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SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário ad hoc, vereador Professor Calasans 

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

seguintes vereadores: FLÁVIA CARVALHO (PRB), LINO BISPO (PR), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), FERNANDO PETITI (MDB), 

RENATA PAIVA (PSD), WALTER HAYASHI (PSC), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA 

FRAGA (PT) – 17h56min, DULCE RITA (PSDB) – 17h58min, SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB) – 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h59min, MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 18 horas, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h03min, VALDIR ALVARENGA 

(SD) – 18h05min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h06min, CYBORG (PV) – 18h08min e 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h13min. 

 

 

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

ROBERTINHO DA PADARIA, 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 ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a 

sessão por alguns minutos para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 
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sessão. Conforme acordo de lideranças passaremos ao horário do Pinga-Fogo. Inscrito 

para falar vereador Lino Bispo, pelo tempo de dez minutos.” 

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 e senhoras 

vereadores, público aqui presente na galeria. De maneira especial, cumprimentar aqui 

o nosso amigo do Direita São Paulo, não é? Que sempre está ele com a sua esposa 

aqui, não é? Sempre presente aqui nessa Casa. Hoje não está o parceiro, o outro 

parceiro o Tiago, a dupla Tiago, que sempre está presente nessa Casa. Sejam sempre 

bem-vindos! Mas, senhor presidente, eu gostaria na noite de hoje estar assim trazendo 

para esta tribuna um pouco daquilo que nós em reunião com o secretário da Mobilidade 

Urbana, Paulo Guimarães... tivemos uma reunião importante hoje, eu e vereadora Dulce 

Rita, com representantes dos Ubers, os permissionários aí do aplicativo Uber, quem vêm 

enfrentando uma grande dificuldade para trabalhar, ganhar o seu pão, fazer o seu 

trabalho. Estão sendo, a maioria deles, vereadora Renata Paiva, está sendo, vamos 

dizer assim, explorados pelo aplicativo Uber. E uma questão gravíssima que vem 

acontecendo é a falta de segurança que o motorista tem todos os dias. O passageiro, 

quando ele chama o Uber, ele tem tudo do motorista. Ele tem a foto do motorista, ele 

tem a placa do carro, ele sabe tudo do motorista. E o motorista não sabe praticamente 

nada do passageiro. Isso tem trazido para eles um grande transtorno, porque você tem 

dentro do seu veículo uma pessoa que você não tem referência dela. E a empresa não 

tem feito esforços, não tem tido atitude concreta para trazer um pouco mais de 

segurança para eles, para dar a eles um pouco mais de condição de trabalho. A gente 

vê aí diversos deles que já foram assaltados, outros foram mortos, assassinados 

trabalhando. Eles reclamaram o seguinte: ‘que tem algumas áreas que são chamadas 

áreas de risco’. Quando o passageiro chama o Uber, ele não sabe para onde ele vai, ele 

sabe aonde vai pegar o passageiro, mas não sabe para onde vai com o passageiro. E 

isso nós discutimos hoje, foi uma reunião bastante proveitosa. A vereadora Dulce Rita 

tinha também a parte da tarde uma reunião na Polícia Civil para tratar desse assunto. 

Mas são inúmeros pais de famílias, inúmeros trabalhadores que estão pedindo esse 

socorro. E nós estivemos lá hoje com representantes deles para nos colocar mais uma 

vez à disposição deles para a gente tratar deste assunto, para a gente estar se 

colocando do lado deles para que nós possamos mudar um pouco a realidade desses 

trabalhadores aqui na nossa cidade. A partir de São José dos Campos nós queremos 

realmente fazer um trabalho, primeiro de unidade. A gente percebe que existem diversos 

grupos, existe o sindicato, existem diversos representantes, e uma das coisas que nós 

conversamos é que, sem união, não há como realmente buscar solução. Quanto mais 

unido a gente possa trabalhar mais fortalecidos nós ficamos. Então, foi uma... foi 
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unânime esse entendimento de que se unir a categoria, que acredito que dá mais de 

três mil pessoas em São José, unindo esses trabalhadores, esses motoristas, com 

certeza fortalece e coloca a empresa Uber numa posição de respeito, de uma atitude de 

querer contribuir com a segurança dos trabalhadores da Uber. Uber e 99 são pessoas 

que fazem esse tipo de transporte na nossa cidade. Então, registrar e agradecer aqui a 

presença importante do secretário Paulo Guimarães que está completamente aberto 

para que nós possamos continuar essas discussões. Então, houve um encaminhamento 

de que vão buscar a unidade desses grupos. Eu e a vereadora Dulce Rita nos colocamos 

à disposição deles para a gente estar acompanhando e fazendo com que haja um 

fortalecimento da categoria na nossa cidade. Também, senhor presidente, destacar aqui 

que nesse final de semana nós tivemos, lá na quadra poliesportiva do Vale do Sol, o 

Intercentro de Taekwondo, inúmeras crianças, a família completamente encheu o 

ginásio e foi realmente um grande momento de encontro das famílias com essas 

crianças, com a sociedade. Isso foi muito importante para que a gente possa estar cada 

vez mais dando esse apoio importante para esta modalidade na nossa cidade que tem 

inserido no meio da sociedade crianças com mais comportamentos assim de respeito, 

são crianças que formam realmente uma concepção de vida em sociedade ajudadas 

pelas as regras que têm as diversas modalidades. Também no caso o judô e outras 

práticas esportivas têm trazido às crianças essa educação, vamos dizer, para a vida em 

sociedade que às vezes acaba os pais não conseguindo acompanhar direito. Então, nós 

estivemos no Vale do Sol domingo acompanhando esse Intercentro de Taekwondo lá 

no Vale do Sol o dia todo. Foi um grande evento, uma grande festa onde a família se 

encontrou e a gente teve a oportunidade de prestigiar esse evento. Parabenizar a 

secretaria de Qualidade de Vida, na pessoa do secretário Paulo Sávio, que estava lá 

representado pelo Itamar, que é chefe de divisão na secretaria. Então, foi realmente um 

grande evento. E outras situações que nós tivemos essa semana acompanhando é toda 

uma luta das comunidades que a gente tem aí trabalhado pela questão da segurança. 

E nós entendemos que é preciso a nossa sociedade estar se organizando cada vez mais 

para que nós possamos vencer esse grande problema da nossa sociedade chamado 

falta de segurança. E para concluir, um outro assunto importante que na qual até eu 

agradeço a participação do pessoal do Direita São Paulo, que é o Projeto Escola Sem 

Partido, que está sendo discutido de uma forma bastante, vamos dizer assim, 

democrática, debatida lá na Câmara dos Deputados, na comissão que está tratando 

deste assunto. Estamos acompanhando e a gente vê como que a esquerda está 
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sentindo ameaçada. A esquerda é o único partido que não quer o Escola Sem Partido, 

por quê? Eles estão lá nas escolas doutrinando as nossas crianças, fazendo realmente 

um trabalho de desconstrução, vamos dizer assim, de uma sociedade organizada. 

Então, a gente vê aquelas deputadas do PT, do PSOL, de outros partidos de esquerda 

sendo veemente contra o Escola Sem Partido por quê? É lá na escola que eles estão 

formando as crianças para que possam ser seguidoras de um partido, para que possam 

ser seguidoras de uma ideologia que às vezes aquele profissional ele acredita, ele vive. 

Então, nós estamos aí percebendo que estão querendo impor para as nossas crianças 

uma forma de ver a sociedade do jeito que eles veem. E não é isso que nós queremos. 

Nós queremos ver crianças formadas politicamente sim também, a escola precisa falar 

de política, mas a escola não é lugar de falar de partido político. Aí que está a grande 

diferença. Então, nós estamos acompanhando e o nosso projeto está aqui e dentro em 

breve, com certeza, esse projeto virá para a pauta para que nós possamos, não é? Nós 

possamos, os vereadores aqui, entender que a nossa escola precisa ser uma escola 

que valorize a vida de família, que valorize a liberdade que nossas crianças têm de ser 

educadas pelos seus pais e não ser conduzida por aquela ideologia, aquela crença, 

aquele jeito que o professor muitas vezes quer impor para ele. Então, essa discussão 

está a nível de Brasil e nós aqui, com certeza, precisamos dar a nossa parte, porque 

afinal de contas todos nós temos um parente, um amigo, temos crianças e estão lá no 

ambiente da escola que precisa ser uma escola mais democrática, uma escola mais 

direta naquilo que é a função da escola, que é ensinar e não educar. Então, quero aqui 

contar com os vereadores dessa Casa, que são pessoas que conhecem e sabem o que 

é o Projeto Escola Sem Partido, para que nós possamos trazer esse projeto para a pauta 

e votar aqui praticamente por unanimidade porque nós temos, com certeza, a maioria 

dos nossos vereadores que são vereadores que defendem a família, que defendem essa 

educação que o pai e a mãe têm que dar para os seus filhos. Então, quero aqui 

agradecer todo o entendimento que muitos vereadores estão tendo do Projeto Escola 

Sem Partido e que dentro em breve nós possamos estar votando esse projeto aqui na 

Casa também para estar contribuindo a nossa cidade com aquilo que o nosso Brasil 

também quer através do nosso presidente eleito Jair Bolsonaro. Obrigado, senhor 

presidente!”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Obrigada, senhor presidente! Boa noite a todos! 
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Cumprimentar aqueles que nos acompanham aqui também pela TV Câmara, pela 

internet, aqui nas galerias, os funcionários dessa Casa, vereadores e vereadoras. Eu 

quero aqui... Não poderia deixar de falar sobre a questão do Uber também, que é um 

assunto que tem me preocupado na questão principalmente da falta de segurança, que 

a gente tem acompanhado inclusive o trabalho junto com o presidente do Sindicato dos 

Aplicativos, que é o André Cabral, junto com a sua diretoria, que tem feito também 

inúmeras reuniões com o secretário da Mobilidade. E inclusive, recentemente, nós 

conseguimos no Shopping Sul um ponto Uber lá para os aplicativos, tanto o 99 quanto 

também... tanto para o Uber. Mas essa questão da segurança precisa ser melhor 

discutida, tem a questão do selo, tem a questão do credenciamento que precisa ser 

melhor trabalhado com a própria Prefeitura, tem a questão também de um cadastro mais 

minucioso que deverá ser elaborado pela própria secretaria da Mobilidade também, 

alterando inclusive o decreto. Então, tem muitas discussões que precisam ser colocadas 

aí ainda em pauta e discutir isso amplamente com o secretário, com os motoristas, o 

que a gente não pode mais também permitir é que outros motoristas se tornem vítimas 

como a gente vem acompanhando ao longo desses anos aí desde que o Uber aconteceu 

aqui no nosso município. Quero também aproveitar, senhor presidente, e parabenizar a 

Prefeitura pela iniciativa das bikes públicas que, por todo lugar que a gente tem andado, 

têm sido aí um grande sucesso. Eu acho que tem que se investir realmente em 

transporte alternativo. Hoje mesmo a gente viu... já acontece em outros países, o Brasil 

e o estado de São Paulo também já têm dado essa iniciativa do automóvel 

compartilhado, porque as pessoas não suportam mais tanto carro, o custo do carro é 

muito alto também, não é só o combustível, é a manutenção, são os impostos, enfim. E 

São José dos Campos realmente está dando aí o exemplo saindo aí na vanguarda nessa 

iniciativa tão positiva e que eu quero aqui reconhecer que tem sido realmente também... 

tido uma resposta muito bacana por parte da população.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É verdade, vereadora, 

inclusive o Paulo Guimarães tem feito um excelente trabalho. As bikes por toda a cidade, 

a pessoa realmente... o pessoal está usando bastante. Então, realmente parabéns aí ao 

secretário Paulo Guimarães! Dando sequência aqui ao nosso Pinga-Fogo, com o tempo 

de dez minutos, Professor Calasans Camargo.” 

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 Professor Calasans Camargo, 
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pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor 

presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, vocês que nos acompanham aqui 

das galerias e também através da TV Câmara e da internet! Quero iniciar aqui a minha 

fala divulgando aqui que hoje estaremos votando uma moção que nós fizemos: ‘Registra 

Moção de Aplausos ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, pelo desenvolvimento 

e lançamento do nanossatélite Itasat. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, 

nos termos e formalidades regimentais, após ouvido o Plenário, que seja registrada nos 

anais desta Casa Moção de Aplauso, com votos de congratulações ao Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica – ITA, pelo desenvolvimento e lançamento do nanossatélite 

Itasat’. Ele foi lançado nos Estados Unidos, o satélite... o foguete, levando esse nosso 

nanossatélite aí que vai ficar na órbita da Terra. O Itasat-1 tem o tamanho de uma caixa 

de sapato e leva diversos instrumentos desenvolvidos no Brasil, como um transponder 

de coleta de dados do Inpe daqui de São José dos Campos (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), e é um receptor GPS criado pela UFRN – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte em parceria com o IAE, também aqui de São José dos Campos, 

Instituto de Aeronáutica e Espaço, além de uma câmera comercial e um transmissor 

para radioamadores. Sua arquitetura é basicamente a mesma adotada pela futura 

missão lunar brasileira, a Garatéa-L. Bom, então é mais um avanço tecnológico aqui que 

o ITA proporciona ao nosso país e São José dos Campos se orgulha muito de ter uma 

instituição tão forte aí de desenvolvimento tecnológico e de engenheiros aqui como o 

ITA. Queria estar aqui solicitando um vídeo que nós hoje participamos. Participamos da 

entrega oficial dos troféus conquistados pelas equipes desportivas representativas de 

São José dos Campos na última edição dos Jogos Abertos, em que São José foi a 

campeã geral, na cidade de São Carlos, pela quarta vez. E neste mandato do prefeito 

Felício Ramuth, nos dois anos de mandato, São José dos Campos foi campeã 

consecutivamente. E nós queríamos aqui... Hoje estivemos lá, mais vereadores, o 

Rogério Cyborg, o Marcão da Academia e também o Maninho, estivemos lá para 

acompanhar essa entrega oficial dos troféus. Por favor, esse vídeo!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, nós fizemos a 

parabenização já na semana passada e comentamos aqui também que não foi por 

acaso, né? Porque São José dos Campos ela tem toda uma estrutura desportiva 

desenvolvida ao longo de décadas, inclusive com legislações, políticas públicas, que 

levam à manutenção de projetos permanentes, programas permanentes de formação 
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de atletas, de oportunidade para que jovens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes 

pratiquem gratuitamente em escolinhas de iniciação desportivas espalhadas por toda a 

cidade. São milhares de praticantes, de munícipes praticando gratuitamente nas escolas 

públicas, somando-se a isso nós temos muitas entidades particulares também, 

atividades em clubes, em academias, em vários locais de prática, né? Nós temos o 

Programa Atleta Cidadão, onde são feitas seletivas, peneirões periódicos e aí já entra 

no alto rendimento que neste mandato do prefeito Felício Ramuth, era de sete a 

dezessete, neste mandato passou de sete a dezenove anos. Lembrando aí que cada 

ano que se soma, no caso dezessete para dezoito, dezoito para dezenove, no próximo 

ano se atingirá o ápice que é o limite máximo da idade, que é vinte anos, lembrando que 

cada ano desse que se aumenta é um investimento de aproximadamente, em média, 

um milhão a mais no programa. Então, realmente o prefeito Felício Ramuth ele tem 

investido na ampliação da faixa etária do Programa Atleta Cidadão, inclusive várias das 

equipes que vocês viram ali recebendo os troféus foram representadas pelos atletas do 

Programa Atleta Cidadão. E nós temos esse grande diferencial em São José dos 

Campos, que é um trabalho permanente de manutenção, de treinamento, de formação 

de equipes. Já no Atleta Cidadão já é alto rendimento, já é competitivo, desde os sete 

anos de idade várias equipes em várias categorias disputando campeonatos de 

federação, de confederação, eventos internacionais. Portanto, é um trabalho muito forte 

que a cidade de São José dos Campos faz, respaldado aí numa política pública muito 

forte, também desenvolvida ao longo de décadas, que, em 1986, foi criada a Secretaria 

Municipal de Esportes, foram vindo, foram sendo criadas também todas as escolinhas 

em várias modalidades, desenvolvidos os próprios públicos, os equipamentos públicos 

esportivos, quadras, piscinas, pistas, uma série de espaços próprios para a prática de 

esportes em várias modalidades. Em 1994 foi criado o Fadenp – Fundo de Apoio ao 

Desporto Não Profissional, em 2004 o Programa Atleta Cidadão, em 2007 a Lei de 

Incentivo Fiscal do esporte e da cultura. Mas lembrando, são grandes diferenciais da 

nossa cidade, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? Nós, 

há poucos dias, aprovamos avanços importantes na legislação da LIF do esporte, a LIF 

Municipal do Esporte foi aprovada aqui nessa Casa por unanimidade, vários 

aperfeiçoamentos, posso citar um deles aqui: a questão de até cinco por cento do valor 

total da LIF com cem por cento de isenção da contrapartida de vinte por cento exigida 

nos projetos de LIF para atletas PCD, projetos voltados para o PCD, que é pessoas com 

deficiência. Também um incentivo para aquelas equipes que buscam recursos nas LIFs 



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                (ANAIS)                                                  10 

CMSJC-001 – 75ª Sessão Ordinária – 04.12.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  04.12.2018 

nacional e estadual, até cinquenta por cento do que eles captaram no ano anterior, por 

exemplo, ano 2018, até cinquenta por cento que determinada modalidade conseguiu 

captar de LIF federal ou LIF estadual, se ela captou trezentos mil reais até cinquenta por 

cento, até cento e cinquenta mil reais, ela terá isenção da contrapartida de vinte por 

cento. Também entraram a possibilidade de projetos sociais, de projetos de iniciação 

esportiva que não eram contemplados na LIF do esporte, porque era apenas para alto 

rendimento, que passasse a poder fazer parte do rol de atividades beneficiadas pela LIF 

municipal do esporte. Então, houveram várias mudanças positivas, os projetos foram 

apresentados esse ano até 30 de outubro, oitenta e um projetos foram aprovados, estão 

agora na busca de... captando os apoiadores, as empresas apoiadoras, pessoas físicas 

que podem ser também, e pessoas jurídicas, que é uma LIF baseada em IPTU e ISSQN, 

os tributos municipais. Inclusive no sétimo andar, todos os empresários que estejam nos 

ouvindo e pessoas físicas que têm também imposto devido, impostos de IPTU, que no 

sétimo andar nós teremos aqui... amanhã nós teremos a... amanhã, acho que amanhã 

ou quinta ou... acho que é quinta-feira, amanhã é quarta-feira. Quinta-feira, as dez da 

manhã, no sétimo andar do Paço Municipal, nós teremos apresentação da nossa LIF 

municipal de esportes, tirando dúvidas. Vários empresários, representantes de 

shoppings, dos clubes, estarão presentes nesse evento importante no sétimo andar do 

Paço Municipal. Convidamos também os colegas vereadores para estarem lá presentes. 

E só para encerrar aqui, senhor presidente, nós aprovamos uma indicação na terça-feira 

passada da política municipal do esporte. Fizemos em formato de um projeto de lei, 

encaminhado ao Poder Executivo, que é uma lei municipal que estabelece um conjunto 

de princípios e diretrizes que definem o modelo de organização e desenvolvimento do 

esporte no município. Então, a política municipal de esportes nada mais é do que nós 

alinharmos numa política pública todos os programas, todas as frentes que nós temos 

de atividades esportivas na cidade de São José dos Campos. Em breve, nós estaremos 

trazendo aqui ao Plenário mais elucidações e falando um pouco mais sobre a política 

municipal do esporte. Deus abençoe a todos e muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Professor 

Calasans! Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, com o tempo de cinco minutos, 

vereador Fernando Petiti.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente Robertinho! Boa 

noite aos vereadores e às pessoas presentes na Câmara Municipal, aos funcionários da 

Câmara também e todos os telespectadores da TV Câmara! Eu vim aqui falar de uma 

visita que eu fiz, sexta-feira última, no CCZ, ali no dia estava acontecendo castrações, 

que o CCZ, através do Programa Meu Pet Feliz, o prefeito Felício, o secretário de Saúde, 

à época Dr. Huruta, e também o vice-prefeito, Dr. Ricardo Nakagawa, brigaram muito 

para que pudesse voltar as castrações em São José dos Campos. E eu fui ver in loco 

ali as castrações na sexta-feira. Naquele dia, ocorreram cento e quarenta e sete 

castrações entre cães e gatos. No total programado durante um ano cinco mil 

castrações. Até agora foram novecentos e cinquenta animais já castrados em nossa 

cidade. Também eles são microchipados, uma conquista que nós tivemos junto à 

Prefeitura, com a doação do aparelho de leitura do microchip totalmente sem custo para 

a Prefeitura. A Prefeitura de São José dos Campos saindo na frente de vários municípios 

microchipando os animais para que a gente possa futuramente responsabilizar os donos 

imprudentes que abandonam os seus animais, deixam escapar e acontece acidentes. E 

a gente sabe que isso infelizmente ainda acontece, vai um pouco de tempo para que a 

gente mude a consciência, a educação da população de São José dos Campos. Mas 

também vendo esse número de cinco mil animais castrados em São José dos Campos 

a gente sabe, através de pesquisas feitas pelo Instituto Pasteur, que São José dos 

Campos está atrasado em termos de castração, é necessário fazer em torno de dez mil 

castrações por ano durante cinco anos. A gente precisa em cinco anos castrar cinquenta 

mil animais para que a gente possa equilibrar e resolver de uma vez por todas a situação 

do abandono em nossa cidade. E para que isso ocorra, a gente viu que está mil 

castrações por ano, a gente tem uma única solução, já é um pedido nosso desde as 

administrações anteriores, infelizmente com algumas situações da vigilância sanitária 

sempre barrando, mas a gente já fez essa solicitação junto à Secretaria de Saúde e 

também à coordenadora do CCZ, hoje também do bem-estar animal, a Mazé Zarur, para 

que 2019 São José pela primeira vez possa fazer mutirões em várias regiões de São 

José dos Campos, a região sul, a região norte, a região leste, e até ir na zona rural. Zona 

rural para quem tem contato com protetores individuais e ONGs, sabe que na zona rural 

infelizmente tem muitas pessoas que são acumuladores de animais, que não têm 

dinheiro para cuidar desses animais e a gente precisa resolver esse problema. Em 2019, 

a gente já solicitou a realização de mutirões nas três regiões mais a zona rural de São 

José dos Campos para que a gente possa chegar muito próximo a esse número de dez 
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mil castrações ano e também resolver o grande problema dessas pessoas que 

acumulam animais, de um lado é uma realidade boa porque retira os animais da rua, 

mas também a gente tem que ajudar essas pessoas a tratarem dos seus animais. A 

gente espera que possa ser resolvido esse problema e, enfim, São José dos Campos 

ter locais públicos para fazer mutirões, no nosso pedido a gente está apontando alguns 

locais que a gente acha adequado. Muita gente reclama de ser em escola mutirões de 

castração e a gente também não concorda. A gente está apontando alguns locais 

públicos e espero que, em 2019, a gente possa realizar mutirões e assim chegar muito 

próximo ao número que é necessário ser feito em São José dos Campos para a gente 

ter um controle populacional aqui na nossa cidade. Um outro assunto é que nesse final 

de semana dois resultados importantes nas categorias de base da natação de São José 

dos Campos, Professor Calasans que falou de esporte aqui um pouquinho antes, sei 

que gosta muito desse assunto em várias modalidades, em todas as modalidades. A 

equipe de natação infantil da Associação Esportiva São José/Atleta Cidadão ficou entre 

as dez melhores equipes do campeonato brasileiro, atentando que esse campeonato 

reuniu cento e sete clubes, um grande resultado para a categoria entre treze e quatorze 

anos, somando quinhentos e oitenta e nove atletas. E também a equipe Petiz da 

Associação Esportiva São José dos Campos/Atleta Cidadão ficou em terceiro lugar geral 

no campeonato paulista disputado em Bauru. Também contou com quarenta e quatro 

equipes esse campeonato, então um grande resultado e a gente vê quando tem 

incentivo de Prefeitura, de algum clube, a gente cria cidadãos diferenciados e quem 

sabe possíveis atletas no futuro. A gente fica muito feliz que São José no caminho certo 

no esporte fazendo com que a sua juventude opte por um caminho, através da inclusão 

social, através do esporte. Obrigado e boa noite!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador 

Fernando Petiti! Dando sequência ao nosso Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, 

vereador Cyborg.” 

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 Cyborg, pelo prazo regimental 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente Robertinho! Boa noite à Mesa 

que dirige os trabalhos, vereadores presentes, população que nos acompanham e 

imprensa que está nos acompanhando hoje aqui na Câmara Municipal! Agradecer o 

carinho do vereador Marco Aurélio Simão, ontem à noite estivemos juntos em mais um 

evento, hoje de manhã em dois eventos juntos, o vereador Marcão acordando cedo. 

Então, quero aqui agradecer, que ontem nós estávamos com a mesma... estilo de roupa, 

né, Marcão? O mesmo uniforme, né? Então, isso mostra que a sintonia está muito boa. 

Obrigado pelo carinho, viu, Marcão? Eu gostaria de começar os meus relatos aqui, é a 

prestação de contas da semana. Por gentileza que pudesse passar para mim o slide 

número um. Nós estivemos acompanhando aqui na semana passada uma reunião do 

Comus. Foi muito importante essa reunião do Comus. O novo secretário, Dr. Danilo, 

secretário da Saúde, esteve presente aonde ele nos explicou a respeito do Antoninho 

da Rocha Marmo e também explicou a respeito do Hospital Próvisão. Foi muito bom a 

explicação que o Dr. Danilo colocou na reunião do Comus, explicando que o rompimento 

do Antoninho da Rocha Marmo, o que nós vereadores já tínhamos debatido aqui na 

quinta-feira, foi o Antoninho da Rocha Marmo que pediu para romper esse convênio, 

esse contrato e não fechar as portas com a Prefeitura. Se para frente precisar, porque 

o Antoninho da Rocha Marmo vai trabalhar na época é com convênios, eles preferem 

lá, a direção nova. Porque infelizmente, vereadores, a tabela SUS é uma indecência 

para falar a verdade, indecência! O valor que paga essa tabela SUS ela paga o valor no 

Brasil todo e vários hospitais filantrópicos não estão aguentando receber o valor tabela 

SUS sem complemento, que algumas cidades não podem dar complemento, São José 

dos Campos é uma exceção, tem hora que ela consegue dar o complemento em 

algumas... modalidades não... algumas cirurgias, algumas especialidades, mas não é 

toda hora que consegue. Então, pelo valor que estava fazendo, para o hospital é 

deficitário. O hospital... Nós fomos lá conversar com a direção e o hospital deixou bem 

claro: ‘não dá para a gente’. O número de pacientes estava diminuindo, a comunidade 

estava preferindo ter outro tipo de parto, porque lá era muito parto normal e natural, 

então não estavam... as mulheres estavam preferindo ter tipo de cirurgia, então aí 

optavam pelo Hospital Municipal. O Hospital Municipal está preparado para atender até 

seiscentos partos mês, isso foi colocado para nós, esperamos que consiga atender a 

população de São José dos Campos e também as pessoas de outras cidades. Quanto 

ao Próvisão, eu sempre fui um defensor do Próvisão, continuarei sendo, quero deixar 

bem claro. Antes de estar aqui como vereador já fazia tratamento de glaucoma lá no 
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Próvisão e muitas vezes... e sempre fui bem atendido lá. Sempre acompanhei o 

Próvisão. Meu pai é um dos fundadores do Próvisão e sempre vou defender. Só que 

infelizmente o Próvisão passa por problemas burocráticos, problemas financeiros que 

ele não consegue entregar a documentação para a Prefeitura para que a Prefeitura 

possa renovar. Então, são as certidões. Enquanto não se entrega a certidão, o prefeito 

e o secretário de Saúde não podem renovar ou fazer um contrato novo, porque se ele 

fizer um contrato novo sem essas certidões, o prefeito ele pode ser penalizado, tanto ele 

quanto o secretário de Saúde, e a Câmara Municipal está aqui para fiscalizar. Então, 

nós torcemos para que o Próvisão o mais rápido consiga essas certidões para que possa 

voltar a fazer alguns serviços para a Prefeitura Municipal, para a população joseense. O 

próximo, por gentileza! Na semana passada, estivemos na formação do Lixo Zero, foi 

muito legal essa formação, o secretário Manara esteve conosco lá, já falei isso na quinta-

feira aqui, foi importante, uma formação que foi dada para os professores da rede 

municipal, estava lotado o Cefe lá, foi muito legal. O próximo, por gentileza! Na sexta-

feira, estivemos lá no Cephas, aonde acompanhamos a Mostra Tecnológica, e foi muito 

legal a apresentação lá dos robôs, a apresentação da parte de energia, a parte elétrica 

lá que eles estão fazendo agora e a gente vê a formatura, a apresentação dos alunos lá 

do Cephas. Então, quero agradecer à direção do Cephas em nome do Jhonis, que nos 

convidou para que a gente pudesse estar lá e para mim foi uma gratidão e sempre que 

convidado aos eventos eu irei. Muito obrigado a esse órgão de ter convidado esse 

vereador para a gente poder participar lá no dia. No sábado... Próximo slide, por 

gentileza! Aí é o sucesso que está na cidade, né? Quero agradecer mais uma vez ao 

prefeito Felício Ramuth, ao secretário Paulo Guimarães, estivemos lá, né? Que tem 

pessoas que foram mal informadas, falaram que o prefeito estava lá no evento do natal, 

assistindo um show lá, mas não estava. Sábado, embaixo de chuva, o prefeito estava lá 

fazendo o lançamento das bikes compartilhadas da Yellow. E quero aqui agradecer a 

confiança da Yellow de ter acreditado em São José dos Campos, ter acreditado no nosso 

projeto de lei, porque a Yellow viria para São José desde que não tivesse os pontos para 

parar as bicicletas, se fossem as bicicletas dockless. A gente alterou o nosso projeto de 

lei aqui na Câmara Municipal, e agradeço a todos os vereadores que votaram por 

unanimidade esse projeto, e a partir disso a Yellow se interessou a vir para São José, 

porque ela falou: ‘poxa, eu quero ir e quero largar minhas bicicletas’. Eles vieram no 

sábado já com duzentas bicicletas e já vieram trazendo uma novidade que acredito que 

em janeiro já terá o lançamento aqui na nossa cidade, que serão os patinetes. Muito 
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legal os patinetes, bem seguros, a gente já pôde andar lá no sábado mesmo e a gente 

presenciando. E a vantagem da Yellow é que hoje nós teremos dois aplicativos, que é a 

Mobilidade, que é a bicicleta preta, e o Yellow Bike, que é a bicicleta amarela. A Yellow... 

O vereador Marcão sugeriu isso lá na inauguração, quero agradecer ao Marcão, na 

apresentação da bike, que a população tivesse condições de andar na bicicleta pagando 

a recarga como se fosse o ônibus ou o celular pré-pago. A Yellow já disponibilizou isso, 

a gente agradece à Yellow, tem hoje já em São José mais de quarenta pontos aonde 

você pode fazer a carga da sua bicicleta baixando o aplicativo, no próprio aplicativo você 

sabe. A Yellow chegou para a região norte e isso é muito importante, aí agora também 

há outra que é a bike, a Mobilidade também já está ampliando e com o passar do tempo 

ela vai ampliando para São José toda. Então, a Yellow está chegando até o Jardim das 

Indústrias, Aquarius, à região ali da Vila Ema, à região ali do Maringá, à região da Vila 

Rossi, à região de Santana, à região da Vila Maria, isso é muito importante, porque hoje 

temos mais de duzentas bicicletas compartilhadas em São José dos Campos e isso é 

muito legal. E a gente espera que ano que vem, é uma missão para nós vereadores, 

que a concessão da empresa de ônibus virá, a Câmara Municipal sabe disso, e eu 

espero que a gente possa ter em São José dos Campos os modais interligados. E isso 

é muito importante para que você possa andar de bicicleta, pegue o ônibus, sempre 

pagando uma passagem só, porque isso vai ajudar muito as pessoas de São José dos 

Campos. Próximo slide, por gentileza! Estivemos ontem no evento da Sorri, agradeço 

também o convite da Sorri, foi o 1º Seminário da Pessoa com Deficiência e foi muito 

importante, inclusive lá a vereadora Renata Paiva esteve presente lá também 

acompanhando junto com a sua assessoria, foi muito legal, várias pessoas do Ministério 

do Trabalho, dos órgãos de trabalho, colocando e explicando o que é uma deficiência, 

como que essas pessoas podem procurar emprego, como uma pessoa dessa tem o 

direito. Então, foi muito importante esse seminário, fiquei muito feliz, saí de lá mais 

fortalecido ainda em poder ajudar as pessoas com deficiência. Muito obrigado pelo 

convite a Sorri e parabéns pela palestra que ontem nós estivemos lá com quatro técnicos 

gabaritados, passando tudo para a gente as informações! O próximo slide, por gentileza! 

Ontem à noite, estivemos lá na premiação do Intercentros de Natação, mais de 

quatrocentos alunos, né, vereador Marcão? Foi muito legal mesmo, a gente vê a 

felicidade. Quero aqui parabenizar o prefeito Felício. São José dos Campos hoje investe 

muito na natação, investe muito na área esportiva. São José dos Campos é uma cidade 

diferenciada, temos aí mais de oito, nove piscinas aí aquecidas, é muito importante isso. 
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E a demanda na parte de natação é a que mais tem na secretaria de Esportes, nós 

sabemos disso, os vereadores sabem disso, a procura é tão grande que não tem vaga. 

Por que que não tem vaga, vereadores? Porque o aluno começa cedo na natação e ele 

não para, ele vai até a idade... a melhor idade. Ontem nós tivemos a premiação lá para 

crianças de seis anos até crianças com oitenta anos. Crianças com oitenta anos, porque 

essas pessoas mais experientes elas voltam a ser criança quando estão na natação e 

na piscina. E foi muito importante ontem a gente estar lá presenciando, lotado lá o Cefe, 

mais de quatrocentas pessoas homenageadas. Próximo slide, por gentileza! Hoje de 

manhã, vereador Calasans já colocou aqui na tribuna, tivemos também a homenagem 

aos atletas bicampeões dos Jogos Abertos do Interior. Parabéns a São José dos 

Campos, já falamos isso aqui na quinta-feira, parabéns ao prefeito Felício e parabéns 

ao secretário Paulo Sávio, parabéns aos atletas, aos atletas que representam São José 

dos Campos, aos atletas que mais uma vez é... e dessa vez a nossa delegação tinha 

uma juventude, a nossa delegação foi com vários atletas formados em São José dos 

Campos. O professor Calasans sempre cobrava isso, eu, como vereador aqui, sempre 

cobrei, de dar espaço para os jovens atletas de nossa cidade. E mostrou que, formando 

atletas, pessoas em São José dos Campos, elas podem chegar ao topo como aconteceu 

dessa vez. Parabéns a vocês que representaram muito bem a nossa cidade! Próximo 

slide, por gentileza! Queria deixar aqui o nosso whatsapp de contato, que é o 99684-

3123, e as nossas redes sociais, né? A página nossa é vereadorcyborg e o instagram é 

Cyborg. Muito obrigado, presidente Robertinho da Padaria!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabéns, vereador 

Cyborg, aí pelo trabalho! Dando sequência ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, 

vereador Marcão da Academia.” 

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 Marcão da Academia, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, 

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

Câmara, através da página do facebook! Senhor presidente, eu vou acompanhar aqui a 

fala dos vereadores que me antecederam – vereador Rogério Cyborg, vereador 

Professor Calasans Camargo, Petiti. Eu acho que... A gente está numa semana 

comemorativa e com muitas ações, principalmente, na área esportiva, né? Então, a 

gente tem participado de vários eventos e a gente que é... os vereadores da base do 

esporte, dessa ala do esporte, eu como presidente da Comissão do Esporte e de Cultura 

tenho esse dever, essa obrigação de participar, contribuir com todas as pastas. Quero 

abrir aqui primeiro só agradecendo às palavras do vereador Rogério Cyborg. A gente 

tem participado em conjunto de vários eventos aí, isso mostra que os vereadores 

realmente estão participando, estão ativos, estão presentes e precisa disso, os 

vereadores precisam estar sempre próximos a população, a população próxima aos 

vereadores, ter a facilidade para contribuir nas ações, nos projetos e na fiscalização, 

que é nosso dever. O vereador Rogério Cyborg estava falando sobre a questão da Bike 

Sanja, da Yellow, parabenizar, foi um projeto importante, está em fase de adaptações, 

está crescendo, passei aos finais de semana, vi nas praças, vi nos bairros a população 

usufruindo desse projeto, isso é importante porque traz qualidade de vida, fortalece o 

sistema cicloviário da nossa cidade, traz saúde, prazer, e isso é que a gente tem que 

levar. São José é uma das cidades consideradas aí dentro das primeiras em melhorias 

de qualidade de vida e tem que ter. E a gente participando... olha para vocês verem qual 

é a importância da participação nossa nos projetos, nos programas, a gente 

participando, eu dei realmente a sugestão ao vereador Cyborg, aos proprietários das 

empresas, eu falei: ‘gente, é importante também ter locais de recarga, trabalhar como 

se fosse o bilhete único de ônibus, dos ônibus que nós temos da linha de transporte 

público’. E foi aceito, olha que bacana! A população já aumentou mais ainda a utilidade 

dessas bikes, porque você também leva a condição a todos a participar e isso vai agora 

ampliar para vários bairros, então é importante e a gente está aqui colocando isso 

também. E falar de vários serviços que a gente tem prestado, participado, foi falado aqui, 

nós ontem estivemos nas homenagens aos atletas na premiação, no caso foi a 

premiação do ranking Intercentros de Natação, não é, vereador Rogério Cyborg? Nós 

estivemos lá juntos, mais uma vez, nessa premiação muito importante, que é 

reconhecimento de um trabalho, é um... toda competição ele é uma ação de motivação 

daqueles que usufruem da atividade física, do esporte como qualidade de vida. As 
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piscinas... Como já foi dito aqui, quantas piscinas aquecidas nós temos com 

acessibilidade para a pessoa com deficiência, a natação que ela é usada como uma 

modalidade de prevenção na área da saúde. Quantas pessoas entram para fazer 

natação por indicação médica? Na questão educacional falo muito do esporte na 

prevenção na área de saúde, de segurança, na educação. E a Prefeitura vem 

oferecendo esses equipamentos, essa estrutura com profissionais adequados também 

para isso. Então, parabéns à secretaria de Esportes, foi uma homenagem muito linda, 

onde foi também na mesma homenagem foi absorvido dez atletas para o programa 

Atleta Cidadão. O Atleta Cidadão, né, Professor Calasans Camargo, que é um programa 

onde aqui toda a base vem trabalhando forte para crescer, o Professor Calasans 

também investido bastante nesse projeto, que é o maior projeto competitivo de base que 

nós temos na cidade e para mim pessoalmente eu acho que um dos melhores do Brasil, 

ele é referência para o Brasil. E quando você traz esses jovens que já... ou estão nas 

escolas, que agora começa os projetos do esporte educativo, ou nos intercentros, nos 

poliesportivos e traz para um programa desse e mostra o quanto a política pública do 

esporte tem crescido na cidade. Eu já falei aqui, na campanha do nosso prefeito Felício 

quando a gente esteve juntos eu falei muito bem com ele: ‘Prefeito, temos que investir 

no esporte, temos que investir no esporte como prevenção’. E está aí o resultado, está 

aí o resultado. Hoje também, de manhã, junto também com o vereador Cyborg, nós 

estivemos lá no Sesi, lá no Sesi que está sendo realizada as finais dos eventos das 

Olimpíadas Escolares. Aí nesse evento quanto de criança lá participando. Já entra 

naquela proposta do esporte educacional, fortalecer o esporte nas escolas de novo com 

programas motivacionais como esse que, a partir desse programa, também é levado as 

crianças para outros programas da Prefeitura como o Atleta Cidadão. Olha para você 

ver, começou na educação, tem o projeto aí já falando da premiação do Intercentro de 

Natação que foi crianças para o Atleta Cidadão, esses projetos são das unidades 

esportivas, e mais o próprio Atleta Cidadão. Trabalhando desde a base, a criança, o 

jovem, formando o cidadão. A importância que é, gente. Eu coloco, isso eu estou falando 

de jovens, de crianças, mas nós temos também a política envolvida do esporte para 

PCD, para idoso, né? E a gente tem que promover isso. Isso é o que a cidade promove, 

é isso também que contribui muito para ela ser uma das melhores em qualidade de vida 

do nosso Brasil. Hoje também nós estivemos lá na homenagem aos atletas, aos atletas 

que mais uma vez, segundo ano consecutivo, trazem o título dos Jogos Abertos para 

São José dos Campos. Orgulho. Com atletas que oitenta por cento a noventa por cento 
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são do Atleta Cidadão, que era até dezenove anos. Mostrando também o programa 

como ele tem um crescimento grande, onde esses atletas competiram com atletas de 

nível internacional. Eu estava vendo esses dias a ginástica artística com o Diego 

Hypólito, né, Professor Calasans? Diego Hypólito competiu nos Jogos Abertos e a gente 

com jovens de onze, doze e quinze anos. E o que ele ganhou de ponto nossos jovens 

ganhou também, oh o custo da medalha. O custo dos Jogos Abertos hoje para São José 

dos Campos é três vezes menos que na administração passada. É muito melhor para a 

formação e valorização dos nossos jovens. Olha a importância. O além, o além de título. 

Além de título. Além de ser um atleta, o que tem promovido para a cidade. Então, ter 

todos aqueles atletas lá hoje e a gente poder fazer essa homenagem, a cidade 

reconhecendo, porque eles estão lá representando a cidade com amor no coração. 

Porque é isso que um atleta pede, além do seu troféu, é o reconhecimento –

reconhecimento da sua família, reconhecimento dos seus amigos, reconhecimento da 

sua cidade, do seu patriotismo. A gente sabe, fui atleta, sou de família de atleta, de 

professores de educação física, então eu sei também o que é isso. E eu quando estava 

nesse momento eu sempre... eu gostaria muito sempre que tivesse o reconhecimento. 

E esse reconhecimento para eles, acho que para todos os outros atletas que tem que 

ter na cidade e outras modalidades que nem tem nos Jogos Abertos, tem que ser feito 

o tempo todo. Amanhã aqui nessa Casa vai estar sendo realizado mais uma 

homenagem – Medalha Zezinho Friggi. Medalha Zezinho Friggi que é uma grande 

homenagem para os atletas destaques do ano, de várias modalidades. Mais um 

reconhecimento. Então, parabenizo aqui aqueles que reconhecem, parabenizo aqueles 

que muito fazem pela nossa cidade, parabenizo a Prefeitura através da secretaria de 

Esportes, ao prefeito, por tudo que é destinado e parabenizo a todos os vereadores aqui 

que tem contribuído muito para isso. Muito obrigado, senhor presidente! Ah, só para 

finalizar... Desculpa, senhor presidente! Recebi aqui mais uma... vou também colocar 

aqui mais uma informação que também é uma homenagem, né? Ao nosso amigo 

Ferreira Leite que tomou posse no dia primeiro, último dia primeiro agora, como membro 

da Academia Valeparaibana de Letras e Artes, assumindo a cadeira número dezessete. 

A solenidade aconteceu no Plenário da Câmara de Taubaté. E a gente dá os parabéns 

ao novo acadêmico. Reconhecimento àqueles que fazem, são premiados, são 

homenageados, a gente também tem que fazer aqui. Muito obrigado, senhor 

presidente!”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Marcão da Academia 
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você ficou com um saldo ainda de vinte e oito segundos, rapaz! O que que aconteceu 

com você hoje? Que coisa, rapaz! Dando sequência ao Pinga-Fogo, com a palavra, 

vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo 

prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos! Antes de 

começar o meu vídeo, queria só ressaltar que na Campanha dos 16 Dias o dia 1º é o 

dia internacional da Aids e nós fomos até o Hospital Dia fazer uma visita e é um número 

assustador a estatística do ano passado, que é de trezentos e oitenta e quatro números 

de infectados, isso significa quase dois casos por dia de pessoas que foram infectadas 

com a Aids em São José dos Campos. Nós protocolamos um requerimento, para que 

seja aprovado, também em relação à questão do hospital que faz atendimento às 

pessoas trans, que infelizmente, em São Paulo que fazia todo o tratamento do estado 

inteiro que era regionalizado, ele foi descentralizado. E São José precisa também de 

montar essa equipe, esse tratamento. Sei que eles já estiveram aqui na Câmara falando 

com a Comissão de Saúde. Então, quero aqui começar pela saúde. Pode começar! Uma 

luta antiga das mulheres em São José dos Campos é o Hospital da Mulher, para que 

tenha um atendimento centralizado. Essa foto que vocês estão vendo é do ambulatório, 

que é a primeira fase do Hospital da Mulher. Pode passar! Eu acho que nós não temos 

a foto do hospital porque a gente preparou agora, mas essa é a primeira fase, que é 

esse... porque me falaram na última reunião que foi uma gambiarra o espaço. Mas olha 

como foi o atendimento que tratava... trata de mulher de alto risco: ultrassom, cardiotoco, 

atendimento à violência sexual (as mulheres que são estupradas são atendidas ali), 

ginecologia, diagnóstico rápido (mamografia, ultrassom) e também cuidados com 

incontinência e climatério. Pode passar! Esse é o espaço. Aquele era o projeto que o 

prefeito... A foto segunda é do hospital que o modelo da licitação estava pronta e o 

mesmo modelo que não tinha custo para o município, um modelo igual do Hospital 

Regional. Então, esse era o nosso sonho que infelizmente foi... como que fala... 

descartado. Este, a primeira fase, que não é uma gambiarra, olha como é o atendimento. 

Aliás, parte deles, porque ele estava esvaziado, porque alguns serviços daqui deste 

ambulatório estava sendo feito no Antoninho. Então, uma parte ali foi... estava sendo 

usado para fazer o serviço, entregar o remédio, o colírio do Próvisão que também não 

era mais o Próvisão, então foi aqui, então, nesse espaço belíssimo que continua muito 

bonito. Pode passar! A segunda fase do hospital qual seria? Dez salas de atendimento 

individualizado para parto, salas de cirurgias ginecológicas e oncológicas, maternidade 

com até quarenta e quatro leitos, atendimento humanizado e também todo o 

atendimento diagnóstico (câncer de mama, útero) todo centralizado. É um Pérola 

Byington como é de São Paulo. O sonho foi interrompido: o prefeito atacou o projeto 

anterior cortando e agora, ao invés de construir espaços, utiliza espaços privados. Pode 
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passar! Promessa de um outro hospital, que foi a parceria com o Antoninho, que não é 

o Hospital da Mulher, porque a concepção do Hospital da Mulher é o atendimento 

integral à saúde, mas foi colocado ali toda a parte de maternidade, o acompanhamento 

ao pré-natal, lá tem hoje... tem o leito, a UTI neonatal para atender SUS e particular, 

mas essa foi a inauguração que ele fez o ano passado. Na foto anterior foi quando ele 

rompeu, ele rompeu em agosto, gastou muito em propaganda e agora foi para o privado. 

Pode passar! E agora o nosso pesadelo, que é de novo a parceria do Antoninho acaba 

com o Hospital da Mulher criado por ele, não o nosso, mas a dele, e a alternativa que é 

a alternativa do hospital ele é paliativo, porque o hospital ele é um hospital que atende 

todas as demandas, mas também nós estamos vendo hoje que o Próvisão, parte do 

Próvisão também já estava indo para lá, inclusive sendo atendido no ambulatório, 

também vai ser atendido no Hospital Municipal. O ideal era que não tivesse sido 

suspenso a licitação, porque o Hospital da Mulher ele ficava no prédio ao lado do 

Hospital Municipal, inclusive para fazer você ter, tanto do ponto de vista do ambulatório 

como também do Hospital Municipal, passar por dentro. Então, infelizmente esta 

proposta não vingou e agora nós estamos sem atendimento. Pode passar! Bom, nós 

desde de... nós fomos, várias mulheres, meu mandato, fomos para a rua, fizemos aí a 

mobilização no dia do anúncio, o Hospital Antoninho da Rocha Marmo. Estas são as 

assinaturas que nós... o abaixo assinado, começamos agora, no sábado, hoje na praça 

milhares de pessoas, agora juntando os dois, pedindo saúde de qualidade. Pode passar! 

Esta a notícia do Próvisão. E o Próvisão, a suspensão do Próvisão não é uma suspensão 

qualquer, né, do atendimento SUS. Hoje eu estive lá em São Sebastião. Tem uma 

paciente lá que faz o tratamento aqui em São José dos Campos, então ela estava 

bastante preocupada com todas as notícias, e ela faz mensal o tratamento, porque o 

tratamento não é consultas para oculistas, entendeu? O tratamento é de glaucoma, de 

pessoas que precisam de atendimento, tem uma série de procedimentos importantes e 

queira sim, queira não tem uma equipe qualificada, médicos qualificados, equipamentos 

e investimento público ali, porque emendas parlamentares mandaram verbas para o 

Próvisão e hoje ele... os médicos, conheço vários médicos que estão lá, serão demitidos 

ou não sei por onde passará. Já terminando, passa aqui. Pode passar! Acabou, é o 

último? Vamos na luta!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com o tempo de dez 

minutos, a vereadora Dulce Rita.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 
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1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Bom, boa noite a todos! Eu queria só fazer uma 

observação sobre a fala da vereadora que me antecedeu aqui a respeito do Próvisão. 

Eu acho que se tivessem muito mesmo preocupados com a vida financeira, com a saúde 

financeira do Próvisão, não teriam deixado atrasar todos os repasses no governo 

anterior do jeito que ficou, não só do Próvisão como do Francisca Júlia, de vários 

fornecedores da área de saúde, vários fornecedores da manutenção da cidade. Então, 

agora falar foi fácil, mas cumprir durante o mandato que o povo lhe outorgou não foi 

feito, né? Mas eu queria agora falar a respeito de uma copa que foi realizada no 

taekwondo da cidade de São José dos Campos lá no ADC da Embraer. Essa copa foi 

realizada com... através da Acasem, do meu assessor Rogério, e que nós tivemos...lá 

tiveram quarenta atletas do Chile, quarenta de Minas Gerais, trezentos de São José dos 

Campos. É uma parceria entre a Acasem, que é a Associação de Amparo Social 

Emanuel, e a equipe de taekwondo Akiyama sobre a responsabilidade do Kiosanin 

Giovanny Hiroshi Akiyama.” 

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

A vereadora DULCE RITA:- “Nesse evento participaram atletas de nossa cidade, estado 

de São Paulo e de Minas Gerais. Esteve prestigiando o evento a equipe de taekwondo 

Molina Kim do mestre Erick Diaz da cidade Molina do Chile. O evento foi muito bem 

avaliado pelos participantes e pelos seus mestres que estavam acompanhando essas 

caravanas, que elogiaram toda a estrutura do campeonato desde as áreas de saúde até 

a premiação, que tudo foi preparado com todo o carinho para os competidores 

participantes do evento. Também foi arrumado, concedido a eles não só o evento em si, 

mas também o alojamento, alimentação, transporte, que teve também o apoio da 

Prefeitura Municipal. Então, eu queria agradecer ao Felício que trouxe essa moçada 

nesse campeonato, e mais uma vez a Acasem tirando as crianças da rua, dando 

esporte, dando alternativa de vida, dando oportunidades para essas crianças se 

destacarem no esporte, onde aprende não só o esporte como também aprende a 

educação, a ética e todos os outros valores morais que são repassados a essas 

crianças. E o mais importante é que estão tirando as crianças de São José dos Campos 

da periferia lá do distrito de Eugênio de Melo para participar desses campeonatos que 

através da Acasem que teve vários atletas que já foram para o Chile, para a Argentina 

e acho que até Colômbia, foram três países da América do Sul do qual eles já fizeram... 

viajaram todo com o apoio exclusivo da Acasem. E a Acasem atende agora, 

aproximadamente, trezentos alunos na área desportiva oferecendo aulas de jiu-jitsu, 
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hapkido, caratê e taekwondo. Então, eu queria parabenizar o Rogério e sua equipe, o 

gabinete que também ajudou o Rogério nessa organização desse evento tão importante 

para São José dos Campos. Queria também falar que nessa... agora eu não estou com 

as imagens do campeonato de futebol de...campeonato de futebol society feminino que 

teve lá em Eugênio de Melo nesse domingo com dez equipes que participaram, foi tudo 

muito bem organizado pela própria comunidade, nós só entramos com o apoio para que 

eles possam se organizar e promover esses eventos. Então, eu queria parabenizar a 

Adriele, todas as pessoas, a Ingrid, todas as meninas que estiveram lá se organizando, 

chamando as equipes para participar desse torneio. A semana que vem eu trago as 

imagens. Também queria agradecer a ACI que esteve lá em Eugênio de Melo com o 

Cinema no Bairro, que faz parte da programação natalina que está um evento muito 

bonito que a criançada vai lá, assisti um filme lindíssimo, com pipoca, algodão doce, 

refrigerante, então é uma festa para a criançada. É uma oportunidade dessa criançada 

ter outras atividades, é mais uma atividade levando para a periferia, incentivando essas 

crianças. Falar também que essa semana, segunda-feira, nós tivemos a formatura das 

pessoas que participaram do curso das Plantas Comestíveis Não Convencionais – 

PANCs. Nós tivemos... foi lá no instituto da doutora Ema, foi uma homenagem muito 

bonita, uma formatura muito bonita com um cardápio todo confeccionado com essas 

plantas não convencionais, lindíssimas, as mulheres estão adorando esse curso e elas 

estão aí com... foi com uma parceria com a Secretaria de Educação, a secretaria da 

Edna Tralli, do proteção... do SACs e o instituto da doutora Ema. Então, nós estamos aí 

com esse projeto para o ano que vem que não é só participar do curso de aprender o 

plantio das plantas, de aprender as qualidades terapêuticas, de todas as qualidades 

dessas plantas, a confecção do alimento, mas também aprender essas pessoas sejam 

umas repassadoras desses conhecimentos para suas vizinhas, para os seus amigos, 

para os seus parentes, porque isso aí é uma empresa que está se formando com essas 

mulheres para o futuro, que quanto mais a gente resgatar esses valores dessas plantas 

que são plantas que estão no mato, que são plantas do mato sem quase custo nenhum, 

então isso é a importância desse projeto, é o resgate da cultura indígena, é o resgate da 

cultura cabocla, é o resgate do pai, da cultura familiar de pai, de mãe, que está se 

resgatando para levar esse conhecimento para as mulheres para repassar para os seus 

pares, para os seus amigos, para a sua família. Queria fazer um agradecimento para a 

Prefeitura que foi possível que todos esses eventos que eu acabei de elencar, se não 

tivesse o apoio incondicional da Prefeitura, também não teria sido feito. Agradecer ao 
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Felício, à Secretaria de Esportes, à Edna Tralli, à Secretaria de Educação, à doutora 

Ema, à professora que é a mestra, a professora Analice, que é a nossa chefe de culinária 

que faz comidas maravilhosas a custo quase que zero para a comunidade. Grande 

aprendizagem, aprendizagem não só de vida como de história também. Obrigada e boa 

noite a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereadora 

Dulce Rita! Com a palavra vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Presidente, eu queria apenas registrar que ontem foi dia 

3 de dezembro – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É uma data 

comemorativa, mas extremamente relevante, onde se pode refletir sobre os avanços e 

as necessidades da pessoa com deficiência no Brasil. A gente sabe o quanto isso tem 

avançado, São José dos Campos tem sido um exemplo, tem sido uma referência, mas 

nós temos aí, segundo o último Censo, mais de quarenta e cinco milhões de pessoas 

no Brasil com alguma deficiência. Embora a gente tenha aí muitas ferramentas como 

conselhos, conferências, São José dos Campos tem o Integra, avançou muito na 

questão da educação, tem escola bilíngue que inclusive eu fui autora desse projeto que 

precisa continuar avançando por outras regiões da cidade, que hoje está na escola 

Ronconi. Nós temos inúmeras entidades sociais, que eu represento inclusive elas, que 

tem parceria, que tem contratos de fomento com a Prefeitura Municipal que eu quero 

aqui ressaltar e valorizar o trabalho dessas entidades, que é um trabalho de excelência. 

Assim como também temos na área de reabilitação, na área de capacitação profissional. 

A própria Sorri ontem no evento que fez nessa discussão, nesse fórum, foi 

superimportante, introduzindo a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O ano 

passado, somente a Sorri, senhor presidente, conseguiu inserir no mercado de trabalho 

cerca de mil e trezentas pessoas com deficiência, capacitando, treinando e 

encaminhando. Então, a gente precisa realmente continuar avançando nessa área e 

quero pedir ao prefeito que continue apoiando, através da SACS, através da secretaria 

da Saúde e da Educação, a pessoa com deficiência no nosso município.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Está registrado, 

vereadora Renata Paiva. Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, vereador Esdras.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Esdras Andrade, pelo 

prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ESDRAS ANDRADE:- “Boa noite a todos os presentes! Eu vim 

falar de uma situação hoje triste que aconteceu no Carrefour de Osasco, um animal foi 

brutalmente envenenado e espancado por um segurança de uma empresa terceirizada 

e a gente está pedindo uma posição da empresa Carrefour, não só quanto a esse caso, 

a gente pede justiça, mas também pede que o Carrefour olhe pelos animais e mostre 

que tem uma atitude de ajudar os animais como um pedido de desculpas pela situação 

que esse animalzinho passou. Vou pedir para ele soltar ali, por favor, as imagens!”  

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

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “O animalzinho ele foi abandonado no Carrefour de 

Osasco, já começa por aí o crime de maus-tratos, seu antigo tutor o abandonou no 

mercado, ele ficou mais ou menos uma ou duas semanas ainda sendo alimentado pelas 

pessoas do mercado, até que, por ordem da gerência do mercado, o animalzinho teria 

que sair do mercado. Um segurança, totalmente despreparado, tentou retirar o animal a 

pauladas. O animal sobreviveu, saiu correndo dentro do mercado, ensanguentado, 

depois ele foi envenenado e mesmo assim, não satisfeito, chamaram o Centro de 

Controle de Zoonoses. O animal foi retirado de lá totalmente sem preparo nenhum pela 

equipe do CCZ de Osasco, o animal foi enforcado, foi uma cena horrível. Tem vídeos, 

eu não trouxe o vídeo porque se as fotos são horríveis, os vídeos são piores ainda. E o 

animal faleceu, foi cremado, ninguém sabe onde está o corpo, então as únicas provas 

que tem são as pessoas que testemunharam presencialmente e também os vídeos do 

estabelecimento. Então, a gente pede hoje aqui, iremos, mandei, fiz uma moção de 

repúdio à empresa terceirizada de segurança e também ao Carrefour que chegou a citar 

que poderia ter sido apenas um atropelamento mesmo com tantos vídeos provando que 

foi um espancamento e um envenenamento. Então, a gente pede aqui que o Carrefour 

olhe para os nossos animais, ajudem as ONGs e os protetores de todo o Brasil e repudie 

e puna o seu funcionário. A gente não admite que essas atrocidades continuem 

acontecendo no nosso país. Se você não gosta de animal, o problema é todo seu, mas, 

se você mexer com os animais, o problema é todo nosso. Boa noite! E fica aqui a minha 

indignação por esse acontecimento.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Absurdo, né, vereador? 

Eu mesmo vi essa cena também. Tomara que seja realmente punido criminalmente esse 

sujeito que fez isso com esse animal indefeso. Um absurdo isso aí acontecer ainda no 

dia de hoje. Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, vereador Walter Hayashi, com o 

tempo de dez minutos.” 
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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 Walter Hayashi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos 

trabalhos, senhoras vereadoras, vereadores, público presente aqui na nossa galeria, 

grande abraço para vocês, e aqui em nosso Plenário. Senhor presidente, na verdade eu 

não ia falar, não, mas senão fica só uma versão. Queria estar dizendo para você também 

que nos assiste pela TV Câmara. A vereadora do PT veio aqui e falou uma porção de 

inverdades. Então, o Próvisão está com problema sim. Como é que funciona a coisa? O 

Próvisão funciona por contratos. O contrato é feito e o Próvisão tem que cumprir os 

contratos. Foi assim com o PT e é assim agora também. Só que com o PT... O PT, além 

de esvaziar o Próvisão, tirando alguns procedimentos do Próvisão, deixou de pagar o 

Próvisão e isso fez com que o Próvisão se endividasse e deu no que deu. Com relação 

ao Rocha Marmo a decisão também foi unilateral por parte do Rocha Marmo, eles não 

quiseram mais atender a Prefeitura pelo SUS, porque receberam certamente uma 

proposta melhor de uma entidade que presta serviço de saúde na cidade e 

simplesmente não quero mais. E a Prefeitura rapidamente foi buscar soluções. E aqui 

eu quero fazer um agradecimento e um elogio, viu, vereador Professor Calasans? Muitos 

criticaram o doutor Oswaldo Huruta à frente da Secretaria da Saúde, mas ele foi um 

batalhador incansável se dedicando ao extremo para melhorar a saúde da nossa cidade. 

Eu estava vendo os números: em torno de noventa por cento, ele conseguiu atender. A 

saúde todos nós sabemos que é uma demanda infinita, nunca vai acabar, porque à 

medida que você melhora mais pessoas procuram o atendimento público, no caso da 

Prefeitura de São José dos Campos. Nós sabemos que muita gente vem do sul de 

Minas, do oeste do Rio de Janeiro, do litoral nosso e de outras cidades mais, até pessoas 

de outros estados, do Nordeste ou até do Norte, que eu também já tive conhecimento. 

Então, a saúde ela sempre vai ser uma demanda infinita e graças a Deus que nós temos 

gestores competentes, dedicados, abnegados que fazem essa doação do seu trabalho. 

Doutor Huruta já era aposentado, então ele recebia até uma parte do salário apenas e 

mesmo assim, com aquela humildade de sempre, com aquele sorriso de sempre, com 

aquela prestação de sempre, ele fazia o possível e o impossível, até porque herdou um 

atendimento da saúde aqui do governo anterior muito precário. Então, Dr. Huruta, eu 

reconheço e te elogio e te parabenizo pelo trabalho que você fez aqui na nossa cidade 

como secretário da Saúde, juntamente com o Dr. Ricardo Nakagawa. Agora nós temos 

o Dr. Danilo Stanzani, já experiente, já tem pegada e vai continuar o trabalho que o 

Huruta começou. Tenho certeza, viu, vereadora Dulce Rita? A senhora que é a dama da 

saúde. Que as coisas elas melhoram por etapas e quando você tem uma gestão 
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responsável, uma gestão compromissada com a nossa população nós temos a certeza 

que vai dar certo. Mas voltemos aqui no Hospital da Mulher. Rocha Marmo desistiu, 

deixou a Prefeitura em má situação, mas rapidamente já se achou a solução: o contrato 

ele finda no dia doze e no dia treze o Hospital Municipal já vai fazer os atendimentos até 

dos que já fazem e vai absorver essa que vem, essa demanda que vem do Rocha 

Marmo. Se não me engano, né, Dulce Rita, mais de quinhentos partos, é isso? Me corrija 

se eu estiver errado. E outros, né? E fora isso o espaço físico que foi nos apresentado 

rapidamente na semana passada. Então, isso é gestão responsável, isto é gestão 

comprometida com que se propôs a fazer. Então, a equipe do Felício está de parabéns! 

A equipe que comanda aqui a nossa cidade hoje ela tem responsabilidade, por isso que 

graças a Deus as finanças já estão sob controle, não pagou ainda toda a dívida que 

herdou do governo anterior, mas já está sob controle, então pode-se fazer investimentos 

agora. Mas eu queria dizer sobre o Hospital da Mulher, que eu chamo de gambiarra, 

porque primeiro desalojaram os servidores da Urbam. Ali era a ADC da Urbam, não é, 

Dulce Rita? Ali era o clube de lazer dos funcionários da Urbam. Foram soprados de lá 

para fazer a gambiarra que estava lá. E um contrato milionário para fazer o Hospital da 

Mulher, né, vereador Juvenil Silvério? Você é testemunha que vocês que entraram com 

ação no Tribunal de Contas. Vereador Dimas, quanto? Quarenta e cinco milhões para 

construir um prédio dentro de um terreno, de uma área que já pertence a Prefeitura, 

quarenta e cinco milhões! Sabe como é que chama esse contrato? Built to suit. Construir 

para servir, esse é o verdadeiro significado. O nome é bonito. Eu nunca tinha visto esse 

contrato, esse tipo de contrato, olha que eu sou macaco velho em construção, hein? 

Então, esse contrato, quarenta e cinco milhões, e graças a Deus que o PSDB entrou 

para barrar e o Tribunal de Contas apontou vários, mas vários, não é um só, não é meia 

dúzia não, muitos, muitas irregularidades, é por isso que cancelou essa licitação. Então, 

a cidade economizou quarenta e cinco milhões que pode... aliás, não sei também como 

é que eles iam... Era por aluguel, né? É verdade, o built to suit é aluguel. A Prefeitura, 

quer dizer, o povo de São José ia pagar um aluguel não sei de quanto, porque quarenta 

e cinco milhões. Então, aí a gente vê a responsabilidade que tem que ter com o dinheiro 

público. Então, só estou vindo aqui porque senão fica só uma versão, só fica um lado 

falando. Eu estou dizendo aqui – viu, José Dimas? – porque eu acompanhei, era 

vereador aqui, acompanhei, então nós pudemos perceber que esse contrato tinha 

alguma coisa de estranho, viu, vereador Cyborg? Era uma coisa estranha e por isso que 

foi... o Tribunal de Contas cancelou essa licitação. Então, a vocês que não conhecem, 
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que não conheciam essa verdade, fiz questão de vir aqui e contar para todos vocês. 

Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador 

Walter Hayashi! Dando sequência ao Pinga-Fogo, vereador Wagner Balieiro, pelo tempo 

de dez minutos.” 

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 Wagner Balieiro, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores, público aqui presente, público que está aqui na galeria, público que nos 

assiste pelas redes sociais e TV Câmara. É importante esclarecer alguns fatos em 

relação a esses contratos todos que estão sendo falados aqui da questão da saúde. 

Primeiro é importante dizer que no final do ano passado nós tivemos por diversas vezes, 

com grande anúncio na imprensa, com grande mobilização da Prefeitura, divulgação 

sendo feita por várias pessoas, inclusive aqui da Câmara, falando de vários convênios 

que foram realizados na saúde. Convênio do Próvisão, assinado para começar no dia 

1º de dezembro, no valor de quinze milhões de reais, aliás, um convênio onde colocava-

se, com grande alarde na Prefeitura, que era o maior que já tinha sido assinado, que iria 

atender uma demanda enorme por mês, no valor de quinze milhões de reais, a partir de 

1º de dezembro até 30 de novembro. Também com grande alarde, na mesma época, foi 

assinado um convênio com o Pio XII de trinta e oito milhões por um ano, que depois 

inclusive ainda foi reajustado para quarenta e um milhões de reais esse convênio com 

o Pio XII. E também na mesma época foi assinado, diferente do que foi mostrado ali, um 

convênio com o Rocha Marmo, que, em tese, seria o Hospital da Mulher, um convênio 

por seis meses, não um ano, por seis meses, de seis milhões e meio que depois virou 

um convênio, um contrato de doze milhões e seiscentos também por um ano. Ao final 

de um ano, com tanto alarde, com tanta fala sobre esses três contratos, o que que nós 

tivemos? O contrato do Próvisão, que é o contrato 441 de 2017, de quinze milhões, ele 

teve a realização de apenas três milhões, contrato assinado no final de novembro de 

2017. O contrato do Pio XII, que tinha quarenta e um milhões de reais de contrato, 

também assinado no final de 2017, deixou de saldo nesse contrato treze milhões. O 

contrato do Rocha Marmo, que tinha doze milhões e seiscentos, deixou de saldo cinco 

milhões de reais. Vamos somando aí, cinco com mais treze com mais sete aonde vai 

chegar essa conta? E o que que acontece nesses casos? Esses contratos, que são 

contratos de prestação de serviço, dependem do encaminhamento do paciente por parte 

da Prefeitura para ser realizado o serviço e, após o serviço realizado, as entidades 

receberem o pagamento. Tem um órgão da Prefeitura que todo mundo conhece aqui na 

Secretaria de Saúde, DRC (antigo NAC) – Departamento de Regulação e Controle, que 

faz o encaminhamento do paciente para ser atendido no Próvisão, para ser atendido no 

Rocha Marmo, para ser atendido no Pio XII. O contrato foi assinado, foi assinado. O 

paciente precisava ser enviado pela Prefeitura, enviado pela Prefeitura. À medida que a 

Prefeitura envia o paciente, o paciente é atendido nessas entidades e as entidades, após 
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a realização do serviço, recebem o pagamento. A Prefeitura não enviou o paciente. 

Agora falar assim da dificuldade do Próvisão. O Próvisão tinha dificuldade no passado? 

Tinha. Tinha dificuldade no passado. Teve problemas? Teve. Mas o contrato é de agora. 

O contrato é de novembro de 2017. E o que que aconteceu? O que tem que deixar bem 

claro aqui? A Prefeitura não enviava o paciente. O Próvisão teve problema, está com 

problema no seu financiamento? Está. Está e grande parte desse problema foi porque 

foi feito um contrato de quinze milhões onde executou apenas três. Você tem que manter 

uma estrutura fixa para atendimento de um contrato, mas só que o paciente não vinha, 

a população ficava na fila esperando a consulta, esperando a cirurgia, esperando o 

atendimento. Eu fui no Pio XII, eu fui no Pio XII ver isso daí e o Pio XII falou, lá quando 

a gente chegou para conversar discutindo recursos lá para o Hospital, que havia médico 

ocioso porque não tinha o paciente sendo encaminhado. E é isso que aconteceu nesses 

três contratos. Nesses três contratos aconteceu isso, é importante deixar claro. E todas 

às vezes que está dando problema nos três ‘ah, vamos chamar para o Hospital 

Municipal, vamos levar para o Hospital Municipal’. É importante deixar claro também que 

a primeira parte que foi construída do que seria o projeto do Hospital da Mulher, que foi 

lá na ADC da Urbam, foi o Ambulatório da Mulher, nunca foi o hospital, foi o Ambulatório 

da Mulher. O Ambulatório da Mulher que inclusive hoje é o lugar onde estão mandando 

as pessoas que não estão sendo atendidas no Próvisão, é o lugar onde estão mandando 

pessoas que não poderão ser mais atendidas no Rocha Marmo, estão mandando... tudo 

vai para o Hospital Municipal, vamos tudo para o Hospital Municipal. Até quando? Como 

que vai ficar isso? Então, é importante esclarecer isso. Com relação à modalidade de 

licitação do Hospital da Mulher, que de fato não aconteceu, depois foi suspensa a 

proposta do built to suit para o Hospital da Mulher, é o mesmo modelo que é utilizado no 

governo do Estado, utilizado pela Sabesp aqui em São José dos Campos na ampliação 

do sistema de tratamento e coleta de esgoto lá da bacia do Pararangaba e em muitos 

outros lugares. Mas é importante deixar claro que nessa questão da saúde... E esses 

números que eu falei aqui dos contratos, dos pagamentos são números da própria 

Prefeitura, da própria... informação que está lá no Portal da Transparência, que está lá 

nos relatórios do Conselho Municipal de Saúde, que eu também participo das reuniões 

do Comus, quando eu não posso participar vai a minha assessoria, mas nós estamos 

sempre dentro da reunião do Comus. E por que nós estamos sempre na reunião do 

Comus? Que é importante acompanhar esse processo da questão da saúde e lembrar 

que pela primeira vez na história o Comus reprovou uma prestação de contas da saúde. 
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O primeiro quadrimestre desse ano, o primeiro quadrimestre de 2018, a prestação de 

contas da saúde foi reprovada, isso nunca tinha acontecido, foi reprovada pelo Conselho 

Municipal de Saúde. Nunca tinha acontecido em nenhum governo, aconteceu pela 

primeira vez agora, pela primeira vez agora que foi a questão da prestação de contas 

da saúde do primeiro quadrimestre de 2018. E por que está acontecendo isso? Porque 

está tendo problemas – problemas na prestação de contas, problema desse 

encaminhamento para fazer o atendimento daquilo que é necessário. Então, só para 

deixar claro, esses contratos todos que hoje estão sendo encerrados foram feitos pela 

atual administração, feitos no segundo semestre de 2017 e que é completamente 

diferente da história passada. Não vamos linkar e misturar as coisas, não podemos fazer 

isso. São coisas bem diferentes com realidade bem diferentes. E, para finalizar, é 

importante deixar claro aqui que o contrato com o Próvisão que tinha inclusive alguns 

tipos de consulta lá no valor de quinze reais, doze reais a consulta de retorno, algumas 

consultas de especialização oftalmologia... quando foi aberto o credenciamento a 

mesma consulta que era doze reais e cinquenta... doze reais e cinquenta a consulta no 

Próvisão pelo contrato que o Próvisão tinha, o contrato 441/2017, você pode olhar lá, o 

credenciamento lá a parte da consulta era doze reais e cinquenta, quando fez o 

credenciamento para qualquer empresas participar o mesmo valor para o Próvisão era 

de trinta e seis no credenciamento, é de trinta e seis, está lá, é de trinta e seis, é três 

vezes maior. É três vezes maior! Está lá no edital de credenciamento a diferença de 

trezentos por cento no valor da consulta, está lá. E quem que o outro hospital que está 

recebendo os pacientes que poderiam ir para o Próvisão? Vai olhar lá nos sócios de 

algumas clínicas de oftalmologia que vocês vão ver a bandeira partidária de quem está 

recebendo esses novos pacientes a partir de agora, e está recebendo com o triplo do 

preço na consulta, é isso que está lá e basta olhar nos documentos da própria Prefeitura 

que estão na internet, está aberto para todo mundo, não estamos aqui para ficar falando 

coisa que não existe ou fazer politicagem, é com base naquilo que está no Portal da 

Transparência, no contrato, na relação de pagamentos e no custo que está sendo pago 

agora, a consulta está mais cara. E para o Próvisão, que era mais barato, não 

encaminharam os pacientes, não deixou executar o contrato e, se tem problema hoje no 

Próvisão de eles não conseguirem a documentação... que pode ser que eles não 

consigam a documentação, pode ser que eles de fato não tenham a certidão para fazer 

a continuidade do serviço, mas grande parte desse problema foi pelo contrato que tinha 

sido assinado de quinze milhões que se executou só três, a entidade praticamente 
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quebrou nisso, o atual presidente do Próvisão é diretor administrativo, financeiro, 

controlador, alguma coisa do Próvisão desde fevereiro, e a dificuldade de conseguir essa 

certidão é em função do contrato que a Prefeitura deixou de enviar pacientes para o 

Próvisão, que paga depois que faz, não tem jeito de pagar antes de fazer, claro que não, 

porque eu vi até esse debate na rede social e é importante deixar isso claro. Então, era 

mais só para esclarecer esses dados em relação a esses contratos que foram 

realizados.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero agradecer a 

presença do coronel Tadeu, deputado federal eleito pelo PSL. Seja bem-vindo, coronel, 

aqui nesta Casa, tá bom? Um abraço, viu, coronel? Com a palavra, vereadora Dulce 

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só fazer duas observações 

com relação ao que foi dito pelo vereador aí do PT. Primeiro que o Rocha Marmo, as 

agendas eram feitas de acordo com a disponibilidade do hospital. À medida que o 

hospital abria as vagas, eram encaminhados os pacientes. Então teve esse problema 

com o agendamento, mas com relação à liberação do hospital e não falar aqui o que 

está sendo dito, que não mandava o paciente para lá. Mandava o paciente para lá, sim, 

à medida que liberavam as vagas. Agora com relação ao Próvisão. Realmente estava 

com problema de certidão, mas quem faliu mesmo, que deixou o Próvisão em estado 

pré-falimentar aí foi o outro governo que não pagava, simplesmente não pagava, ficou 

devendo para funcionário, ficou com débito de INSS, ficou com débito de certidão 

negativa. Quando o Cury saiu do governo, o Próvisão estava a mil maravilhas. Quando 

o PT saiu do governo, o Próvisão estava em frangalhos, por falta de pagamento. Era 

mais um calote que o PT estava dando na cidade. Então, infelizmente o Próvisão não 

conseguiu arcar com os seus compromissos sem dinheiro. Ficar falando, falando, 

falando aqui, mas há quanto tempo que o Próvisão estava com problemas, que não 

estava atendendo, que funcionário estava entrando em greve, que... um monte de coisa, 

o PT ficou tudo com cara de paisagem aí. Estava todo mundo com cara de paisagem, 

ninguém fez nada.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência ao 

Pinga-Fogo, com o tempo de cinco minutos, vereador Juvenil Silvério.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Juvenil Silvério, pelo prazo 

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero cumprimentar 

aqui a todos vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste pela TV Câmara e, de 

forma muito especial, aqui o coronel Tadeu, que foi eleito deputado federal aqui em 

nossa região do Vale do Paraíba. Sem dúvida é mais uma força política para trazer 

benefício para região do Vale do Paraíba. Mas, presidente, eu estou aqui para falar só 

um pouco do que os vereadores do PT vieram aqui e bateram. Eles são estranhos: a 

forma e o modelo com que eles falam, falam, falam, falam inverdades até que essas 

inverdades queiram eles que se tornem verdades. Pelo amor de Deus, quem quebrou o 

Próvisão... E, aliás, o Próvisão é uma entidade de excelência, vereador Walter Hayashi, 

que presta um excelente serviço a toda população que lá vai buscar o atendimento não 

tenha dúvida disso. Aliás, a Prefeitura, inclusive, Dr. Danilo, ele busca tentar junto ao 

Próvisão resolver rapidamente um problema que é da entidade, que é de documentação, 

porque eles realmente prestam um bom trabalho. Agora, quem quebrou o Próvisão foi o 

PT, foi a gestão do PT. O Próvisão teve que buscar dinheiro em bancos para poder 

saldar dívidas com os seus funcionários e isso foi uma irresponsabilidade de um governo 

falido, fraco, frouxo, que foi o PT, e que destruiu a cidade, isso eles não podem nunca 

se esquecer disso, nunca, jamais, quem quebrou o Próvisão foi o governo do PT. Então, 

há de se fazer aqui a correção dos fatos. Em relação ao hospital que queriam construir 

lá na Vila Industrial e também a UPA do Novo Horizonte no modelo built to suit, esse 

modelo deixaria para São José dos Campos uma dívida de quarenta e cinco milhões de 

reais para serem pagas em quinze anos. Ora, há de se considerar que é um volume 

financeiro bastante razoável para se deixar para o novo governo. Igual fizeram quando 

compraram o parque da Cidade e deixou a dívida para o Emanuel para pagar a conta. 

O PT é useiro e vezeiro nessa situação de comprar e deixar para o próximo governante, 

não é? Não só o hospital da Vila que eles queriam fazer, que é o chamado Hospital da 

Mulher, como também a UPA lá do Novo Horizonte, que, aliás, vale mais uma correção 

aqui, o local que eles colocaram para se construir a UPA do Novo Horizonte é onde está 

instalada a Regional Leste 2, que nem isso eles tiraram do local, nem prepararam um 

outro ambiente para a regional se instalar e queriam construir ali, então, um hospital 

naquela cascata eleitoral que eles fazem muito bem. Então, senhores e senhoras 

vereadores do PT e aqueles também que gostam do PT, quem quebrou as entidades foi 

o governo do PT. Boa noite!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, 

vereadora Amélia Naomi.” 
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, bom, quero dizer ao vereador que 

diz que quem quebrou o Próvisão foi o PT: se tivesse quebrado, não teria renovado. 

Então é simples. Por que que a Prefeitura renovou o contrato? Também é bem... todo 

mundo sabe de todas as outras cidades que o Próvisão entrou, esticou, cresceu e tudo 

o mais, mas nós não estamos aqui para discutir a administração. Outra coisa em relação 

às obras e aos investimentos que o governo teve. Nunca nesta cidade teve tanto 

investimento não só na área de saúde, porque antes o NAC era lá no... infelizmente na 

região norte, as pessoas que vinham do Novo Horizonte pegavam dois ônibus e a gente 

conseguiu centralizar e dar ali um espaço digno e bonito e com qualidade e com conforto 

como é agora o atendimento a todos para ser atendido aqui na avenida São José da 

Unidade de Especialidades. Mas na área de saúde o nosso governo investiu muito e sei, 

estou na rua, as pessoas falam da saudade da época do governo do PT porque tinha 

atendimento com qualidade, tinham cirurgias, nós tivemos um up muito grande. 

Infelizmente nós estamos vendo o que nós estamos assistindo aqui. Agora, para falar 

das dívidas, é bom lembrar que infelizmente também a dívida da Fundhas, deixada pelo 

governo do PSDB, de sessenta milhões, quem pagou foi o nosso governo. E para dizer 

para ele que o nosso governo não é um governo como eles estão deixando a cidade, 

sem... a cidade esburacada, no centro da cidade, sem manutenção, sem capinagem, a 

cidade com muita falta de perspectiva, porque infelizmente não se tem projeto, todos os 

projetos que nós estamos entregando foram projetos que nós deixamos, as duas 

creches... as três creches, os parques que deixaram abandonados, mas todos os 

grandes investimentos de São José infelizmente eles estão entregando... aliás, não 

entregaram até agora o Limoeiro, quase dois anos para entregar o Limoeiro, por falta de 

gestão.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com o tempo de cinco 

minutos, dando sequência ao Pinga-Fogo, vereador José Dimas.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador José Dimas, pelo prazo 

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Primeiramente eu 

queria saudar a presença do coronel Tadeu, deputado federal eleito pelo PSL, com 

quase... com um pouco mais de noventa mil votos. Noventa e oito, vereador Cyborg, 

mais precisamente. E é importante a presença do coronel Tadeu aqui porque já é amigo, 

tem muitos amigos aqui na região. Embora tenha nascido em São Paulo, passou a sua 

infância e adolescência em Lorena e também no litoral. Ele teve a oportunidade de 

conhecer o prefeito Felício Ramuth na tarde de hoje e também o secretário de Governo 

e com muita coincidência relembraram amigos lá de Caraguá onde o secretário de 

Governo também os conhecia. Bom, é importante saber que tem um deputado... mais 

um deputado federal também aqui prata aqui da nossa região do Vale que vamos 

precisar muito, é importante isso. O Brasil mudou! O Brasil acordou! O Brasil prendeu 

os ladrões! E a gente passa na rua o povo pergunta: ‘puxa, que legal, até que enfim o 

povo acordou!’ Então esse é o resultado de um povo que acorda. E São José também 

acordou. No primeiro dia do governo Felício tinha fila de gente para receber, pagamento 

atrasado, até conta de água e energia elétrica. Vereador Cyborg, Calasans e Walter 

Hayashi sabem bem da história. Filas, filas de gente cobrando a Prefeitura. A Prefeitura 

estava sem moral e sem crédito. Já não é a primeira vez, o PSDB já fez isso e já até 

pagou o parque da Cidade, muito bem pago, um investimento muuito interessante e 

importante, mas já pagou. Importante saber também que governo passado tinha greve 

de gente lá do hospital... qual hospital mesmo? São vários, mas vamos falar lá do 

Francisca Júlia. Greve porque não recebiam o salário em dia, vereador Walter.  

É, precisávamos recordar a história, né? Então é isso aí, quem faz a coisa certa às vezes 

não tem a popularidade, mas tem credibilidade. E tem muitas coisas por vir aí. Tem 

muitas coisas por vir. Se a coisa fosse tão certa, tão certa, teríamos alguém se 

recandidatando. Não pôde se recandidatar porque tinha uma fichinha suja, isso é bom 

lembrar. Emanuel Fernandes não! Emanuel Fernandes não. Então, é bom lembrar que 

o povo não aguenta mais, já mostrou que queremos mudança, queremos gente séria e 

se preparem que a próxima eleição nós estamos neste caminho. E quero dar um recado 

aqui também ao Hospital Antoninho da Rocha Marmo que, unilateralmente, tomou a 

decisão de romper o contrato, né? Isso é bom lembrar. E que o próprio Antoninho da 

Rocha Marmo não deixou colocar o totem lá, o totem do Hospital da Mulher. Ué, ou 

estamos juntos, ou não estamos juntos? E existe uma grande diferença do que é 

contrato de serviço e contrato de gestão, por isso que os preços são diferentes. Mas a 

história vai provar, podemos perder a popularidade, mas não a credibilidade. Então dou 
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os parabéns ao Felício, ao secretário novo de Saúde, Danilo Stanzani, por conduzir esse 

processo de modo consciente. E teremos mais novidade, Walter, mais novidade. O 

secretário de Saúde está se preparando já, porque neste governo quem quer trabalhar 

sério a Prefeitura vai pagar e é por isso que o Próvisão teve o seu contrato renovado, 

porque tinha os documentos adequados, porque se não tiver os documentos adequados, 

não pode fazer o contrato, não é isso? Então, quero dar parabéns também aos 

vereadores aí, o Cyborg, Juvenil, Dulce Rita, que enfrentaram grande dificuldades, e 

Walter de modo especial, porque conhece a história da cidade e é bom que a gente está 

passando a limpo essa história. Então, senhor presidente, da minha parte quero 

agradecer esse momento, renovando aos deputados Eduardo Cury e agora o coronel 

Tadeu sucesso na missão federal e também não vamos esquecer da nossa cidade, 

precisamos dos deputados da região. E sucesso a todos joseenses porque bom mesmo 

é morar em São José dos Campos. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, vereador 

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, o colega que me antecedeu falou 

na tribuna do partido dele. O partido dele foi quase varrido nessa eleição. Vem falar de 

‘o povo acordou’ e tal... Realmente acordou, que varreu o PSDB praticamente do Brasil 

inteiro. Segundo que é bom lembrar que o Emanuel está com os seus direitos políticos 

suspensos, não tem nem título de eleitor porque está com os direitos políticos 

suspensos. Improbidade administrativa, esse é o nome do que está infelizmente... 

ninguém deseja isso para ninguém, estou sendo aqui muito sincero com relação a isso, 

mas ele está com uma improbidade administrativa, não pode ser muito bem um exemplo 

nesse caso. E, para finalizar, dizer que é bem diferente contrato e gestão, 

credenciamento e licitação, diferente do que foi interpretado, ali na tribuna, agora há 

pouco.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, que a 

votação fosse em bloco e a inclusão de alguns outros documentos: requerimentos 4043, 

4049, 4051, 4052, 4050 e 4053, também o 4054; as moções 129, 130 e 131; e as 

indicações 6922 a 6935. E peço destaque aos seguintes requerimentos: 3857, 3867, 

4035 e 4041. Obrigado!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal... Está em votação, Amélia... Então, mas só votar... Em votação o pedido verbal 

do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem. Com um voto contrário, aprovado o pedido verbal do vereador José 

Dimas.” 

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 

nº 6922/2018 constante do processo nº 12599/2018, de autoria do vereador Cyborg, que 

solicita à Prefeitura Municipal ronda e fiscalização ostensiva na praça Tertuliano Moraes 

Delfim, no bairro Jd. Margareth; 6923/2018 constante do processo nº 12604/2018, de 

autoria da vereadora Renata Paiva, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço de 

manutenção no abrigo de ônibus localizado na rodovia SP-50, entrada do bairro do 

Buquirinha 2; 6924/2018 constante do processo nº 12607/2018, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes 

quanto à urbanização de uma viela localizada na rua Sebastião Martins Ramos, próximo 

ao número 462, no Jardim São José I; 6925/2018 constante do processo nº 12608/2018, 

de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências 

necessárias e urgentes quanto à pavimentação do acostamento da estrada Velha Rio 

São Paulo, na altura do número 4.850, em frente ao Condomínio Terra Nova, no Distrito 

de Eugênio de Melo; 6926/2018 constante do processo nº 12609/2018, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e 

urgentes quanto à retirada de lixos e entulhos que estão sendo descartados 

indevidamente, por toda a extensão da rua João Gomes da Silva, no Jardim São José 

II, que dá acesso à Estrada Municipal Joel de Paula; 6927/2018 constante do processo 

nº 12610/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 

providências necessárias e urgentes quanto à implantação de um redutor de velocidade 

ou outras medidas cabíveis na Estrada Velha Rio – SP, na curva que dá acesso ao 

Sindicato dos Metalúrgicos, próximo à rua Francisco Vitor César Leite, altura do nº 105, 

no Residencial Galo Branco; 6928/2018 constante do processo nº 12611/2018, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências 

necessárias e urgentes quanto à pintura dos brinquedos do playground da praça Rubens 

Molina, no Distrito de Eugênio de Melo; 6929/2018 constante do processo nº 

12612/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
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providências necessárias e urgentes quanto à limpeza e capina da praça Rubens Molina, 

no Distrito de Eugênio de Melo; 6930/2018 constante do processo nº 12613/2018, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as providências 

necessárias e urgentes quanto à poda dos galhos de uma árvore localizada na rua 

Sebastião Martins Ramos, em frente ao número 78, no Jardim São José I; 6931/2018 

constante do processo nº 12615/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita 

à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à implantação de 

travessia de pedestre no canteiro localizado entre a Avenida Antônio Galvão Júnior, em 

frente ao número 263, e a Estrada velha Rio – São Paulo, no Residencial Galo Branco; 

6932/2018 constante do processo nº 12617/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de tapa-

buraco na rua Orlando Balbino da Silva, no Jardim Terras do Sul; 6933/2018 constante 

do processo nº 12618/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos a manutenção da área verde localizada 

no final da rua Orlando Balbino da Silva, no Jardim Terras do Sul; 6934/2018 constante 

do processo nº 12619/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos a manutenção do pavimento da Estrada 

Municipal Santo Antônio do Alto, em toda a sua extensão; e 6935/2018 constante do 

processo nº 12622/2018, de autoria do vereadora Esdras Andrade, que pede à 

Prefeitura Municipal a realização de estudos para a implantação de redutor de 

velocidade ou travessia elevada na Avenida Napoleão Bonaparte, 811, Jardim Colonial; 

das moções de nºs. 129/2018 constante do processo nº 12591/2018, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, que registra Moção de Aplauso à Ordem dos Advogados 

do Brasil em São José dos Campos pelo pleito eleitoral ocorrido no dia 29 de novembro 

de 2018; 130/2018 constante do processo nº 12606/2018, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que registra Moção de Aplauso aos 70 anos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos; e 131/2018 constante do processo nº 12621/2018, de autoria do 

vereador Esdras Andrade, que manifesta repúdio ao ato violento cometido pelo 

funcionário do Carrefour de Osasco contra animal, realizado no dia 28 de novembro de 

2018; e dos requerimentos de nºs. 4043/2018 constante do processo nº 12590/2018, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que registra congratulações ao presidente 

eleito da Ordem dos Advogados do Brasil de São José dos Campos; 4049/2018 

constante do processo nº 12598/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, que 

parabeniza o atleta Pedro Bogado Sicuro, por participar do 82º Jogos Abertos do Interior 
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Horácio Baby Barioni da 1ª Divisão na modalidade de basquete; 4050/2018 constante 

do processo nº 12600/2018, de autoria do vereador Cyborg, que requer ao 1º Batalhão 

da Policia Militar/I ronda e fiscalização ostensiva na Praça Tertuliano Moraes Delfim no 

Bairro Jardim Margareth; 4051/2018 constante do processo nº 12603/2018, de autoria 

da vereadora Renata Paiva, que solicita EDP Bandeirante providências quanto a queda 

de energia elétrica no bairro do Turvo; 4052/2018 constante do processo nº 12605/2018, 

de autoria da vereadora Renata Paiva, que solicita a EDP Bandeirante providências 

quanto à queda de energia elétrica no bairro do Buquirinha; 4053/2018 constante do 

processo nº 12616/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal providenciar atendimento médico com o urologista para Josival Jesus de 

Sousa, CRA 439.539; e 4054/2018 constante do processo nº 12620/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita ao Governo do Estado de São Paulo a instalação 

em São José dos Campos do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e 

Transexuais; bem como o pedido de destaque na votação dos requerimentos de nºs 

3857/2018 constante do processo nº 12322/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita informações ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal 

(IPSM), tendo em vista os relatórios de instruções TCE 02/2018 constantes dos autos n. 

TC 4645/2018; 3867/2018 constante do processo nº 12337/2018, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a Lista de Contemplados no Programa Pró-

Trabalho do município; 4035/2018 constante do processo nº 12555/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura acerca da estrutura que 

será destinada ao atendimento das mulheres no Hospital Municipal Doutor José 

Carvalho Florence, com plano de metas hospitalar, metas ambulatoriais dentre outras 

informações; e 4041/2018 constante do processo nº 12585/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura acerca do término do 

contrato com o Hospital Provisão, considerando que o mesmo terminou sua vigência em 

30 de novembro, próximo passado. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu votei contra porque nós ouvimos 

aqui todos os vereadores falar do hospital, do rompimento do contrato, e que as pessoas 

vão ser atendidas do Antoninho. Então, os meus requerimentos estão... Eu olhei o 

contrato do Antoninho, estou questionando e perguntando para onde esses 

atendimentos... se o Hospital Municipal vai fazer toda essa cobertura. Então, eu acho 
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um absurdo não ter esse tipo de informação. Então estou aqui questionando, acho 

ruim... Eu estou... Estive na rua esses dias todos. Por exemplo, tem uma senhora que 

colocou DIU e perfurou o útero. Ela faz um acompanhamento mensal no Antoninho da 

Rocha Marmo. Para onde vai essa mulher? Aonde essa mulher vai ser atendida para ter 

o acompanhamento? É a maior preocupação dela. Teve um DIU e rompeu e agora... 

colocado na UBS não sabemos... colocado no serviço público, agora está sendo 

atendida e é justo que ela tenha essa preocupação. Teve uma outra senhora destacada, 

tem nome, endereço, porque está no abaixo-assinado, que ia fazer a cirurgia de mama, 

ia ser na segunda-feira, já foi mudado por causa do rompimento, foi para janeiro. Então 

tem uma série de mudanças. Então, os meus requerimentos são requerimentos 

palpáveis para que a gente saiba e tenha segurança que todos os atendimentos serão 

realizados. Então, eu gostaria de pedir que não votassem contra meu requerimento que 

é ligado à questão da saúde.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos... Com a 

palavra, vereador José Dimas. Desculpa, vereador!” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Só para esclarecer à vereadora, se ela tiver o nome da 

pessoa, a gente faz questão de orientar porque a questão de saúde de uma pessoa é 

importante, mas alguns requerimentos pedem metas mensal de tratamentos clínicos, 

meta mensal do plano normal, meta mensal. Se for unicamente de uma pessoa, faço 

gosto até de pedir que a Prefeitura responda a essa pessoa porque questão de saúde 

realmente não pode esperar.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, 

vereadora...” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu vou passar o nome, sim, José Dimas, mas a saúde 

pública ela tem que ser para todos, nós não podemos ter o trampolim de falar com o 

vereador e o vereador conseguir passar na frente tudo isso, então... mas eu vou colocar 

essa questão, passo os endereços sem problema nenhum.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, vereador 

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, é incrível, né? Você vê a vereadora vir 

falar aqui de saúde, pedir explicação disso ou daquilo. Eu queria perguntar, nos Anais 

da Câmara está aí registrado, se quando eles não pagaram o Próvisão, se ela veio pedir 

explicação? Se quando eles não pagaram o Policlin, se ela veio pedir explicação. Agora 

quer explicação de tudo, é que nem o cara que usava muito a trena, né? O vereador 
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chamado de trena. Na época deles quebrou a trena, a trena ficou enferrujada e não 

media mais. Agora começou a medir de volta, não é? Então, é lamentável você vê um 

discurso aí furado desse, não é? A Prefeitura não rompeu contrato com o Próvisão. O 

Próvisão não conseguiu as certidões que precisava para Prefeitura renovar o contrato. 

Então, são os absurdos que a gente vê aqui que é fora de contexto.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, vereador 

Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Questão de Ordem... É só para deixar claro, esses dias também 

eu tive vários requerimentos rejeitados aqui por parte de questionamentos para Saúde, 

não tive nenhum problema, depois eu fiz ofício, liguei para o Dr. Danilo, conforme 

orientação aqui do líder José Dimas, e foram passadas as informações. E esse problema 

de falar que tem que passar tudo por vereador aqui... não se passa, não. Aqui não tem 

prioridade para vereador, não.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao processo 

de votação das atas e proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a ata da 

sessão ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2018 – 73ª Sessão Ordinária; 29 

de novembro de 2018 – 74ª Sessão Ordinária; 30 de novembro de 2018 – 13ª Sessão 

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

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Nenhum 

voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Às 20h03min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 27 e 29 de novembro de 2018, bem como a ata 

da sessão solene realizada no dia 30 de novembro de 2018. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os 

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Com três 

votos favoráveis, estão rejeitados os requerimentos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com três votos 
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favoráveis, portanto rejeitados os requerimentos.” 

Em destaque a votação dos requerimentos de nºs 3857/2018 constante do processo nº 

12322/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações ao Instituto 

de Previdência do Servidor Municipal (IPSM), tendo em vista os relatórios de instruções 

TCE 02/2018 constantes dos autos n. TC 4645/2018; 3867/2018 constante do processo 

nº 12337/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a Lista 

de Contemplados no Programa Pró-Trabalho do município; 4035/2018 constante do 

processo nº 12555/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

informações à Prefeitura acerca da estrutura que será destinada ao atendimento das 

mulheres no Hospital Municipal Doutor José Carvalho Florence, com plano de metas 

hospitalar, metas ambulatoriais dentre outras informações; e 4041/2018 constante do 

processo nº 12585/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

informações à Prefeitura acerca do término do contrato com o Hospital Provisão, 

considerando que o mesmo terminou sua vigência em 30 de novembro, próximo 

passado. Rejeitados com três votos favoráveis 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os 

requerimentos e moções constantes na pauta da sessão de hoje, 4 de dezembro de 

2018, bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Nenhum 

voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “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. 

Os requerimentos de nº 3704/2018 e 3818/2018, de autoria do vereador Marcão da 

Academia foram retirados pelo próprio autor. 

Às 20h04min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h04min.-

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

 


