-assinado 

com mais de seiscentas assinaturas aonde conseguimos que fosse implantado esse 

semáforo ali para trazer mais segurança às pessoas que vão para a Escola Malba 

Thereza e também ali para a igreja do Oriente, as igrejas evangélicas que tem ali, que 

as pessoas não tinham segurança, hoje esse semáforo trouxe essa segurança para a 

comunidade. Aqui é um trabalho também intenso que desde o ano passado nós viemos 

trabalhando lá no Residencial União. Nós vemos ali uma rotatória de nível que foi 

construída ali para dar um pouco mais de tranquilidade aos motoristas e também aos 

pedestres que é a entrada do Residencial União, ali na Maurício, ou melhor, na 

Francisco Rosa Marques, na entrada do Residencial União. E aqui, do outro lado, as 

canaletas que estão sendo construídas ali para tirar aquelas águas paradas de muito 

tempo no bairro Residencial União. Então, queremos agradecer à Secretaria de 
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Transportes, de Mobilidade Urbana, e também à Secretaria de Serviços Municipais. Aqui 

uma visita que tivemos com o secretário Paulo Guimarães essa semana na... um novo 

acesso para o Jardim Morumbi, ali pela rua Bacabal. Hoje a entrada principal do Morumbi 

está sendo pela marginal da Estrada Velha acessando pela Benedito Bento e nós 

queremos uma nova entrada. Já existe uma nova entrada, uma entrada ali no bairro, 

mas precisa de muito melhoramento. Então, a nossa proposta é que essa entrada ela 

possa descarregar o trânsito lá na avenida Benedito Domingues, a avenida Seis, no 

Jardim Morumbi. Estivemos com o Paulinho lá e ele se comprometeu conosco de estar 

viabilizando. Também subimos um pouco mais até a Escola Homera, cobrando também 

do secretário a lombofaixa para dar mais segurança, ali, tanto aos alunos como também 

aos pais que vão até a Escola Homera da Silva Braga, uma escola municipal ali no 

Jardim Morumbi. Que possam então, com mais segurança, acessar ali a escola. E aqui 

é a rotatória do Jardim Morumbi com o Bosque dos Ipês, também uma cobrança antiga 

da comunidade. Desde o ano passado, nós temos acompanhado uma situação bastante 

delicada ali, bastante insegura. Esse ponto ele fica... Na verdade esse aqui é a rotatória 

do Morumbi com o Bosque dos Ipês, a entrada que já tem ali hoje. Ali paramos um 

motorista aonde eles reclamam da falta do tempo do semáforo ali para que eles possam 

acessar a avenida Gisele Martins e seguir sentido Jardim Oriente. Então, solicitamos ao 

secretário, ele estará mexendo no tempo do semáforo ali para dar aos motoristas um 

pouco mais de agilidade no trânsito. E aqui a Escola José Sodera, no Bosque dos Ipês, 

também as mães têm reclamado da falta de segurança para a travessia ali daquelas 

crianças que vão do Jardim Morumbi para o Bosque do Ipês. Então, levamos o secretário 

e ele vai estar cuidando então de acertar a segurança do trânsito ali na escola do Bosque 

dos Ipês. E aqui é um novo acesso, ou melhor, um acesso com mais segurança para 

sair do Jardim Morumbi para o Bosque dos Ipês, ali na rua Nelson Gonçalves com a 

Gisele Martins. Perto ali então do ValeClin, que está logo ali do lado, levamos o 

secretário lá. A comunidade já tem todo um trabalho de um abaixo-assinado que nós 

entregaremos ao secretário solicitando dele... praticamente está muito certo que vai ser 

instalado um semáforo ali para que a comunidade possa acessar. E o trânsito ali 

realmente é um trânsito bastante intenso e há uma confusão por parte dos motoristas 

no sentido de com segurança atravessar de uma avenida para outra. Então, quero assim 

parabenizar o secretário também por essa decisão de cuidar, de colocar um semáforo 

ali. E aqui é a rua Tottoni, no Jardim Oriente, com a praça Yamagata. Hoje a rua paralela 

ela hoje ela é preferencial, sendo que a avenida que vai para o Shibata ela é preferencial. 
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Então, o secretário se comprometeu conosco de dentro em breve mudar o ‘PARE’ que 

tem ali para trazer mais segurança para os moradores. Também uma cobrança intensa 

dos moradores ali do Jardim Oriente e adjacências, devido ao supermercado Shibata 

que tem ali com bastante pessoas transitando naquele local, veículos inclusive. Nós 

solicitamos ao secretário e ele estará tomando providências também dessa situação de 

melhorar o trânsito ali. É um pouco daquilo que nós essa semana fizemos com secretário 

Paulo Guimarães, quero aqui agradecê-lo pela disponibilidade de estar conosco nessas 

visitas. É a gente no dia a dia da comunidade, é a gente trabalhando para levar o poder 

público a resolver os problemas de segurança, de educação, de tanta necessidade que 

a comunidade tem. Então, nós queremos assim dizer ao prefeito Felício Ramuth que 

nós somos porta-vozes da população, quando nós pedimos é porque a população 

realmente de fato ela anseia por aquela mudança. E cuidamos bastante dessa questão 

de segurança no trânsito. A gente sempre ouve a comunidade, portanto... Até falei ao 

secretário: ‘Secretário, se nós estamos encaminhando é porque a comunidade tem 

cobrado isso e de fato nós estamos aqui para isso, para ser esse interlocutor da 

necessidade da comunidade com a execução que a Prefeitura deve fazer atendendo 

então a população’. Quero dizer que esse trabalho nosso é os quatro anos, não é? O 

ano passado tivemos muitas lutas e conquistas para a comunidade, esse ano também 

muitas conquistas e batalhas vencidas e 2019 com certeza, se Deus permitir, nos dar 

vida e saúde, estaremos aí também continuando um trabalho junto à comunidade da 

região sul. Quero aqui agradecer por mais esse momento que nós temos aqui de fazer 

um pouco de prestação de contas do trabalho do parlamentar lá na base junto à nossa 

sociedade, junto aos eleitores. Um grande abraço! Obrigado a todos!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Marcão 

da Academia. Logo na sequência, vereador Dr. Elton.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, somente para pedir um 

minuto de silêncio. Faleceu na manhã de hoje o senhor Osvaldo Saldo Filho, que é 

esposo da assessora do nosso gabinete, a Andrea. A Andrea está de férias. Eles 

estavam no litoral norte. E ele gostava muito de pescar em alto-mar, ele estava pescando 

sozinho no barco, ele tinha um barco, e o barco virou, ele se afogou e entrou em óbito, 

faleceu na manhã de hoje. Então, quero pedir esse um minuto de silêncio aí e que Deus 

conforte o coração de toda a família.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José 

Dimas.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, em comum acordo com as lideranças 

dos partidos, nós solicitamos que a sessão, última sessão, do dia 20 fosse antecipada 

para o dia 18, e que ambas, dia 18, então, fosse na parte da manhã, às dez da manhã, 

a sessão do dia 20 para o dia 18. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia 

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Quero lamentar que eu acabei de receber uma notícia 

que o senhor Wilson, da família, acabou de falecer lá em Minas, então também 

acrescento o nome dele aqui.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio 

Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, hoje também faleceu ali na 

Paróquia de São Judas Tadeu o senhor Ari, que é ministro da comunhão, participa da 

paróquia há muitos anos ali. Então, a gente pede um minuto de silêncio, tá? O senhor 

Ari.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador... antes, 

vereador Dr. Elton. Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, incluindo também no minuto de 

silêncio o falecimento da senhora Maria José de Lima Ribeiro. Faleceu no dia de ontem, 

aos oitenta e oito anos. Ela era da comunidade Nossa Senhora do Rosário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Dr. 

Elton.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Muito obrigado, senhor presidente! Boa noite, 

senhor presidente e aos demais vereadores também e a todos aqueles que nos 

acompanham aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos! Inicialmente eu 

gostaria de falar que no final de novembro a Câmara realizou a primeira reunião na 

Comissão Especial de Estudos sobre o cálculo do Instituto dos Servidores. E comigo 

estavam presentes também os vereadores Walter Hayashi, Maninho Cem Por Cento, 

Dulce Rita também. E a criação da comissão ela foi resultado da procura, em meu 

gabinete, de servidores preocupados com o decreto que estabelece uma forma de 

cálculo da meta mensal da política de investimentos do Instituto da Previdência do 

Servidor Municipal alterando o decreto anterior. Mas eu acredito que os servidores 

municipais merecem essa atenção realizada por parte do Legislativo e por isso eu 

propus a criação de uma comissão que segue com os trabalhos na realização do estudo 

sobre o Instituto. Também gostaria de comentar sobre a sessão solene que foi realizada 

no dia 30 do mês de novembro; a Câmara outorgou o Título de Cidadão Joseense ao 

advogado Rodrigo de Moraes Canelas, que é o presidente da OAB de São José dos 

Campos, que está exercendo o triênio entre 2016 e 2018. E a honraria foi uma iniciativa 

do vereador Petiti e minha, aprovada em Plenário unanimemente. E vale relembrar que 

o Rodrigo Canelas também é conselheiro do Gaia, que é o Grupo de Apoio ao Indivíduo 

com Autismo, além de ser membro dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Urbano, Incentivo Social e do Conselho da Fundação Valeparaibana de Ensino. Isso 

mostra que o Rodrigo, além de um excelente profissional e líder da nossa cidade, 

também é um cidadão preocupado com o bem-estar da nossa cidade e das pessoas. 

Então, sem dúvida nós acreditamos que foi uma justa homenagem. Ainda gostaria de 

falar sobre homenagens salientando e parabenizando também o doutor Marcelo Milone, 

que recebeu em São Paulo o Troféu Mãos de Ouro, uma homenagem feita pelo Instituto 

Ronald Mcdonalds para a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, da qual Marcelo 

participa da diretoria. O Marcelo também faz parte da diretoria do GACC, que é o Grupo 

de Assistência à Criança com Câncer aqui em São José dos Campos, que atende toda 

a nossa região, inclusive um hospital que faz o atendimento praticamente com vaga 

zero, uma vez que ele funciona nos moldes do CROSS, sendo uma central do CROSS. 

Então, nós não temos fila de espera para atendimento oncológico aqui em nossa cidade 

e região. E ele é o diretor clínico e faz parte de uma ótima gestão ao lado também da 

nossa amiga Rosemary Sanz. Então, parabéns a ele e também a todo o GAAC! Além 

disso, eu gostaria de comentar sobre a minha prestação de contas que está disponível 
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na versão online. Então, como forma de prestar contas do meu mandato como vereador, 

já está disponível uma versão eletrônica da revista que nós elaboramos com um resumo 

de tudo aquilo que foi realizado no Legislativo aqui durante o ano de 2018. A revista traz 

as principais ações do ano, os projetos de leis apresentados, as reuniões que eu pude 

participar, as campanhas de orientação que eu realizei também junto à população e 

muito mais. Além disso, a publicação também informa quais serão os focos do meu 

trabalho para o ano de 2019 e destaca os meios de contatos da comunidade com o meu 

gabinete, que está sempre à disposição de todos. Então, a revista está disponível no 

meu gabinete para envio pelo correio e também para leitura na internet, através do site, 

basta você clicar lá no www.drelton.com.br, baixar a revista e saber tudo que foi 

realizado conosco ali no ano de 2018. Como próximo assunto, primeiro gostaria de 

parabenizar a vereadora Renata Paiva, esteve falando um pouco aqui sobre os 

problemas de suicídio, os problemas ligados à saúde mental e isto é uma pauta 

extremamente importante e é bom também contar com a sua participação e a gente 

sempre está falando sobre isto. E é importante a gente dizer que tem sido a patologia 

com maior índice de crescimento no meio da nossa população. E, por causa disto, falar 

sobre suicídio não se resume somente ao mês de setembro, a gente continua fazendo 

então a nossa fala, levando informação à população. Então, no último dia 6, eu estive lá 

no GAPC, que é Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer, levando a palestra sobre 

Prevenção ao Suicídio. E é importante falar sobre esse tema com todos os grupos e 

segmentos, pois o problema não faz distinção, inclusive ele está mais incidente, 

inclusive, em pessoas vulneráveis ou que têm um problema de saúde. Além disso, 

comentar que foi uma manhã muito proveitosa onde a gente pôde orientar, esclarecer 

dúvidas e, sobretudo, despertar nas pessoas a importância de se falar da maneira 

adequada sobre o suicídio, que é uma das principais formas de prevenção. Então, eu 

agradeço a iniciativa da entidade de nos convocar, de nos convidar e abrir as portas 

para que a gente pudesse estar levando essa informação ali a todos eles. Além disso, 

no dia 6, eu fui no Bosque dos Eucaliptos, ali na Espro, que é o Ensino Social 

Profissionalizante, também para conversar com outros quarenta alunos. Além da 

palestra da Prevenção ao Suicídio, eu levei informativos com os locais onde são 

prestados os atendimentos aqui em nossa cidade em relação à saúde mental. E os 

índices de suicídio entre os jovens vêm crescendo muito e por isso a gente traz esse 

tipo de orientação. Para vocês terem uma ideia, nos últimos vinte e cinco anos entre os 

quinze e vinte e nove anos de idade nós tivemos um aumento de trezentos por cento no 
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meio das mulheres e de mil e novecentos por cento no meio dos homens. Então, não há 

maneiras de a gente não dizer e não levantar essa bandeira para tentar acolher e levar 

informação para que essas pessoas sejam adequadamente acolhidas, tá bom? Além 

disso, agora no dia 8, no sábado, eu participei da Caminhada em Defesa da Família que 

teve início ali no estacionamento do parque Santos Dumont e percorreu várias ruas e 

avenidas próximas ali do parque. A caminhada ela contou com a presença do pastor 

Carlito Paes da Igreja da Cidade em São José dos Campos, da deputada estadual 

Letícia Aguiar e de diversas entidades da cidade e de muitas pessoas que participaram 

com camisetas ali. E, no Brasil, o Dia da Família é comemorado no dia 8 de dezembro 

para ressaltar a importância da presença da instituição familiar na vida das pessoas. 

Então, parabéns, eu trago os meus parabéns aos idealizadores da caminhada, que é o 

Anderson Senna e a Letícia Aguiar. Então, foi uma ótima iniciativa na qual eu pude 

participar. Muito obrigado a todos aí! Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia 

Naomi. Antes, vereador Esdras.” 

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Boa noite a todos! Eu quero deixar aqui o meu 

agradecimento ao Senado Federal que acabou de aprovar o PL 470, que foi proposto 

pelo senador Randolfe, aonde altera o artigo 32 que ele lida com a causa animal, aos 

maus-tratos aos animais como pena branda de menor potencial ofensivo. Então, já 

passou o PL lá que chega até um milhão de reais a multa. Agora, o próximo passo é 

pressionar o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, para que passe 

também na Câmara dos Deputados. Foi colocado um adendo no PL, aonde não interfere 

na vaquejada e nem em esportes equestres, mas já é um grande avançou para a causa, 

tendo aí multa que pode chegar até um milhão de reais e cadeia. Então, fico muito 

agradecido, muito feliz. Parabéns ao Senado que passou o PL, apesar de ter um ou 

outro que discordou! Agora é pressionar o Rodrigo Maia para que coloque para votar 

amanhã o PL 470 também na Câmara dos Deputados, que a gente consiga dar um 

passo ainda maior para a causa animal. Só isso. Boa noite!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora Amélia 

Naomi.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos! Quero 

cumprimentar o Gilson, que está aqui acompanhando a sessão, mas ele é da Comissão 

que acompanha o Plano Diretor, faz a articulação com os movimentos sociais e a 

Defensoria Pública e os arquitetos que estão na luta por uma cidade melhor. Quero 

começar. Saúde de São José pede socorro, porque amanhã é o último dia... Pode 

passar! ...amanhã é o último dia do Antoninho do Rocha Marmo atender as mulheres no 

Hospital da Mulher, que nunca existiu. Pode passar, por favor! Estou esperando aqui, 

desconta meus tempos. Amanhã é o último dia, dia 12, do Hospital da Mulher no 

Antoninho da Rocha Marmo, que ele prometeu e não cumpriu. ‘Fim da parceria com 

Antoninho da Rocha Marmo acaba’, do Felício. Pode passar! Agora, prefeito? Essa é 

uma pergunta para todos, porque infelizmente nós vamos ter muitas mulheres que vão 

ter que ter os seus filhos – já falei isso na sessão passada – em Jacareí ou em 

Caçapava, porque leito é uma... não é assim, né? Hoje o Hospital Municipal já está 

lotado. Então, nós vamos ter situações adversas infelizmente em função dessa opção 

da Prefeitura em não ter feito o Hospital da Mulher. O hospital já está lotado. Pode 

passar! As joseenses querem o verdadeiro Hospital da Mulher. Nós já estamos lá 

fazendo o abaixo-assinado. O verdadeiro Hospital da Mulher é esse: noventa e oito 

leitos, dez salas de atendimento individualizado, salas de ginecologia, maternidade 

quarenta e quatro leitos, atendimento humanizado e agilidade nos diagnósticos de 

câncer de mama e de útero. Pode passar! Esse... Nós estamos lá, há duas semanas, 

na praça Afonso Pena, desde o anúncio dessa tragédia na saúde. Pode passar! Duas 

tragédias. ‘A saúde da cidade também precisa do Próvisão’. Aliás, a mídia de São José 

fica anunciando que ele resolveu, mas conversa com a população porque o problema 

da saúde, do Próvisão, o contrato não é só para você fazer consulta para ver se é meio 

grau ou dez graus, é fazer o tratamento e, infelizmente, o tratamento de pessoas que 

vêm desde que nasceram, várias crianças nasceram e fazem tratamento especializado, 

vão ficar sem atendimento ou estão sem atendimento, infelizmente. E a saída não é 

também resolver o glaucoma no Hospital Municipal e a distribuição de colírio, não é 

disso que se trata o tratamento da saúde dos olhos, tá? Então, aqui o Próvisão, os novos 

procedimentos. Pode passar! Vou passar alguns vídeos das pessoas lá na praça. Este 

é bárbaro, pode...” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Ela está sem gineco... Eu vou falar na parte da Bancada, 

por favor, só para terminar. Ela está lá no Interlagos. O médico ginecologista dela era 
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cubano. Agora ela está no clínico-geral. Ia ter o bebê. O primeiro bebê dela foi no 

Antoninho da Rocha Marmo. O segundo... Essa é da retina. Ah, essa é amiga do prefeito. 

Bom, esse foi o meu... Era para estar aqui meu requerimento rejeitado que eu queria dar 

uma olhada e quero consultar o contrato com o Próvisão, mas eu... explicar aqui para 

essa senhora que está há um ano esperando o exame de retina, porque o valor 

contratado da Prefeitura era de quinze milhões e quinhentos. Eles gastaram... Só 

pagaram ao Próvisão dois milhões e novecentos, com um saldo de doze e quinhentos, 

então por isso que tem uma fila enorme e pessoas que estão perdendo a vista. 

Infelizmente o tratamento está suspenso, muita gente com dificuldade. Agora, para fazer 

a consulta, qualquer médico você... dois graus, três graus... Aliás, ele pôs lá o sistema 

do lado do Cefe, para fazer consulta. Agora tratamento... Nós estamos vendo que 

infelizmente o hospital de Sorocaba também o PSDB sucateou e ele está quase 

fechando, então as pessoas infelizmente, vereadora Renata Paiva, infelizmente nós 

vamos ter muitas pessoas que vão perder a visão por falta de tratamento e falta de 

opção.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Instante de silêncio... Um minuto, 

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, aproveitando a fala da vereadora 

Amélia, eu estive na sexta-feira vistoriando o Hospital Municipal onde vai recepcionar aí 

todas as mulheres que estão sendo transferidas do Hospital Antoninho da Rocha 

Marmo, tanto no ambulatório quanto nas cirurgias e nos leitos também que estão sendo 

ampliados. Ainda a reforma está acontecendo naquele setor de emergência do hospital, 

foi adaptado para o atendimento da mulher, principalmente a parte ambulatorial. 

Portanto, nós estamos aí acompanhando passo a passo para garantir tanto a qualidade 

quanto também o número de mulheres que serão transferidas para lá e as que também 

já estão sendo atendidas no HM, principalmente devido aí ao grande número de partos 

que o Hospital Municipal vai passar a receber.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Walter 

Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, era para mim ter ido lá na Tribuna 

Álvaro Gonçalves, mas eu vou falar daqui mesmo, um minuto. Nós ouvimos atentamente 

as vereadoras. Nós sabemos que o problema da saúde é interminável, sabemos. Agora 

está parecendo um debate político. Nós estamos fora da eleição. Se é para desgastar o 

governo já pensando em 2020, é uma outra história. Agora, o PT vir aqui falar da saúde... 
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O tempo deles... O tempo deles foi uma vergonha para a nossa cidade, uma vergonha 

e por isso, meu presidente, é que o Próvisão acabou quase falido, por quê? Não 

pagaram e essa administração que pagou. Agora vir falar de Hospital da Mulher, querer 

pagar quarenta e cinco milhões num contrato de suit built, que é aquele que você paga 

o aluguel e por isso o Tribunal de Contas deu pau nessa licitação e o PT vir aqui falar? 

Fora que o PT acabou com o país, muita gente morreu por essa política econômica, 

essa ladroagem, essa roubalheira que foi feita no governo federal e estendeu por várias 

cidades do país. Então, por favor, vamos falar, mas olha para o próprio umbigo, o que o 

PT fez no país e na nossa cidade, trezentos e seis milhões, isso sempre eu vou falar, de 

dívidas que deixou aqui para o Felício pagar. Muito obrigado!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Questão de ordem, senhor presidente. Mentira, mentira 

e queria aqui só falar o que o PT fez. O PT fez muito aqui nessa cidade. Aliás, tiraram o 

NAC, porque o NAC na época do Cury era lá em Santana, porque as pessoas tinham 

que pegar dois ônibus. O NAC está aqui na avenida São José atendendo num prédio 

todo reformado, com qualidade. Fez muito pela saúde. Agora o contrato que eu estou 

discutindo aqui não é um contrato do nosso governo, o contrato do dia 17 de novembro 

de 1917... 2017, do ano passado, é esse contrato. Se esse contrato a Prefeitura não 

repassa, não passa, tal, suspende, é isso que nós estamos discutindo. Quem assinou o 

contrato chama-se Felício Ramuth e o secretário de saúde que estava no cargo. Então, 

é esse contrato que nós estamos discutindo e que está no nosso panfleto, aliás, que 

acabou todos. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a 

construir aqui em São José o Limoeiro que vai ser entrega agora, porque até agora não 

tem moradia do PSDB, tem moradia que vai ser entregue apartamento do nosso 

governo.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos à votação solicitada 

pelo vereador José Dimas, conforme acordo de líderes, de que a sessão do dia 20 ela 

vem para o dia 18 e a sessão do dia 18, também no mesmo dia, na parte da manhã. Ou 

seja, faremos primeiro, a partir das 9 horas, a votação da Ordem do Dia, que é a sessão 

de terça-feira, no dia 18, e na sequência faremos então a sessão do dia 20, que é a 

sessão do Expediente, às 9 horas... não, nove... Corrigindo, então, aqui. Muito obrigado, 

vereadora Renata Paiva e vereador Walter Hayashi! A sessão, então, começa às 10 

horas. 10 horas a sessão de Expediente... da Ordem do Dia e na sequência a sessão 

do dia 20 de dezembro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 
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Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Robertinho da 

Padaria. 

O senhor secretário ad hoc, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de alteração do horário da Sessão Ordinária do 

Expediente, de 18 de dezembro de 2018, das 17h30 para as 10 horas, e a antecipação 

da Sessão Ordinária da Ordem do Dia, de 20 de dezembro de 2018, às 17h30, para 18 

de dezembro de 2018, na sequência do Expediente (conf. Req. 4504/2018 – nº 

13270/2018). 

Às 18h33min encerrou-se o processo de votação da pauta. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao instante de 

silêncio, solicitado pelo vereador Marcão da Academia, Fernando Petiti, Juvenil Silvério, 

Amélia Naomi e Wagner Balieiro, pelos senhores Osvaldo Saldo Filho, Neide do Prado 

Monteiro, Maria José de Lima Ribeiro, Willian Sene dos Santos, senhor Wilson e também 

o senhor Ari.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória dos senhores Osvaldo Saldo Filho, Willian Sene dos Santos, Wilson 

e Ari, e das senhoras Neide do Prado Monteiro e Maria José de Lima Ribeiro. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO, 

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h35min.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Identificador: 330038003300390030003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.


		2018-12-19T15:45:30-0300


		2018-12-20T16:22:30-0300




