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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário ad hoc, vereador Maninho Cem Por 

Cento, procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos 

seguintes vereadores: ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), RENATA PAIVA (PSD), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), LINO BISPO (PR), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), FERNANDO PETITI (MDB), WAGNER BALIEIRO (PT), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB) e AMÉLIA NAOMI 

(PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DR. ELTON 

(MDB) – 17h57min, CYBORG (PV) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) – 18h02min, 

JULIANA FRAGA (PT) – 18h04min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 

18h04min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h05min, WALTER HAYASHI (PSC) – 

18h06min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h08min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 

18h14min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h29min. 

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

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

declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA cuja pauta da 

Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada 

e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes 

que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. 

Solicito ao vereador Maninho que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos 

senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Maninho Cem Por Cento, 

procede à leitura do Item I da pauta – Projetos novos a serem lidos – designação às 
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Comissões Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de 

Emendas. 

O senhor secretário ad hoc, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “São esses os 

processos que serão votados no dia de hoje, senhor nobre presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Enquanto organizamos a pauta 

aqui, está suspensa a sessão.” 

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, 

com a palavra o vereador, líder de governo, José Dimas.” 

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

vereadores, público que nos acompanha aqui presente e pela TV! Também quero 

agradecer a presença dos funcionários, servidores da Casa. Senhor presidente, 

primeiramente, gostaria de solicitar a supressão da leitura de todos os projetos 

constantes na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. E peço 

o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: de autoria do vereador Dr. 

Elton, processo 3561 de 2017 – PL 122/2017; por uma sessão também peço o 

adiamento do processo 9009/2017 – PL 306/2017; por uma sessão, de autoria do 

vereador Fernando Petiti, peço o adiamento do processo 3516/2018 – PL 119/2018; 

processo 6577/2018 – Projeto de Lei 260 de 2018, de autoria dos vereadores Fernando 

Petiti, Dulce Rita e Dr. Elton, adiamento por uma sessão; e, ainda, o processo 10229 de 

2018 – PL 394/2018, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, adiar por uma sessão. 

Senhor presidente, peço ainda para incluir para a leitura na sessão de hoje os 

seguintes processos: 11372 de 2018 – PL ecreto legislativo 39 de 2018; processo 

11373 de 2018 – PL 436 de 2018; processo 11377/2018 – PL 437/2018; e também, 

solicito a votação da tramitação da emenda protocolada fora de prazo, a Emenda nº 1 

ao processo 10229/2018 – projeto de lei 394/2018. Obrigado, senhor presidente!”  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação dos vereadores 

presentes aqui no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 
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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 submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 122/2017 constante do processo nº 3561/2017, de 

autoria do vereador Dr. Elton, que concede isenção do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS às clínicas de hemodiálise que atendam preponderantemente 

pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde – SUS; do Projeto de Lei nº 306/2017 

constante do processo nº 9009/2017, de autoria do vereador Dr. Elton, que concede 

prêmio à pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de crime contra 

a Administração Pública Municipal, de que resulte a efetiva recuperação de valores ao 

Erário; do Projeto de Lei nº 119/2018 constante do processo nº 3516/2018, de autoria 

do vereador Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a incluir, como curso 

extracurricular, o ensino de robótica na rede municipal de ensino de São José dos 

Campos; do Projeto de Lei nº 260/2018 constante do processo nº 6577/2018, de autoria 

do vereador Fernando Petiti, da vereadora Dulce Rita e do vereador Dr. Elton, que 

dispõe sobre a proibição pelos profissionais da área de saúde, que atuam na rede 

municipal de saúde, do uso de equipamentos de proteção individual, como jalecos e 

aventais, fora do ambiente de trabalho, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 

394/2018 constante do processo nº 10229/2018, de autoria da vereadora Flávia 

Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Mãe Joseense no 

âmbito do Município e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta 

para leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2018 constante do processo nº 

11372/2018, de autoria vereador José Dimas, que concede o título de Cidadão 

Joseense ao Dr. Fernando Callera; do Projeto de Lei nº 436/2018 constante do 

processo nº 11373/2018, de autoria do vereador José Dimas, que institui e inclui no 

Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos 

a Copa Norte de Futebol, a ser realizada no primeiro semestre do ano; e do Projeto de 

nº 437/2018 constante do processo nº 11377/2018, de autoria do vereador Valdir 

Alvarenga, que denomina a Rua 15, do Loteamento Residencial Pinheirinho dos 

Palmares II, de Rua Sebastião de Faria; e a inclusão para votação da tramitação da 

Emenda nº 1 (protocolada fora do prazo) ao Projeto de Lei nº 394/2018 constante do 

processo nº 10229/2018, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que autoriza o Poder 

Executivo a instituir o Programa Mãe Joseense no âmbito do Município e dá outras 

providências. 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra vereadora Renata 

Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público 

aqui presente, imprensa, TV Câmara, internet, aqueles que nos acompanham e um boa 

noite especial aos nossos amigos aqui, Tampão, seguindo a sessão, a Madalena Gil, 

nossa guerreira aí que tem feito um trabalho também incrível frente ao Conseg, na 

região lá do Galo Branco, Eugênio de Melo, região Leste toda ali, e aos nossos demais 

amigos aí presentes também. Senhor presidente, o que me traz aqui: eu entendo que 

saúde... tudo na vida da gente a gente pode esperar, mas saúde, quando a pessoa 

precisa, é para ontem, ainda mais quando ela tem um diagnóstico de câncer. Nós 

sabemos que o protocolo é de sessenta dias, tem projetos nessa Casa, inclusive do Dr. 

Elton, para reduzir esse prazo para dias, mas infelizmente do que adiantam as leis se a 

Prefeitura, se a Secretaria de Saúde não cumpre esses protocolos? Eu tenho um caso 

aqui da dona Maria Aparecida Silva Batista, o CRA dela é 5173, ela tem um tumor no 

rim, neoplasia do rim, ela perdeu quatorze quilos quando passou no nefro no 28 de 

agosto que o nefro pediu para que ela fosse encaminhada para cirurgia oncológica. 

Isso já aconteceu há mais de sessenta dias e foi marcada a avaliação agora para o dia 

29, ou seja, noventa dias! Essa senhora de setenta e sete anos já tinha perdido 

quatorze quilos na data que ela esteve no nefrologista no dia 28, agora com noventa 

dias de prazo ela vai passar por uma avaliação, você imagina quanto tempo isso vai 

acontecer para ela poder receber o atendimento que ela precisa. Isso, infelizmente, 

acontece em detrimento do quê? Tudo para no DRC, tudo para no DRC. De que 

adianta o Pio XII ter a maior boa vontade de se preparar para dobrar o atendimento 

oncológico, de setecentos atendimentos para mil e quatrocentos, se o DRC tem mais 

de duas mil pessoas esperando urologistas com atendimento oncológico? Então, 

infelizmente, isso não pode acontecer e a gente quer aqui chamar a atenção do 

secretário de Saúde e dos técnicos e dos representantes que atuam nessa área, 

principalmente no DRC, para casos como esse da dona Maria Aparecida, que tão logo 

ela seja atendida a gente pede a Deus que não seja tarde demais, que ela não venha a 

pagar com a própria vida. E também a questão, recebi muitas reclamações que o 

somatropina e o leite neocate que as pessoas foram obrigadas a entrar na justiça 

através de liminar para poder conseguir, que são de alto custo, obrigação do Estado e 

que a Prefeitura está comprando, também a Prefeitura está deixando de comprar, 

mesmo com ordem judicial. Queria aproveitar, Leandro, para que você indagasse o que 
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está acontecendo que não estão sendo entregues mesmo por ordem judicial esses 

medicamentos.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Considerando que no dia 15 de 

novembro é comemorado o feriado da Proclamação da República, nós não temos 

sessão de Câmara no dia 15 de novembro, que é uma quinta-feira, então pergunto ao 

Plenário... consulto ao Plenário sobre a possibilidade de termos uma sessão na terça-

feira. Vereadores favoráveis... Veja bem, sessão na terça-feira é logo após a sessão de 

Câmara de terça-feira. Não... Não é extraordinária. É uma sessão ordinária. Ao invés 

de cancelar a sessão de quinta, nós trazermos ela para a terça-feira. Vereadores 

favoráveis à proposta de termos sessão ordinária de votação de projetos na terça-feira, 

logo após a sessão de requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão 

e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Senhor vereador presidente Juvenil, todos 

os vereadores aqui, nenhum voto contrário, presidente.” 

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

então na próxima terça-feira teremos duas sessões ordinárias nesta Casa.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a proposta de 

antecipação da sessão ordinária do dia 15 de novembro de 2018 para o dia 13 de 

novembro de 2018, após a sessão dedicada ao Expediente (req. 3413/2018 – processo 

nº 11390/2018 – autoria: ver. Juvenil Silvério). 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Queria registrar aqui a presença, 

vereador Walter Hayashi, do sempre vereador Tampão que nos prestigia hoje aqui em 

nossa galeria, seja bem-vindos, bem como toda a comissão do Conseg que está 

conosco.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Às 18h51min iniciou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a tramitação da 

Emenda nº 1 ao processo 10229/2018. Vereadores favoráveis à tramitação 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

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

Silvério, dos vereadores presentes aqui nesse Plenário.” 

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

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a inclusão para 

tramitação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 394/2018 constante do processo nº 
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10229/2018, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir o Programa Mãe Joseense no âmbito do Município e dá outras providências.  

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

Cyborg que faça a leitura dos processos solicitados.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Inclusão somente para leitura conforme 

aprovado e votado por esse Plenário nessa noite. ‘Processo nº 11372/2018, é o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 39/2018, de autoria do vereador José Dimas, onde ‘concede o 

Título de Cidadão Joseense ao doutor Fernando Callera’ – Comissão Justiça – Rito 

Ordinário – Término do prazo para Emendas: 26 de novembro de 2018; Processo nº 

11373/2018, é o Projeto de Lei nº 436/2018, autoria do vereador José Dimas, onde 

‘institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São 

José dos Campos a Copa Norte de Futebol, a ser realizada no primeiro semestre do 

ano’ – Comissão Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para Emendas: 26 de 

novembro de 2018; Processo nº 11377/2018, é o Projeto de Lei nº 437/2018, de autoria 

do vereador Valdir Alvarenga, onde ‘denomina a Rua 15, do Loteamento Residencial 

Pinheirinho dos Palmares II, de rua Sebastião de Faria – Comissão Justiça – Rito 

ordinário – Término do prazo para Emendas: 26 de novembro de 2018’. Senhor 

presidente, vereador Juvenil Silvério.”  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 7/2017 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 3165/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a 

sala da TV Câmara na Câmara Municipal de São José dos Campos, de Sala Jornalista 

Dailor Pinto Varela. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

3165/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

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

presentes nesse Plenário.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 186/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4851/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que modifica a Lei Municipal nº 8.940, 

de 16/05/2013, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego 

público no âmbito do município de São José Dos Campos, e dá outras providências. 
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Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

4851/2018. Informo que o Substitutivo nº 1 ele foi retirado. Em votação a Emenda nº 1 

ao Substitutivo nº 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário do Plenário, dos 

vereadores presentes aqui nesse momento.” 

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

Emenda nº 1.” 

Em votação a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o Substitutivo nº 2. 

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 Substitutivo nº 2. Aprovado por unanimidade 

Às 18h53min encerrou-se o processo de votação. 

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

autora da proposta Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente eu queria primeiro acusar a presença 

aqui do pessoal aqui do Conseg leste, que foi através do Conseg leste que nós 

encaminhamos esse projeto de lei alterando a lei que já existia de 2013, para dar maior 

efetividade nas ações, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, com relação 

à perturbação do sossego público. Esse é um processo que vem sendo encaminhado 

há uma boa data aí, porque teve várias pessoas que opinaram sobre isso, notadamente 

a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Depois passou por um crivo, um pente fino, eles 

deram umas sugestões, foi feito o substitutivo para corrigir, melhorar a efetividade 

desse projeto. Depois eles fizeram novas adequações, tivemos que suspender tudo 

para que fosse feita mais adequações para o projeto de lei. Isso aí demorou, sei que o 

pessoal do Conseg ficou aí meio ansioso para que fosse aprovado logo e para que 

realmente a perturbação do sossego público tivesse alguma coisa para parar um 

pouco, para melhorar a qualidade de vida, principalmente dos vizinhos que a polícia 

vai, a Guarda Municipal vai, conversa com os moradores que estão infringindo, eles 

falam que vão ficar quietos, daqui a pouco eles retornam e fica aquele enxugar gelo, 

como se diz. Esse projeto foi um... o original era da Dr.ª Ângela, que fez o projeto 
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corajosamente, porque é mexer mesmo com a vida das pessoas, com a liberdade das 

pessoas, mas, como se diz, né, o meu direito só termina onde do outro começa. E isso 

infelizmente não estava sendo respeitado aqui em São José dos Campos, que a festa 

começava, ia até o dia seguinte, às vezes não parava, ficava o final de semana inteiro, 

ninguém dormia, ninguém podia ter o mínimo de descanso por conta de a polícia não 

ter o que fazer nem a Guarda Municipal. Então, essa lei está aqui sendo corrigida do 

original para que as corporações possam realmente interferir e melhorar a sua 

aplicabilidade. Então eu queria agradecer a presença aqui da Madalena Gil, do senhor 

Jaime Tomé... Madalena Gil, presidente do Conseg, que está sempre aí lutando com a 

gente lá na região do distrito de Eugênio de Melo e toda a região leste. ...da Valdenice, 

da Rosângela – vice-presidente, da Dalva, do Fábio Antônio e da Mariene, e de todos 

os que não puderam estar aqui hoje presentes, mas que sempre estão lá nas reuniões 

do Conseg, que tem uma grande participação de muitas lideranças e que eu acho que 

é um Conseg que está se obtendo vários êxitos pela participação de todos da região. E 

também, aproveitar aqui a presença de vocês, falar que nós conseguimos a doação 

para que o capitão Wagner fizesse as caixinhas de sugestão, que eu acho que foi uma 

proposta tirada dentro do Conseg e nós conseguimos que o comerciante da Artes Ana 

fizesse essas caixas e doasse para o Conseg leste. Então já deve estar no meu 

gabinete, até amanhã cedo que eu já sei que estão prontas essas caixas. Então, eu 

queria que vocês também falassem para o Capitão Wagner que, conforme prometido, 

está sendo cumprido. E obrigada a todos os vereadores que corajosamente estão aqui 

revendo essa lei, porque é uma lei polêmica que está mexendo com a liberdade dos 

outros, das pessoas que não está sabendo usar. Então, porque eu acho... como diz o 

nosso presidente agora, ‘liberdade é a eterna vigilância’. Então as pessoas vão ter que 

ficar mais atenta nos seus hábitos, né? Obrigada e boa noite a todos!” 

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

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Também, senhor presidente, para cumprimentar todo 

mundo aqui do Conseg, que são grandes lutadores e lutadoras, à Mariene, em 

especial, em nome de todas elas. Ela é uma das pessoas mais atuantes ali na região 

sul, no Parque Industrial, participa de todas as reuniões e outras. Quero cumprimentá-

la pela garra, pela militância. Tem aqui seus companheiros do seu grupo, mas eu acho 

que a cidadania se dá em vários espaços e você tem trabalhado junto a população 

vigiando, denunciando, buscando inclusive, criando rede. Então parabéns pelo 
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trabalho, que eu acho... o seu trabalho é o que o Conseg também faz, porque na 

medida em que está orientando em todas as regiões – na região leste, na região sul. 

Eu quero aqui cumprimentá-los pelo trabalho voluntário importante que vocês fazem 

em São José dos Campos, evitando vários transtornos e fazendo um papel que é um 

papel fundamental na sociedade que hoje ela é extremamente articulada através das 

redes, e esse trabalho que o capitão implementou foi muito importante porque unificou 

a vizinhança, tem unificado as lideranças das regiões. Então, parabéns pelo trabalho! 

Eu acho que esta lei... quando a Dr.ª Angela apresentou esse projeto nós tivemos mais 

de vinte reuniões aqui com a corporação, com todos. Eu acho que vocês perceberam e 

apresentaram a solução e vamos viver melhor com toda tranquilidade porque todos têm 

o mesmo direito e na comunidade também deve prevalecer o direito da maioria. 

Parabéns!” 

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

Balieiro. E peço ao vereador Cyborg que assuma os trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador CYBORG, que dá continuidade aos 

trabalhos. 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores, público aqui presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais 

e TV Câmara e, de maneira especial, os membros do Conseg, vários amigos, vizinhos 

lá na região do Jardim Ismênia, Vila Industrial, Tesouro e também de toda região leste, 

que estão aqui presentes. Desde o início, logo no primeiro projeto, enquanto Relator do 

projeto, que tem que dar o parecer favorável ao projeto, a gente já fez esse parecer, lá 

no mês de abril, ao projeto. Sempre manifestei favorável ao projeto nas reuniões do 

Conseg. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião junto com a comunidade, lá na região 

da Vila Tesouro, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, onde até vários amigos 

estiveram presentes lá também, lá na reunião que o Conseg fez lá junto com o capitão 

Wagner. Dizer que foi uma proposta que começou lá atrás ainda com a então 

vereadora Dr.ª Angela, quando fez uma legislação que envolvia a questão do som alto, 

especialmente de carros, e que agora teve essa modificação feliz sendo feita num 

projeto de autoria aqui da vereadora Dulce Rita, a qual eu cumprimento pela iniciativa. 

E dizer que a organização junto com os moradores, com a Polícia Militar e com todos 

que puderam sugerir e participar desse projeto e, inclusive, aqui todos os vereadores 

desta Casa foi possível avançar nessa legislação. Nós temos diversos problemas na 

área de perturbação do sossego e essa legislação ela vai ser mais um instrumento que 
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teremos para atuação do Poder Público. E se não fosse a participação da população 

em especial, não seria possível chegar numa legislação tão boa como essa. Então, de 

maneira especial, parabenizar a todos os moradores, a todos os representantes do 

Conseg, dizer que é uma alegria muito grande a gente poder participar dessa 

construção e podem contar conosco sempre nessa caminhada. Parabéns!” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com a palavra, nobre vereador Maninho 

Cem Por Cento.” 

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

vereadoras, eu também não poderia deixar de vir até esse microfone para parabenizar 

a nobre vereadora Dulce Rita por esse projeto maravilhoso, deixar também de 

agradecer e parabenizar a equipe do Conseg, a gente que está sempre presente, 

sempre participando lá na região leste. E também, senhor presidente, falar de um 

evento que nós estivemos ontem lá, uma reunião através do Conseg, estivemos 

presentes lá. A presidente Madalena Gil, Rosângela e a outra da diretoria como que é o 

nome, eu não lembro o nome dela, mas... A Dalva. Obrigado pela presença ontem lá na 

reunião! E também agradecer também toda nossa equipe, nossa assessoria que deu 

um duro danado para poder levar. Lá, ontem, mais de oitenta pessoas estiveram 

presentes lá na reunião. A nossa equipe lá foi para rua e conversou com os moradores, 

convidou os moradores e graças a Deus foi um evento muito legal, onde estará levando 

segurança lá para a região leste, lá para a Vila Tesouro. E parabenizar, também, o 

capitão Wagner de Lima, que é o mentor dessa... projeto. Então, parabéns a eles e 

parabéms a todas as pessoas que participaram. Mais uma vez parabéns à vereadora 

Dulce Rita por esse maravilhoso projeto aí e pode contar sempre com o nosso apoio, 

deste nobre vereador, aqui. Um abraço a todos!” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com a palavra, nobre vereador Juvenil 

Silvério e, logo em seguida, vereador Marco Aurélio.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, boa noite! Boa noite, todos os 

vereadores! Quero, de forma especial, aqui cumprimentar o Jaime, que também se 

encontra em nossas galerias, todos os presentes aqui por conta da votação desse 

projeto da vereadora Dulce Rita. Parabéns, Dulce Rita, por essa iniciativa, sem dúvida 

melhorando cada vez mais a nossa cidade! Mas também aproveitar, Marcão, para vir a 

este microfone e informar que ontem começou um trabalho belíssimo, é uma nova 

forma de atendimento. Serão doze mil consultas oftalmológicas e vinte e uma mil é... 

ultrassonografias, né, obrigada, Dulce Rita! Então, começou lá no Cefe, no Parque da 
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Cidade, esse trabalho, durante seis meses tem esse prazo de terminar esses 

procedimentos e se Deus quiser por que não iniciativas como estas fazer mais pela 

cidade, é chamada Resolve Mais especialidades, né? Isso tem dado muito certo. Eu 

passei hoje lá, tinha muita gente. Então, foi sem dúvida uma bela iniciativa do prefeito 

Felício e também com o secretário Huruta e toda equipe da Saúde. Além disso, 

Marcão, hoje de manhã também, se eu não me engano por uma das rádios, foi 

anunciado que na próxima semana será dada a ordem de serviço para a construção do 

túnel do gás, aquele famoso... famoso... rotatória que tem ali, que vai para o Cajuru, 

para o Pousada do Vale, para o Novo Horizonte, ou seja, é uma coisa medonha o tanto 

de carro que circula por ali. Com essa nova modalidade urbana, então, vai ser muito 

melhor o trânsito naquela região. Então parabéns aí a todos que se empenharam nisso! 

E vale o registro aqui, Marcão: é dinheiro trazido pelo deputado Eduardo Cury, ele que 

buscou emendas a esse projeto apoiando a nossa cidade, então, nessa nova obra que 

vai acontecer ali em benefício de toda a população. Muito obrigado e boa noite!” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Agora o nobre vereador Marco Aurélio 

Simão.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente! Toda hora é 

Marcão, é Marco Aurélio, é Marco Simão. O importante é que é um amigo aqui de 

todos vocês aí, podendo contribuir legislando e fiscalizando para a cidade. Boa noite 

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

Câmara, através do facebook. Cumprimentar aqui especialmente o pessoal do Conseg, 

Conseg Leste aqui com a nossa amiga Madalena Gil e, através dela, estender a 

todos... cumprimento a todos os outros participantes, o Conseg que a gente também 

participa muito lá na região sul. Ontem, eu estive também numa rádio falando sobre a 

segurança, sobre o Conseg, sobre os programas Vizinhança Solidária, Proerd, vários 

programas que ajudam a construir a segurança da nossa cidade, que a segurança 

todos nós sabemos que ela começa com a prevenção e depende de cada um de nós. 

Não podemos deixar todo esse problema somente para Polícia, para Guarda, para o 

Exército, não. Nós temos que fazer a nossa parte também, e nossa parte nós 

construímos através do Conseg. Então, parabéns por toda a luta, por todo o trabalho 

que é feito. Também estamos falando do Conseg Norte, que está aí já se 

restabelecendo também, é importante a gente também destacar aqui. E parabenizar 

todos aqueles vereadores que participam também do Conseg. É importante a gente 

participar para construir projetos de lei como foi novamente construído aqui com a 
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vereadora Dulce Rita. Parabenizar a vereadora Dulce Rita, porque a participação junto 

com a comunidade, junto com aqueles que estão dia a dia batalhando para uma melhor 

segurança de nossa região é que construímos projetos como esse. Então, a 

importância de todos os vereadores participarem, sim, dos Consegs ou pelo menos a 

assessoria estar a par para construir junto com a comunidade. E parabéns a todos 

vocês! Muito obrigado também pelo que vocês fazem pela segurança da nossa cidade. 

A gente que participa, né, Madalena? Sempre com todos os presidentes do Conseg 

das reuniões da comissão... do Conselho Municipal, também, de Segurança. Eu e o 

vereador Professor Calasans fazemos parte, também estamos lá todo mês sempre 

trabalhando e ajudando a contribuir com a melhoria da segurança da cidade, tá, okay? 

Eu queria aqui também estender a fala também sobre a questão do projeto, o novo 

programa aí que a Prefeitura iniciou agora, da Resolve Mais especialidades. Estive lá 

ontem junto com o prefeito, junto com o vice-prefeito, Dr. Ricardo, aqui também com o 

vereador Cyborg. Nós estivemos lá cedo ontem, no Cepe, na abertura desse grande 

programa, um programa inovador que você traz uma nova forma de ajudar a saúde do 

nosso município. Você colocando um espaço que você atende doze mil consultas 

oftalmológicas, que aí tem mais de vinte mil na fila, né, você atende isso. Mais de vinte 

mil exames de ultrassonografia para ajudar também. Quantos exames estão parados 

aí! Então, assim, todo investimento que é feito com responsabilidade na área da saúde, 

na área da segurança pública, na área da educação nós temos que acompanhar, 

fiscalizar e aprovar aqui na Casa se é para o bem da comunidade. Então, mais um 

projeto que engrandece, que ajuda, né?, porque ‘ah, mas, poxa, vai investir...’ Tem que 

investir, porque se não investir não melhora. Então, tem que parabenizar também a 

Prefeitura, a secretaria, quando tem projetos como esse que faz ajudar a nossa cidade. 

 E, só para finalizar, senhor presidente, vou pedir um minuto de silêncio em 

homenagem à dona Maria Nunes Beraldo Guratti, que faleceu hoje com noventa e dois 

anos, quer dizer, faleceu dia 8, que foi hoje, né? Hoje é dia 8. Noventa e dois anos. 

Uma família tradicional aqui em São José dos Campos, moradora da Vila Maria, deixa 

filhos e netos. A filha dona Célia, dona Ileide. O avô Frederico Guratti, que foi amigo de 

infância também do meu avô, um dos diretores da Associação Esportiva São José. 

Então, deixar aí os nossos sentimentos a toda família. E também ao senhor Milton 

Valim Rodrigues Filho, pai de um professor de educação física amigo nosso, o 

Rodrigo... Desculpa! O Roberto. E mandar também um abraço, nossos sentimentos e 

que Deus conforte o coração de todos os familiares! Obrigado!” 
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O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Obrigado ao vereador Marcão da 

Academia! Essa homenagem, esse um minuto de silêncio será respeitado ao término 

da sessão, pode ser, vereador? Agradeço a sua compreensão. Próximo vereador, 

vereador Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite a todos vereadores, 

funcionários da Casa, também aos telespectadores da TV Câmara e ao pessoal que 

compõe o Conseg Leste. Parabenizar primeiro a vereadora Dulce Rita. É um assunto 

que desde que eu entrei na Câmara eu gosto muito de atuar, né? Em favor do sossego, 

contra a perturbação do sossego público. Em 2007, a gente criou a Operação Sossego, 

que coibiu sessenta e seis pontos de perturbação do sossego público. E agora a 

vereadora Dulce, acompanhando a ideia do Conseg, veio incrementar uma lei que, à 

época, também foi muito criticada, muito comentada, mas necessária. Realmente a 

vereadora Dulce fala tudo, né? A nossa liberdade acaba quando começa a da outra 

pessoa. E essa lei veio fortalecer, deixar uma São José dos Campos com mais respeito 

ao sossego público. Muita gente fala que é bobeira, mas a gente tem que ver a ponta, 

aquele trabalhador que chega em casa, tem o seu sossego perturbado, não consegue 

assistir a uma televisão, não consegue receber visita e, o pior, na hora de dormir, 

descansar, tem sempre alguém fazendo a perturbação do sossego público, uma 

algazarra, barulhos grandes, que a gente precisa ter leis para que tanto a Guarda 

Municipal como a Polícia Militar possam autuar essas pessoas. Também o que eu 

queria deixar aqui é parabenizar o secretário de Defesa do Cidadão, o Antero, o PM 

aposentado Antero, que vem autuando vários pontos de perturbação do sossego 

público, né? Vários problemas que eu precisei da Guarda Municipal sempre tive um 

retorno. Tem casos que são demorados, mas felizmente são resolvidos. E a gente tem 

que parabenizar. Agora com essa lei que foi aprovada hoje vai dar mais autonomia, vai 

dar mais força à Guarda Municipal de São José dos Campos. E um exemplo típico: 

quando tinha finais de campeonato, a comemoração na avenida Nove de Julho, que eu 

era procurado pelos vizinhos, o comandante da Guarda Municipal, nosso secretário 

Antero, resolve rapidamente, a comemoração dura vinte minutos, meia hora e já acaba, 

porque tem que respeitar, fora os vizinhos, é uma localidade que tem um hospital. 

Então, a gente tem que ter consciência. Para quem não tem consciência, a lei tem que 

funcionar. E, para finalizar aqui, queria deixar um abraço especial à Iraides, uma 

grande amiga... que na verdade lá de trás já, né, Iraides? ...uma grande amiga do meu 

pai, sempre atuou e tem um trabalho fortíssimo social. E ela gosta de ressaltar que 
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esse trabalho social só foi crescendo quando ela conheceu o meu pai, Aloísio Petiti. 

Agradeço todo esse carinho, agradeço acompanhar nosso trabalho, um grande beijo aí. 

Boa noite a todos!” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Bem lembrado pelo vereador Fernando 

Petiti. Próximo vereador, vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, quero aqui também destacar que nós 

estamos com certeza avançando bastante naquilo que a nossa cidade esperava do 

prefeito Felício Ramuth. Primeiramente, quero cumprimentar as pessoas que estão 

aqui acompanhando essa sessão de Câmara, o pessoal do Conseg, o pessoal que 

sempre está aqui presente. Mas destacar a atitude do prefeito na ação que começou 

ontem, do Mais Saúde, e que nós precisamos de fato avançar são as questões de 

cirurgia, ou melhor, de consultas oftalmológicas que está realmente uma demanda 

bastante alta na nossa cidade que eu acredito que com essa ação do prefeito Felício 

nós vamos amenizar bem a necessidade do nosso povo, não é? E também destacar 

que nós precisamos avançar na questão da cirurgia de cataratas e as cirurgias de 

hérnias que também está uma fila grandiosa e a gente tem visto muitas pessoas 

reclamarem da longa espera para se fazer a cirurgia de hérnia. Então, que o prefeito 

Felício Ramuth possa continuar avançando, buscando mais saúde para São José com 

ações dessa forma, porque o nosso povo merece que esse governo de fato recupere a 

saúde da nossa cidade, que infelizmente o governo anterior sucateou e deixou o nosso 

povo aí numa demanda reprimida bastante grande na questão da área da saúde. 

Então, parabenizar o prefeito por essa Ação do Mais Saúde que iniciou no dia de 

ontem. E está de parabéns o prefeito por estar focando todo o seu esforço em 

amenizar a dor do povo da nossa cidade. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Obrigado, nobre vereador! Vereador 

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, é rapidinho, só passar uma 

informação aqui. A gente tinha acabado de receber uma ligação do secretário Antero, a 

Secretaria de Proteção ao Cidadão, a gente já tinha... no último domingo eu estive 

presente na feira, eu estive com a Associação dos Feirantes, com a Maria (presidente), 

que me levou até a praça do Satélite que fica lá em frente à feira deles do domingo, a 

Mário Cesare Porto, para me mostrar o palco onde tem as atividades lá, que estava 

realmente abandonado, estava com moradores de rua apropriando, o pessoal fazendo 

tráfico ali. E acionamos o secretário. O secretário já me ligou, acabou de mandar fotos 
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aqui no meu WhatsApp, foi removido vários indivíduos que tinham lá. Tinha indivíduo 

que estava há sete anos, já tinha... já tinha... sete anos estava lá a procuração, mas já 

foi removido, a Secretaria de Proteção estava lá, a SMC, que é de Manutenção, e de 

Apoio Social e já agora vai fazer toda uma revitalização naquele espaço lá. Então, 

parabenizar o secretário e a Prefeitura por atender mais essa solicitação da 

população.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Vereador Maninho, vossa excelência tem 

um minuto.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Obrigado, senhor presidente! Então, só 

passar aqui, senhor presidente, um convite aqui, que amanhã terá a inauguração lá do 

Museu Interativo de Ciências. Então, a Prefeitura de São José dos Campos aí convida 

para a solenidade de abertura do Museu Interativo de Ciências. Será amanhã, às 9 

horas da manhã, na rua Felício Savastano, sem número, ali na Vila Industrial, próximo 

ali, em frente à escola Palmyra Sant’anna. Então, a gente aproveita aí para convidar aí 

os munícipes, as pessoas lá da nossa região, da Vila Industrial, do Jardim Ismênia, da 

Vila Tatetuba, Vila Tesouro, a poder estar lá junto nessa inauguração, que será 

amanhã, a partir das 9 horas. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado, vereador Maninho! Sempre 

pontual, vossa excelência gastou cinquenta e nove segundos. Vereadora Dulce Rita, eu 

preciso permitir que vossa excelência também fale um minuto. Por gentileza.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Só queria falar aqui da presença do Lucas e do Gabriel... 

Ah, é Lucas Gabriel e Bruno, que eles vieram aqui convidar todos vereadores e a 

população para um evento que vai ter amanhã e depois, dia 9 e 10 de novembro, lá no 

Cefe, sobre o tema ‘Novos Rumos e Novos Desafios’, vai ter painéis, workshops, 

palestras a respeito do Empreendedorismo Criativo, Empreendedorismo Internacional, 

Empreendedores com Grandes Negócios e grandes palestrantes. Então, eu acho que 

São José dos Campos que está sempre à frente do empreendedorismo está aí 

recebendo esse convite da Alpha Lumen, que é uma escola de excelência que nós 

temos aqui em São José dos Campos que sempre está fazendo eventos para 

desenvolvimento de tecnologia. Então está com mais esse projeto muito bom para 

cidade. Então, eu queria agradecê-los, agradecer pelo convite, e falar para população 

desse importante evento que vai ter amanhã e depois no Cefe, a partir das 9 horas da 

manhã.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado pelo convite! Esse convite 
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será estendido a todos os vereadores depois, pode ter certeza que a Mesa Diretora 

tomará esse cuidado com o convite de vocês. Muito obrigado pelo convite e agradeço 

em nome de todos os vereadores. Vereador Fernando Petiti tem um minuto.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Rapidamente, só endossar aqui o convite que a 

vereadora Dulce Rita deu aqui, passou para gente. Dar uma boa noite especial ao 

Lucas, ao Bruno, grande parceiro aí, grande amigo, do Alpha Lumen! E a gente... 

Falando de Alpha Lumen, não podemos deixar de falar da Nuricel e do professor José, 

que adoram a matemática. E a gente estará lá acompanhando. Como a Dulce falou, 

uma cidade como São José dos Campos que põe o empreendedorismo como 

prioridade, a Alpha Lumen é uma grande parceira da rede pública fazendo com que 

jovens... cada vez mais empoderando os jovens para que a gente possa ter uma 

sociedade muito melhor no futuro. Parabéns pela iniciativa, mais um grande evento. 

Sem dúvida todos os eventos da Alpha Lumen são grandiosos e que você ali você, na 

prática, vê o resultado. Parabéns e boa noite! Estaremos lá amanhã.”  

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Com certeza esse convite será estendido... 

já está sendo estendido a todos os vereadores. Agradecer a presença do secretário de 

Governo, Leandro Ray... Muito obrigado, Leandro Ray, sempre presente aqui 

atendendo os munícipes aqui, o atendimento dos vereadores. Com a palavra, vereador 

José Dimas. Vossa excelência tem o tempo regimental de um minuto, vereador José 

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Perfeito, presidente Rogério. Quero também parabenizar a 

Prefeitura pela iniciativa de retornar o Projeto Decolar e amanhã com esse Centro de 

Ciências. Lembrando que o Projeto Decolar já tem oitenta e cinco jovens... aliás, 

crianças e adolescentes que já é identificadas, né, que é esse grupo de crianças que 

têm altas habilidades. Então é importante isso, oitenta e cinco crianças já no Projeto 

Decolar e a Aspat, que é a Associação de Amigos e Pais que apoiam o talento. Hoje, 

saindo daqui, nós vamos numa reunião do Rotary Clube, reunião de todos os Rotary 

(Norte, Sul, Leste), para entender o projeto Ryla, que eles trabalham também com 

crianças e adolescentes de altas habilidades, e vamos apresentar então o Projeto 

Decolar e a Aspat. Então, daqui a pouco irei lá, com a sua permissão e com o vereador 

Petiti, na região do Vila Ema e Jardim Maringá, essa reunião do Rotary Clube, 

apresentando esse Projeto Decolar, Aspat e o Ryla que têm a ver com crianças 

dotadas e talentosas. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Vossa excelência sempre será bem-vindo lá 
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na travessa Santa Inês, nº 93, onde que é o Distrito 460 do Rotary Clube de São José 

dos Campos. Com a palavra, nobre vereador Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Obrigado, senhor presidente! 

Queria cumprimentar aqui os amigos do Conseg aqui presentes. Parabéns aí pela luta 

de vocês aí pela segurança da nossa cidade. Eu queria aqui também estar 

comunicando, senhor presidente, hoje há uma comemoração do aniversário do Lions 

Clube Augustin Soliva, estaremos daqui a pouco lá na festiva de aniversário, e a 

presença do governador distrital do Distrito LC 5, que é essa grande região que nós 

participamos aqui – RM Vale, região do Alto Tietê e Grande São Paulo. E o Lions Clube 

Augustin Soliva que tem uma larga ficha de serviços apresentados aqui nessa nossa 

cidade, inclusive parcerias com a Prefeitura Municipal, o Lions Quest, que é um 

programa de desenvolvimento humano, está presente na Fundhas. Temos projetos 

como o Projeto Esporte Educativo com a modalidade de judô em algumas unidades 

educacionais e também Poliesportivo Tania Maria, no Campo dos Alemães. Vários 

projetos, né? Os vários Lions de São José dos Campos desenvolvem. Hoje, 

particularmente, é aniversário do Augustin Soliva, que é o extinto, o antigo Lions São 

José dos Campos Centro, que a partir do falecimento do nosso presidente mundial, o 

Augustin Soliva, ele emprestou o nome do presidente mundial de Lions que é daqui de 

São José dos Campos, o suíço naturalizado brasileiro, inclusive o meu padrinho no 

Lions, e adotou o nome Augustin Soliva. Inclusive nós temos a creche, ali ao lado, a 

creche que é uma parceria também, o IMI, Instituto Materno Infantil Helena Vaz de 

Lima Soliva, que também é ali anexa, uma parceria com a Prefeitura, ao lado da sede 

do Lions, na José Longo, 460; e o Albergue Municipal também, o lugar que recebe as 

pessoas ali, da Prefeitura, também um imóvel do Lions, uma parceria com a Prefeitura. 

Então o Lions Clube Augustin Soliva tem um trabalho muito importante aqui em São 

José dos Campos, comemorando mais um aniversário.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Passaremos... Vossa excelência também 

terá um minuto do... vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Obrigado, senhor presidente! Duas considerações 

rápidas aqui. Com relação à questão da saúde que eu já ouvi inclusive a Renata Paiva 

falando e outros vereadores também colocando sobre esse assunto. Foi falado com 

grande pompa e circunstância um contrato com o Próvisão de quinze milhões de reais 

que foi assinado em novembro do ano passado, dia 30 de novembro para ser mais 

exato. Quinze milhões de reais para o Próvisão. Desses quinze milhões de reais, nós 
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estamos chegando no final agora, que o contrato desses quinze milhões era para um 

ano. O Próvisão teve apenas, dos quinze milhões, cinco milhões do contrato assinado 

agora. Então, obviamente, eu vejo aqui falar muito dessa história da carreta, mas o que 

a gente viu foi que do contrato esperado com o Próvisão para várias cirurgias de vistas, 

dos quinze milhões previstos, a Prefeitura realizou com o Próvisão cinco, dez milhões a 

menos, e aí fica difícil a questão de atendimento. Esse é um dos exemplos, como a 

gente está tendo exemplo no Hospital Antoninho Rocha Marmo, como a gente está 

tendo exemplo no Pio XII, onde você tem contratos assinados, colocando metas de 

atendimentos, essas metas de atendimento não estão sendo atingidas, o custo fixo das 

entidades é fixo então nem sequer cobre o custo e começa a ter dificuldades com as 

entidades. Isso está acontecendo com várias entidades. Só para alertar o grande 

problema que está tendo nesses contratos com os prestadores de serviços da cidade, 

principalmente na área de saúde prejudicando a população que não tem o 

atendimento.”  

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Passaremos a um minuto de silêncio pelo 

passamento... à Maria... Vereadora, hoje não é dia para gente ficar usando o Pinga-

Fogo. Tá bom, um minuto. Vou permitir à senhora... Por gentileza, vereadora!”  

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Se é para elogiar o prefeito, você deixa, né? Então, 

quero falar.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Não, aqui ninguém está deixando, a 

senhora tem o livre arbítrio para a senhora fazer. A senhora terá um minuto, regimento 

de um minuto.”  

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu quero concordar com o vereador Wagner Balieiro, 

esta carreta é um factoide, os números estão aí e várias pessoas, como disse a 

vereadora Renata Paiva, estão sem atendimento. E fazer só o exame... E a cirurgia? 

Para onde foi as cirurgias de cataratas? Quem está fazendo? É a sala do gabinete dos 

vereadores? Que só pode ser, né, porque não é na carreta que estão fazendo as 

cirurgias. Então, infelizmente a saúde ele estanca os programas e depois faz um 

factoide e infelizmente com qualidade, atendimento com seguimentos até o final 

infelizmente fica muito a desejar. Na reunião do CGU do Hospital Municipal da semana 

passada já anunciaram que o Hospital da Mulher que é.... os exames que eram feitos 

no Antoninho vão ser feitos de novo para o Hospital Municipal. Quer dizer, fizeram um 

factoide, o prefeito foi lá no início do ano, falou que tudo estaria no Antoninho da Rocha 

Marmo e agora já não está mais, já está no Hospital Municipal de volta.” 
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O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigada, nobre vereadora! Vou 

permitir ao vereador Walter Hayashi o mesmo tempo, por gentileza!” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, eu não usei o microfone ainda...” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Pois não, vereador.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “...então eu gostaria de um tempo um pouquinho mais 

ampliado, mas... .” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Pois não, vereador, prossiga.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “...eu queria primeiro pedir em homenagem à avó da 

minha assessora, a Michelle, a senhora Hashimoto, que faleceu ontem, inclusive mãe 

da doutora Margareth, um minuto de silêncio ao final da sessão. Mas eu queria pontuar 

aqui algumas coisas. Nós fizemos um pedido para o prefeito e agora... primeiro teve 

que pagar a dívida monstruosa que o PT deixou, trezentos e seis milhões, depois... 

Primeiro você tem que colocar a casa em dia. A casa não está em dia ainda, mas já 

está controlável. Cala a boca, rapaz! Aí, senhor presidente... Ele está me perturbando. 

Ele está me perturbando. Eu não estou... Vamos bater palma para ela?” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Eu gostaria que a senhora permitisse o 

vereador a continuar, por gentileza! O vereador vai ter... Por gentileza!” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, então, continuando aqui o meu 

raciocínio, nós fizemos um pedido ao senhor prefeito. Então, amanhã está sendo 

assinado um contrato na Caixa Econômica Federal para mais duzentos e quarenta 

unidades lá na região do Cajuru. Também, senhor presidente, outro pedido que nós 

colocamos, sobre a Casa da Saúde da Mulher, igual tem lá no Pernambucanas, que 

também será ali na região do Cajuru. Também, senhor presidente, vielas começam a 

ser urbanizadas lá no Dom Bosco, a partir do dia 19, uma emenda que nós 

conseguimos através do deputado Gilberto Nascimento. Fica aqui meu agradecimento. 

E também, senhor presidente, gostaríamos de falar de um projeto da educação... aliás, 

amanhã, realmente inaugura-se aquele... lá no Teatrão, no antigo Teatrão. Como é que 

chama lá, Dulce? Maninho? É, Observatório de Ciência, enfim. Devidamente 

conversado com toda a população para que ali seja realmente... não aquela gambiarra 

que foi feita. E falar em Carreta da Saúde... Não é carreta, ali é um contêiner. Ali é um 

contêiner. Senhor presidente, ela falou eu fiquei quietinho ouvindo. A senhora, quando 

tem plateia, a senhora... É impressionante como gosta de plateia! A senhora falou do 

Hospital da Mulher... Vocês fizeram uma gambiarra lá, gambiarra, gambiarra. As 

carretas são... Mas nós estamos resolvendo... O prefeito com a sua equipe, com o 
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nosso apoio, está resolvendo um problema que foi deixado pela administração do PT. 

Falou do Próvisão! Com qual moral que fala sobre o Próvisão? Com qual moral que 

fala? Quebrou o Próvisão. O governo anterior, o PT, quebrou o Próvisão, e agora está 

sendo recuperado. Mas, senhor presidente, é assim mesmo. Essa vereadora ela está 

transtornada, eu não sei qual é a razão, não sei qual é a razão. Digo, sempre que tem 

plateia aqui é esse espetáculo que ela quer dar. Portanto, senhor presidente, fica 

fazendo uma pressão em cima de mim... Eu não tenho medo de pressão. Eu não 

tenho... Olha, olha aí, olha, olha, olha que absurdo! Olha que absurdo! Eu respeito todo 

mundo... respeitei todo mundo que falou, falou, usou o seu... Agora, eu estou falando 

aqui, o rapaz fica falando besteiras, prejudicando a minha fala, então por isso que eu 

me alterei com ele. Mas, senhor presidente, fica aqui o meu recado. Comparar essa 

administração com a administração do PT é brincadeira, vocês quebraram a cidade e 

está sendo recuperada agora.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Um minuto, vereadora Dulce. Eu vou 

permitir depois a vereadora, e se o vereador Wagner... já pediu aqui um minuto, eu vou 

dar o direito. Agora, gostaria... Não. Oh, vereadora... Vereadora, eu falei que eu vou dar 

um minuto à vereadora Dulce Rita. A senhora terá o tempo. Agora, hoje não é o dia de 

disse-que-me-disse, a senhora sabe muito bem disso. Nós estamos aqui referindo... 

Oh, vereadora, a senhora sabe o que eu estou falando. Aqui hoje nós temos o tempo... 

Por gentileza, vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu só queria lembrar o que aconteceu no outro governo 

que foi em relação aos exames disponíveis no AME. Então, o AME estava até prestes a 

fechar aqui em São José dos Campos por falta de pacientes. Simplesmente a outra 

administração não passava... não mandava os pacientes lá para fazer os exames 

porque não queria que tivesse gargalo possíveis do... em cirurgias. Esse governo, não. 

Esse governo está fazendo mutirão, o AME está funcionando a pleno vapor, não está 

tendo ociosidade como teve no outro governo. Então, está tendo problema da cirurgia, 

sim. O Hospital Municipal está mutirão de cirurgia, o Hospital Regional está fazendo 

quarenta cirurgias por dia. Então está sendo feito. Os desafios existem. Falar que está 

cem por cento? Não está. Os desafios existem, mas estão sendo enfrentados, não está 

deixando um serviço ocioso para não acumular a demanda do outro, está sendo 

corajosamente enfrentada. A fila tem tantos pacientes para serem operados, estão 

sendo publicados, estão correndo atrás, não tem mentira nesse governo. É isso que eu 

queria falar, viu, vereadora?” 
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O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Muito obrigado! Vereadora, só para deixar, 

vereadora Amélia, eu vou permitir a senhora. A gente tem que ser justo. A senhora 

falou um minuto. Depois a senhora falou um minuto e meio. Nós vamos permitir à 

senhora dois minutos, tá bom para senhora? Que aí iguala o tempo que o vereador 

Walter Hayashi falou. E o vereador Wagner vai ter o tempo aqui depois de um minuto, 

conforme pediu. Pode ser, vereadora? Por gentileza!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, primeiro não é justo... esta Casa tem... 

infelizmente, na sua presidência, você desrespeitou aqui o Regimento. À oposição você 

pôs um minuto; àqueles que vêm aqui bajular e anunciar medidas que nós aqui 

contestamos, que é esse factoide da saúde, é um minuto. Infelizmente, é um 

desrespeito à minoria, é um desrespeito aos vereadores. Não querem e não vou ter 

tempo para contestar os números e essa questão da saúde, mas queria aqui registrar: 

não dá para esta Casa fazer aqui da tribuna de anúncios às obras do prefeito e a 

oposição não ter sequer, sequer os mesmos direitos e, além disso, desrespeitar o 

vereador porque aquele que faz oposição ser chamado de moleque. Isso tem que ter 

respeito. Vereador foi eleito com o voto do povo, tem o mesmo respeito todos os 

vereadores, as vereadoras. Portanto, chamar aqui um vereador de moleque que está 

atrapalhando a fala é um desrespeito. Então, eu exijo e quero dizer que infelizmente 

esta forma de trabalhar e de tentar fazer com a oposição constrangimento está errado. 

Então, quero aqui... E não preciso de plateia, não, porque aqui eu conheço todo 

mundo. Espero que todas essas mulheres que estejam aqui sejam candidatas 

vereadoras porque têm potencial, faz trabalho gratuito, voluntário e pode ser liderança 

aqui, aliás, têm mais representatividade que muitos vereadores que estão aqui hoje 

sendo do amém, falando tudo bem e aceitando o que vem. Então, aqui o meu registro 

que infelizmente esta Casa neste momento teve aqui um processo muito ruim com a 

oposição.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “O vereador Wagner pediu... Não, o senhor 

vai querer tempo? Senão eu vou pedir um minuto de silêncio. Por gentileza, o senhor 

tem um minuto. Por favor, vereador Wagner.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, primeiramente só dizer que... .” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “O senhor terá o tempo para esclarecer o 

que o senhor quiser falar, mas... .” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Novamente, é para voltar. O contrato do Próvisão 

foi assinado em novembro de 2017, o que que tem a ver isso com o governo passado? 
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O contrato do Próvisão foi de novembro de 2017 e encerra esse mês, contrato 

assinado com empenho de verba conforme serviço desse governo, desse governo, 

desse governo. Não tem nada a ver com o governo passado um contrato... Se 

estivesse até falando de contrato que começasse no governo passado, era outra coisa, 

mas era desse governo, um contrato de quinze milhões, assinado por esse governo em 

novembro de 2017, que encerra esse ano, nesse mês, e que só usou cinco milhões. 

Fica se falando dessa história de dívida e que não sei o que de dívida e tal... O Centro 

de Ciências e a obra do Teatrão estava pronto praticamente e tinha para terminar, com 

o pagamento em dia e a obra em dia, até junho de 2017. Atrasou, fez as mudanças, 

agora está atrasando a entrega do Teatrão até o ano que vem, enfim, e o valor vai ficar 

até o mesmo inclusive. O valor final com as alterações que estão tendo, mudando, tira 

isso e coloca isso, vai ficar, no total, o mesmo valor. Mas deixar claro aqui: a questão 

do Próvisão era um contrato de agora e é um problema que não é só do Próvisão, teve 

também no Pio XII. Um dos problemas é inclusive o fato de muitas vezes, até a 

vereadora colocou aqui, de estar se utilizando o Hospital Regional sabendo que tem 

contrato com essas entidades, por exemplo, no caso do Pio XII, que está levando... 

várias cirurgias que estavam contratadas anteriormente pelo Pio XII está levando para 

o Hospital Regional, só que tem readequar o contrato com o Pio XII, com o Rocha 

Marmo, para não continuar tendo problema nessas entidades, que é um problema que 

está acontecendo. Agora, a postura é lamentável, né? Eu não vou entrar, não vou 

rebaixar o nível, para mim já deu. Eu acho que não precisa chegar nesse ponto.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Vereador Walter, por gentileza.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, quando os vereadores usaram 

esse microfone de aparte, eu fiquei ouvindo atentamente, não dei um pio. E a hora que 

eu estava falando, eu não... primeiro, eu não chamei ninguém de moleque. Eu apenas 

fiquei atazanado com tanta buzinada na minha orelha, por isso que eu reagi. Olha só... 

Então, estou explicando que eu não chamei ninguém de moleque. Estou dizendo que 

ouvi atentamente. Mas, voltando aqui, o PT deixou uma dívida, só no Instituto do 

Servidor Municipal, de cento e vinte e sete milhões. Não estamos falando de Próvisão 

de agora, não. O Próvisão quebrou porque vocês não pagaram o Próvisão. Então, por 

isso que eu estou aqui de volta a esse microfone para a população entender, vocês que 

nos assiste pela TV Câmara e também pela internet, mas eu estava falando, senhor 

presidente, só aqui uma coisa fora desse contexto agora, de um elogio, que hoje teve lá 

a apresentação dos trabalhos, lá no Cedemp, dos nossos alunos do curso de 
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Empreendedorismo e uma escola lá, Dulce, do Galo Branco, a Luiz Leite, apresentou 

um aplicativo que é exatamente aquele do Achados e Perdidos. Queria deixar 

registrado, que eu falei para as crianças que iria registrar esse momento aqui na 

Câmara.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Só para gente lembrar aos vereadores que 

hoje não é dia do Pinga-Fogo, hoje é dia de votação, mas como eu permiti e esse 

presidente está bem transparente eu vou permitir ao vereador também, José Dimas, 

que... um minuto. Vereador Lino Bispo também? Que a gente precisa... Então, vereador 

José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Presidente, vou ceder o meu espaço para o vereador Lino 

Bispo. Obrigado!” 

O vereador LINO BISPO:- “Não, eu só quero questionar aqui a fala da vereadora que 

chamou nós de vereador do amém, eu queria perguntar para ela onde ela estava, de 

2013 a 2016, que eu não vi ela questionar um a do governo que ela participou. Se ela 

não fosse tão amém lá, talvez teria sido melhor para o governo, porque ele perdeu a 

eleição no primeiro turno, foi tão ruim que perdeu no primeiro turno e ainda de goleada, 

como diz o vereador. Então, vereadora, aqui pelo menos eu não assimilo essa palavra 

que a senhora trouxe aqui de vereador do amém. É que o governo Felício Ramuth tem 

dirigido a cidade com competência, dirigido a cidade com transparência, buscando 

corrigir os erros que o governo, que a senhora participou, fez na cidade. Então, amém 

disse a senhora em quatro anos do governo do PT.” 

O senhor presidente, vereador CYBORG:- “Passaremos ao minuto de silêncio... A 

vereadora não foi citada. Por gentileza. Não foi citada. Passaremos a um minuto de 

silêncio pelo passamento de Maria Nunes Beraldo Guratti e ao senhor Milton Valim 

Rodrigues Filho, atendendo ao pedido do vereador Marcão da Academia, e também à 

senhora Kikue Hashimoto, atendendo ao pedido do vereador Walter Hayashi.” 

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

póstuma à memória das senhoras Maria Nunes Beraldo Guratti e Kikue Hashimoto e do 

senhor Milton Valim Rodrigues Filho. 

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

encerrada a presente sessão. Boa noite a todos! Que Deus abençoe!” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador CYBORG, declarou 

encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h42min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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


