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SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário ad hoc, vereador José Dimas, 

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

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

(PR), FLÁVIA CARVALHO (PRB), DR. ELTON (MDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) e 

JULIANA FRAGA (PT). 

 

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

(PV) – 17h59min, WALTER HAYASHI (PSC) – 17h59min, FERNANDO PETITI (MDB) 

– 17h59min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18 horas, WAGNER BALIEIRO 

(PT) – 18h01min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h02min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) 

– 18h04min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h08min, ROBERTO DO ELEVEN 

(PRB) – 18h10min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h11min, DULCE RITA (PSDB) – 

18h17min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h25min. 

 

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

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

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja 

pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa a fazer parte 

integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da 

Mesa. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Enquanto a sessão de Câmara 

está organizando a pauta, vamos passar para o Pinga-Fogo. Com a palavra o vereador 

Lino Bispo. Informo a todos os vereadores que, logo após esta sessão ordinária, nós 

também teremos uma outra sessão que foi solicitada para que antecipasse a de 

quinta-feira por conta do feriado. Com a palavra vereador Lino Bispo. Lino Bispo 

ausente. Ninguém mais para falar vamos então... Com a palavra vereadora Renata 
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Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público que nos acompanha no Plenário, pela TV Câmara e pela internet. 

Senhor presidente, há alguns dias atrás, eu fiz aqui um apontamento contra o 

presidente da Urbam se manifestando através de um ofício que eu encaminhei dizendo 

que teria que ser feito através de requerimento como manda o processo administrativo 

e dizendo que o vereador ele não representa a coletividade e que eu apenas teria que 

pleitear qualquer indagação se fosse de foro pessoal. A gente... Eu fiz inclusive... Ele 

me pediu para apresentar um recurso. Eu fiz a apresentação do recurso extremamente 

fundamentado e pedi a vossa excelência que pudesse encaminhar também à Urbam a 

retratação, porque não é a vereadora Renata Paiva, seria com qualquer outro vereador 

dessa Casa, né? Que com certeza nós representamos o interesse da população de 

São José dos Campos, não só aqueles que votaram em nós. Então, eu cobrei hoje a 

Débora, desde a semana passada eu estou cobrando e gostaria de novamente trazer 

em pauta esta questão dizendo que eu estou aguardando a retratação que ainda não 

foi enviada desta Casa para a Urbam.” 

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

Bispo.” 

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

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores e senhoras 

vereadores, público presente na galeria da Câmara, as pessoas que nos acompanham 

aí pela internet. Só pedir desculpa, presidente, estava acertando tecnicamente aqui um 

pen drive para que pudesse fazer uma apresentação na noite de hoje. Queria pedir 

para o nosso amigo técnico ver se já está pronto para que ele pudesse colocar aqui 

um vídeo para a gente depois comentar um pouco sobre esse trabalho que nós 

estivemos participando no final de semana agora, no sábado.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Esse evento aconteceu sábado, lá na quadra do Dom 

Pedro I. Foi o 1º Jogos Intercentros PCDs. O vereador Marcão esteve presente lá 

também. É magnífico, é gratificante para a gente acompanhar este tipo de atividade. A 

gente vê, foi um torneiro de bochas, no qual o deficiente de várias deficiências, não é? 

O portador de necessidade ele participou, alguns mais, outros menos, não é? As 

dificuldades que eles têm para fazer os exercícios o que me chamou muito atenção é 

que as mães sempre estão presentes, os pais sempre presentes com eles, as 

chamadas mães calheiras que elas cuidam de uma calha, né? Que eles não têm 

movimentação nas mãos e pelo olhar eles falam com as mães e as mães vai 

posicionando aquela calha para que ele possa, no momento certo, ele dar o comando 

e essa bocha ela deslizar. É algo assim fantástico, é algo assim que mexe conosco ver 

aqueles meninos, aquelas pessoas que têm... portam de necessidades especiais, os 

chamados PCDs, como eles participam, como eles, vereador Calasans, como eles têm 

vontade de mostrar para a sociedade que eles são capazes, que eles têm capacidade, 

eles precisam de oportunidade, eles precisam de que a gente possa dar a eles a 

condição para que eles possam fazer as suas apresentações, fazer as suas atividades 

físicas. Então, foi um intercentro de bochas dos PCDs, muita participação e a gente vê 

os pais daqueles meninos, daquelas meninas, senhores e senhoras portadoras de 

necessidades especiais acompanhando eles e participando com eles das atividades. E 

lá nós tivemos uma palavra com eles, assumi ali com os pais, com os PCDs um 

compromisso de a gente lutar. Assim como nós temos na nossa cidade várias Casas 

do Idoso, aonde o idoso vai lá nas casas, ele tem a sua participação, a sua 

convivência com a sociedade, nós iniciamos ali um trabalho, eu me coloquei do lado 

deles para que a gente possa lutar pela Casa do PCDs, ter um local adequado, um 

local preparado, um local realmente equipado para que eles possam realmente estar 

sendo inseridos na comunidade de uma forma que eles tenham oportunidade. Então, 
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nós estamos aí nos organizando, estarei colocando ao prefeito Felício Ramuth, já tive 

uma conversa com ele, uma área na região sul para que possa se construir na nossa 

cidade a primeira Casa dos PCDs, para que eles possam realmente sentir-se 

valorizados, para que eles possam sentir-se inseridos na comunidade e eles possam 

realmente viver uma vida como... uma vida comum, com as limitações, é claro, mas 

com as oportunidades, é isso que eles querem. E a gente vê ali, então, que inúmeras 

pessoas, e tem uma estatística que diz que um percentual muito alto da nossa 

sociedade, têm alguma limitação, não é? Então, o nosso objetivo, a nossa luta é a 

gente somar com eles, com os PCDs da nossa cidade, para que nós possamos lutar e 

conseguir construir a Casa do PCDs, onde ele possa realmente ter essa referência e 

estar realmente dentro de um ambiente preparado para que eles possam exercer as 

suas atividades. Também acompanhamos, no sábado, um torneio, um treino para a 

captação dos meninos e meninas que fazem a prática do taekwondo, estivemos aqui 

na Academia Dragões, do mestre Daniel, no qual inúmeras crianças participaram de 

um treino que é um treino classificatório para que eles possam participar das 

competições do Atleta Cidadão. Muitas crianças ali. Foi realmente uma atividade 

importante. A gente teve a satisfação de ver as famílias acompanhando as crianças, os 

pais e as mães acompanhando as crianças nessa atividade esportiva tão importante 

para o crescimento das crianças para que elas possam realmente aprender regras que 

servem para viver na sociedade, também em família. Portanto, foi um sábado cheio de 

atividades. Depois, ali no espaço da juventude, nós participamos também dos jogos de 

vôlei, um treinão de vôlei que aconteceu no espaço da juventude. Inúmeros 

adolescentes e jovens de toda a nossa cidade reuniram no Centro da Juventude para 

também participar desse dia importante para todas as crianças, os jovens e 

adolescentes, dessa prática esportiva também envolvendo aí inúmeros jovens da 

nossa cidade. Então, foi um sábado de muitas atividades. Tivemos também a 

comemoração dos 30 anos do João do Pulo, no qual tiveram diversas atividades 

importantes lá. Não pude ir lá, mas o vereador Marcão nos representou muito bem lá, 

não é? E a nossa cidade ela é uma cidade em movimento. Nós queremos aqui 

cumprimentar a secretaria de Esporte e Qualidade de Vida que promove essas 

atividades e faz com que a nossa cidade movimente-se em busca aí de uma qualidade 

de vida melhor. Também estivemos no bairro Jardim Morumbi, Vale do Sol, no Parque 

Industrial visitando as obras que estão sendo executadas ali nesses bairros, 

recentemente no Residencial União toda uma reforma do centro comunitário, onde a 
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comunidade estava cobrando há muito tempo, não é? A rotatória de entrada no bairro 

que foi executada também, todo o serviço de melhoramento lá no centro comunitário 

que a comunidade do Residencial União tanto esperava. Também estamos aí na 

tratativa com o governo para que a gente possa concluir toda essa espera que a 

comunidade do Residencial União e Jardim Morumbi estão esperando, que é a ligação 

entre os dois bairros pelos fundos da Faculdade Anhanguera, também é outra obra 

que está prestes a ser aí anunciada para trazer o melhoramento para a comunidade. 

Também o Vale do Sol. Todo o centro comunitário do Vale do Sol está sendo 

reformado para que a comunidade possa ter mais qualidade de vida, que possa ter 

mais condições de fazer as práticas esportivas ali naquele centro comunitário. 

Também o Pedro Otávio, no Parque Industrial, muita gente frequentando lá, fazendo 

as suas atividades, a gente tem frequentemente cobrado melhorias para ali. Sem 

contar também que o Ginásio Buffulin agora está aí a todo vapor, a construção do 

vestiário, do escritório, enfim, dos banheiros ali no Buffulin, no Parque Industrial, cujo, 

realmente, foi um ginásio projetado sem essas atividades. Então aqui encerro a minha 

fala, senhor presidente, agradecendo ao prefeito por tantas iniciativas que ele tem feito 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Obrigado!” 

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

Professor Calasans Camargo. Antes, eu quero cumprimentar aqui nosso amigo, o 

Kiko, que está presente aqui, Kiko Sawaya, presente em nossas galerias. É um prazer 

muito grande, Kiko, tê-lo aqui conosco, fique como se estivesse em sua casa. 

Vereador 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, pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

presidente! Boa noite, colegas vereadores e vocês que nos acompanham aqui na 

Câmara Municipal, funcionários e também vocês que nos acompanham através da TV 

Câmara e da internet! Cumprimento aqui o Kiko, amigo Kiko Sawaya; vereador aí, 

sempre vereador, Carlinhos Tiaca, também presente aqui hoje na Câmara Municipal 

conosco; e o Leandro Ray, representando o governo aqui. E, Leandro, eu queria aqui, 

Leandro, fazer um agradecimento aqui público ao governo aqui. Nós fizemos uma 

indicação há algum tempo aqui, há alguns meses, indicando aquela situação que 

ocorria lá no poliesportivo do Altos de Santana com relação à área de treinamento de 

judô, que ela ocorria em cima de um palco, numa concha acústica lá, tinha um 

problema de chuva, de sol e as mães muito preocupadas com aquela situação. E esse 

treinamento, essas aulas foram transferidas para um prédio que estava ocioso, um 

local muito bom, arejado, amplo, lá no parque Alberto Simões, matando dois coelhos 

com uma cajadada só, quer dizer, dando uma infraestrutura muito melhor para essas 

atividades esportivas que vêm atender o pleito legítimo das famílias ali dos atletas que 

usufruíam daquela atividade, usufruem daquela atividade, do curso de judô do Daec, 

atividades esportivas comunitárias da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida que 

ocorriam ali no poliesportivo do Altos de Santana, e também dando um destino, 

iniciando uma destinação para aquele prédio que se encontra ali no parque Alberto 

Simões, onde várias outras modalidades de lutas e atividades físicas esportivas podem 

ser também implantadas naquele local. Portanto, aí é um pleito que foi atendido, né? E 

agradecemos ao governo. Também nós temos um ofício, isso é um reforço de um 

ofício, nós encaminhamos para a secretaria de Esportes e Qualidade de Vida 

endereçada ao senhor secretário Paulo Sávio, que é orientando que se coloque 

banners expositivos ali nas entradas, em locais visíveis, tanto do parque Alberto 

Simões quanto do parque Osvaldo Cimaschi, que é o popular conhecido como 

Ribeirão Vermelho, com a biografia dessas pessoas. Existe material vasto, muito rico 

sobre essas pessoas, foram pessoas muito importantes para o esporte de São José 

dos Campos, tanto o Alberto Simões quanto o professor Osvaldo Cimaschi, para que 

as pessoas que usufruem, que frequentem esses locais conheçam e entendam porque 

essas pessoas estão emprestando seus nomes para esses locais de melhoria da 

qualidade de vida, de desenvolvimento de atividades físicas e lazer com a família. 

Agora eu vou entrar aqui num outro assunto. Nós temos aqui periodicamente 

manchetes no jornal da terra com o seguinte teor: ‘São José fica atrás só da capital no 
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número de adolescentes no crime. Município supera outros 643 em todo o estado, 

liderando o número de infratores apreendidos por ligação com o submundo do crime, 

ficando atrás apenas de São Paulo’ – capital. Então, entendendo o envolvimento de 

adolescentes com a violência: no estado, em 2017, houve queda no número de 

apreensões – em São Paulo caiu de 26.877 apreensões para 23.896, ou seja, uma 

queda de 11.9% no estado de São Paulo. Já na RMVale a região deteve 1.825 

infratores, número 5,92% inferior ao registrado no ano anterior, que era de 1.940. As 

regiões RMVale foi a terceira entre as dez áreas administrativas do interior paulista 

com o maior número em 2017. Agora na nossa cidade de São José dos Campos: São 

José em 2017 foram 782 infratores apreendidos, sendo 641 flagrantes e 141 por 

mandado judicial. Então, São José dos Campos mesmo com redução de índice ainda 

tem um nível muito alto de apreensão de menores infratores e esses menores, a 

grande maioria, é devido a ligações com tráfico de drogas. Portanto, nós precisamos 

ter ferramentas, ferramentas que evitem que esse jovem adentre a esse mundo da 

criminalidade e principalmente envolvimento com as drogas. Programas preventivos, 

na semana passada nós passamos aqui o Proerd da Polícia Militar, temos vários 

programas em várias entidades com esportes e a própria Secretaria Municipal de São 

José dos Campos, municipal de esportes, ela é pioneira e tem diferenciais, as várias 

atividades, os vários cursos ministrados nas escolinhas de esportes em várias 

modalidades pelo Daec – Departamento de Atividades Esportivas da Secretaria de 

Esportes, atividades comunitárias, e nós temos um programa campeão em São José 

dos Campos, que é o Programa Atleta Cidadão. Nós inclusive aqui temos algumas 

indicações para esse Programa Atleta Cidadão, uma indicação que será votada hoje é 

a seguinte indicação: ‘Indica à Prefeitura Municipal a implantação de protocolo de 

encaminhamento e priorização de atendimento médico-hospitalar, para atletas ativos 

que representam o Município, devidamente registrados em concernentes políticas 

públicas desportivas.’ Isso aqui vem ao encontro de atletas que estão escritos no alto 

rendimento, os programas do Fadenp, e também do Programa Atleta Cidadão. Nós 

temos registros de casos de familiares que nos procuraram de atletas que se 

lesionaram em treinamentos, em competições representando o município e treinando 

no programa e depois ficam inseridos numa situação em que não sabe para que 

médico que vai, como que é o atendimento, então nós fizemos essa indicação. ‘Não 

obstante a promoção da cidadania e a representação do Município, fato notório é que 

a atividade física competitiva, seja em treinamentos ou em competições, está sujeita 
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ao desenvolvimento de eventuais lesões’ – que são inerentes à prática de qualquer 

modalidade esportiva, né? Continuando aqui, vou pular alguns trechos. ‘Sabidamente, 

a Secretaria Municipal de Esporte e Qualidade de Vida promove políticas públicas que 

desenvolvem atividades desportivas competitivas de alto rendimento, a exemplo das 

promovidas pelo Fadenp, que dispõe de recursos específicos para custeio de 

despesas médicas, bem como das promovidas pelo programa Atleta Cidadão, que 

pelo o que nos consta, não dispõe de mecanismo análogo’. Nós votamos aqui na 

legislatura passada a possibilidade do Fadenp bancar atendimentos médicos de 

atletas que lesionaram, que se lesionaram em treinamentos oficiais das equipes ou 

representando o município em participações esportivas. ‘Pelo exposto e considerando 

o interesse público incidente na adequada promoção de políticas públicas, indicamos à 

Prefeitura Municipal a implantação de protocolo de encaminhamento e priorização de 

atendimento médico-hospitalar, para atletas ativos que representam o Município, 

devidamente registrados em concernentes políticas públicas desportivas’. Portanto, 

nós buscamos que esses atletas que representam o município, tanto no Fadenp 

quanto no Atleta Cidadão, quando ocorrer uma lesão, tanto em treinamentos quanto 

em atividades esportivas, que eles tenham o encaminhamento ao tratamento 

específico. Bom, nós falamos aqui, na semana passada, no Pinga-Fogo, sobre o 

programa Atleta Cidadão. Nós temos também uma indicação 5913 que ela foi, de 

2014, ela foi atualizada nessa legislatura, nós reapresentamos essa indicação que 

‘indica à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a implantação do programa 

Atleta Cidadão, baseado em diretrizes específicas, como o substitutivo ao disposto nas 

Leis Municipais nº 6.483/04 e 9.055/13’. Portanto, a legislação do Programa Atleta 

Cidadão ela é de 2004, mas a lei que implantou o programa Atleta Cidadão ela não 

está fundamentada realmente como um programa, certo? Fala-se em programa Atleta 

Cidadão, mas a legislação que implantou o programa não está fundamentada como 

programa. Nós encaminhamos ao Poder Executivo em forma de indicação um projeto 

de lei que fundamenta o programa atleta cidadão realmente como um programa para 

que ele tenha uma sustentação jurídica forte e atravesse mandatos, seja um programa 

de Estado, da cidade, não de governos. Ele já vem atravessando governos, o Atleta 

Cidadão já se fundamentou como um programa, um diferencial de São José dos 

Campos na revelação de talentos, inclusive estamos indo para os Jogos Abertos do 

Interior e várias categorias, várias modalidades estão sendo representadas pelos 

atletas do programa Atleta Cidadão, porque a idade ela avançou, era de sete a 
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dezessete anos, nós conseguimos nesta legislatura ampliar a idade para dezenove 

anos. O nosso sonho de consumo é que essa idade chegue ao sub-21, até a idade de 

vinte anos, para que realmente nós tenhamos esses atletas dos sete aos vinte anos 

inseridos no programa Atleta Cidadão. Jogos Abertos do Interior, repetindo, várias 

equipes estarão sendo representadas por atletas do programa Atleta Cidadão, um dos 

grandes diferenciais de São José dos Campos, inclusive ele é de 2004, a lei que criou 

o Atleta Cidadão que nós estamos citando que precisa ser aperfeiçoada. Nada é tão 

bom que não possa ser melhorado. Na verdade, ela tem que ser fundamentada como 

um programa. Fundamente o Programa Atleta Cidadão realmente como um programa, 

mas nós precisamos também regulamentar o programa, porque ele tinha cento e vinte 

dias para ser regulamentado e nunca o foi. De 2004 até hoje nunca o Programa Atleta 

Cidadão, a lei do Programa Atleta Cidadão foi regulamentada. Quantos anos nós 

temos? 2004 até 2018 é muito tempo, já são quatorze anos. Portanto, inclusive nós já 

encaminhamos à Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida todo o trabalho que foi 

feito pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Esportes na última... no mandato 

anterior, que nós participamos ativamente do nosso mandato, para que seja 

melhorado, analisado o que realmente é pertinente e que se faça realmente a 

regulamentação do Programa Atleta Cidadão. Muito obrigado, senhor presidente! São 

estas as minhas palavras de hoje. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela 

oportunidade!” 

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

façam o uso bem racional do tempo, porque temos uma outra sessão ainda, logo após 

esta. Então, por gentileza, vamos ser rigorosos no tempo dos vereadores. Vereador 

Maninho Cem Por Cento.” 

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 Maninho Cem Por 

Cento, pelo prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, os 

membros da Mesa, vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha pela 

internet, público presente. A gente... Prometo, senhor presidente, ser bem breve aqui 

na minha fala. Eu sempre costumo falar bem reduzido, então hoje serei mais reduzido 

ainda. A gente tem feito um trabalho aí com a comunidade, graças a Deus, e a gente 

tem que passar um pouquinho hoje das coisas que foi apresentado durante a semana, 

a gente não vai apresentar tudo devido também ao tempo, mas passar já uma foto, 

Miltinho, por favor, aí já põe a foto para nós, por favor, aí para nós falar. Está aí a foto. 

Isso aí foi a Vizinhança Solidária que foi realizada no dia 7 de novembro, lá na quadra 

da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. A gente convidou. Aproximadamente cem 

pessoas estiveram participando da reunião, uma noite chuvosa e a gente agradece aí 

as pessoas lá do bairro, a comunidade, por ter participado dessa reunião num dia 

chuvoso, um dia frio. Em pleno verão está passando um frio aí, tem dia que o tempo 

está meio louco. Mas o povo estiveram lá, participaram, então a gente não pode deixar 

de agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes participando dessa reunião, 

também agradecer lá o nosso padre, querido padre Wendel, foi muito generoso com a 

gente lá, cedeu o espaço, a quadra da paróquia para fazer essa reunião. Então, a 

gente agradece ao padre lá e todo o pessoal da igreja lá que faz parte da secretaria lá 

da igreja. E também não podemos deixar de agradecer o capitão Wagner de Lima e 

sua equipe que, junto, a gente já tem feito várias reuniões lá na região, região da Vila 

Industrial já fizemos, bastante reunião na Vila Industrial, mas também no Tatetuba, no 

Jardim Ismênia e agora a gente está lá no Tesouro, foi feita essa reunião e tem outras 

reuniões mais para ser feito lá também. Passar também que semana que vem 

estaremos realizando uma reunião também junto com o Conseg lá no Monte Castelo. 

Eles nos procuraram e a gente com certeza se prontificou em somar com eles para 

essa reunião da Vizinhança Solidária que é uma coisa que está dando certo, deu certo 

na cidade, a união faz a força e as pessoas participam lá e tem tido muito sucesso aí 

contra roubos e assaltos nas casas. Só um momentinho, senhor presidente, vou 

passar mais uma coisinha aqui rapidinho, o tempo hoje está meio corrido aí. Vai lá, 

pode passar a foto, Miltinho, por favor! Sim, agora vou falar um pouquinho aqui do 

desassoreamento do rio Cambuí, ali no Sapê, ali a gente tem muitos munícipes 

carentes, pessoas humildes que sofrem muito quando chovia, né? Quando chove 

muito, principalmente agora nessas épocas agora, um período de chuvas fortes e 

então dá sempre um grande alagamento lá, inundando as residências, muitas pessoas 
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perdendo móveis, muita gente perde até a sua dignidade lá, o sofrimento das pessoas 

é muito grande. Então, a gente agradece aí ao prefeito Felício Ramuth por atender 

aquela comunidade lá. Vem vindo aqui desde cima, desde aqui do Residencial 

Cambuí, mas depois passando ali pelo Residencial do Jussara e agora já está lá no 

Sapê lá e com certeza o povo está muito feliz de poder ter feito esse desassoreamento 

ali no rio ali. Com certeza pode chover agora que agora o povo está garantido aí que 

não vai ter inundações nas suas casas. Seria só isso aí por hoje, senhor presidente. A 

gente agradece aí a oportunidade aí. Um abraço a todos, beijo no coração e paz de 

Deus a todos.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Agradeço ao vereador Maninho 

e peço agora ao vereador Dr. Elton. Dr. Elton... Agradeço mais uma vez a presença do 

Kiko Sawaya, grande Kiko. E já vi que o Robertinho da Padaria já grudou aí e 

conseguiu um horário na rádio, né? Parabéns, Kiko! Obrigado pela presença!” 

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

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos 

aqui na Câmara e todos aqueles que também nos assistem na TV Câmara! Hoje é 13 

de novembro e eu quero relembrar sobre alguns acontecimentos e é desta última 

semana. Primeiro eu estive presente no encontro sobre O Cuidado com a Primeira 

Infância, que foi realizado pela Secretaria de Educação e Cidadania e também pela 

Secretaria de Saúde, realizado agora no dia 8 de novembro no Parque Tecnológico. O 

encontro contou com cerca de mil e quinhentos educadores da rede de ensino 

municipal. O evento ele buscou fortalecer a rede de proteção à criança e ao 

adolescente. Assistimos a uma palestra Prevenção de Violência Sexual para Crianças, 

ministrada por Caroline Arcari. A Caroline é uma autora de quatro livros infantis da 

coleção Pipo e Fifi e é pedagoga e Mestre em Educação Sexual pela Unesp. E 

parabéns à secretária Cristine de Angelis Pinto, pois os assuntos relativos às crianças 

são sempre importantes. E para lembrá-los que hoje a gente tem alguns dados que 

são muito tristes, que é o fato de que cerca de vinte e sete por cento dos meninos ou 

das crianças hoje sofreram algum tipo de abuso. E, dentre as meninas, cerca de trinta 

e dois por cento das meninas sofreram algum tipo de abuso. Então, em virtude disto e 

da maneira como estamos vivenciando como sociedade o trabalho com crianças, nós 

precisamos fortalecer as redes para combater todo tipo de abuso infantil, que é um dos 

motivos, inclusive, de traumas que ficam para sempre marcados e determinando 

inclusive o sofrimento dessas crianças na vida adulta. Além disso, eu estive também 

na rádio Piratininga no dia nove desse mês, estive ali no programa do Jornal 

Piratininga, a convite do repórter Ângelo Ananias e sua produção, e eu acho 

importante participar e relembrar que nós estivemos ali no programa de rádio e a gente 

tem feito contato com a população, sendo transparente quanto ao papel de vereador e 

aquilo que nós estamos fazendo neste mandato, e o conteúdo dos nossos encontros 

na rádio ele sempre é muito bom e eu agradeço sempre o convite também de toda a 

imprensa e de todos que têm nos chamado para, de algum modo, trazer a informação 

à população. Outro evento importante que eu estive foi na noite de ontem, foi o 

Herança Real que aconteceu na última celebração do ano do Herança Real, que é um 

encontro mensal de casais que acontece na Igreja da Cidade em São José dos 

Campos. Eu e a minha esposa, a Regina, que também é médica, nós tivemos o 

privilégio de conversar sobre casamento e sexualidade com mais de oitocentos e 

cinquenta casais. Então foi um momento descontraído e ao mesmo tempo proveitoso, 

pois levamos informações importantes para o convívio amoroso dos casais. E nós 
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agradecemos também o pastor Fabiano e a pastora Vivian Ribeiro pelo convite, por ter 

trazido aquele momento de reflexão a tantas pessoas ali. E ainda, terminando a minha 

fala, quero relembrá-los que ainda estamos no Novembro Azul. Então, para aqueles 

colegas aí que ainda não procuraram realizar o seu exame deste ano, está em aberto 

aí a possibilidade para vocês estarem procurando realizar o atendimento. Então, 

novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, conhecido como 

Novembro Azul. Então, como médico, eu gostaria de destacar a todos a importância de 

que os homens precisam melhorar o cuidado da saúde e realizar o exame de 

prevenção. Então, do Brasil o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum 

entre os homens, perdendo somente para o câncer de pele não ligado ao melanoma, e 

a estimativa de novos casos em 2018 é de sessenta e oito mil, duzentos e vinte novos 

casos no biênio entre 2018 e 2019. E eu quero também parabenizar a TV Câmara que 

está fazendo uma produção especial sobre o tema para conscientizar seus 

espectadores e eu participei dessas gravações feitas pela Fernanda e o Sobral aqui na 

TV Câmara e eu espero que essas informações sejam proveitosas para todos. Quero 

relembrá-los que para os homens acima de cinquenta anos devem realizar tanto o 

exame de PSA quanto o exame de toque, isto porque vinte por cento dos casos o PSA 

não é alterado podendo então mascarar um quadro ou um câncer de próstata e para 

homens negros, obesos ou que tenham hereditariedade esses precisam realizar o 

exame a partir dos quarenta e cinco anos de idade. Então, parabéns a todos que já 

fizeram seus exames, e eu estou dizendo que é necessário realizar, então, a 

prevenção adequada a seu tempo para que a gente consiga reduzir as causas, os 

problemas relacionados ao câncer de próstata, até porque o diagnóstico precoce ele 

pode determinar cerca de oitenta por cento de cura, tá ok? Então, esta é a minha fala 

de hoje. Muito obrigado, presidente!” 

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

Dimas. Dulce Rita.” 

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

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

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Eu queria fazer um breve 

relato aí das atividades da semana que nós tivemos, embora a semana tenha sido 

curta, nós tivemos algumas ações importantes junto com a Prefeitura. Por favor, 

Miltinho. Cadê o Miltinho? Bom isso daqui foi uma reunião do Conseg que nós tivemos 

ontem com os moradores das fazendas lá em Eugênio de Melo junto o capitão 

Wagner, com o Conseg, com a Madalena Gil e com outras lideranças. Essas fazendas 

ficam muito isoladas do centro lá da região de Eugênio de Melo, então é necessário 

que a gente leve lá para que se forme um grupo de Vizinhança Solidária para um 

poder proteger o outro, porque no caso das intercorrências eles sempre ficam isolados 

e são muito vítimas dos assaltos e de outras atrocidades que acontece nas fazendas 

lá. Eu já vi... Uns três meses atrás teve até assassinato de um casal de pessoas 

idosas lá. Então, eu queria agradecer a Polícia Militar, o Conseg que esteve lá e foi 

muito produtivo essa reunião lá. Por favor, outra, Miltinho! Isso daqui foi uma vistoria 

que nós fizemos lá no poliesportivo de Eugênio de Melo junto com o Itamar e outros 

técnicos, com Abud e com outros técnicos da Prefeitura, que nós fomos lá no 

poliesportivo para solicitar uma manutenção mais efetiva porque o prédio, embora 

novo, está precisando de muitas melhorias, porque a população lá está reclamando 

que não está se dando o cuidado que está merecendo esses equipamentos, são muito 

procurados pela comunidade e nem sempre está em condições de uso. Então, eu 

queria agradecer ao Abud que já estamos marcando aí que a partir do dia 20 de 

dezembro nós vamos fazer um mutirão lá para melhorar as instalações, não só do 

poliesportivo do Eugênio de Melo como o centro esportivo lá do Galo Branco. Por 

favor, outra Miltinho! Isso daqui é um aviso que eu estou dando aí para a moçada: que 

dia 20 vai ter o curso de panetones doces e salgados. É uma novidade agora que o 

Fundo Social de Solidariedade está aí promovendo junto com as comunidades. Que 

esses cursos de panetones vão ser dia 20 e 29 de dezembro, duas datas em dois 

períodos, cada período tem vaga para doze pessoas. Então queria que as pessoas 

fizessem suas inscrições através do telefone 3905-2096. Já experimentei os 

panetones, são feitos por umas pessoas maravilhosas que conhecem bem, são 

deliciosos. E, para finalizar, eu queria falar de um importante evento que nós tivemos 

nesse final de semana lá no Jardim São José I e II, que foi a Conexão Juventude. 

Queria agradecer a todo mundo. Teve umas novidades, como atendimento de 

assessoria jurídica junto com a OAB, teve muita procura dos moradores lá se 

informando dos seus direitos, fazendo suas denúncias e foi bastante estagiários e 
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profissionais, muitos advogados que foram atender a comunidade lá. Depois teve aula 

prática de práticas esportivas, Procon, avaliação física, cadastramento para estágio, 

coleta de sugestões, pedidos e reclamações, confecção de currículos, corte de cabelo, 

desbloqueio de nota fiscal paulista, emissão de Carteira de Trabalho, inscrição para o 

programa Qualifica, inscrição para o programa Quero Serviços, oficinas ecológicas, 

orientações ao microempreendedor, orientações sociais, plantão de informações, 

Programa Municipal Antidrogas e tenda para saúde e bem-estar. Então, nós tivemos aí 

uma tarde inteira que foi das 14 até as 19 horas com muita criança, muita gente lá 

participando, isso aí abrangeu os bairros São José I, São José II, Coqueiro e também 

o Frei Galvão. Então, os moradores desses bairros foram todos nesse evento e foi 

uma tarde muito bonita, que é muito importante estar levando essas atividades para 

esses bairros mais carentes. E já tinha tido umas experiências de levar atividades lá, 

mas geralmente acabava até em violência. E essa vez foi muito bonito, a criançada se 

divertiu muito, teve show musical. Então nós queremos fazer o agradecimento aí em 

nome do meu gabinete que acompanha de perto esses moradores, a todos que se 

empenharam para levar essa tarde para os moradores lá. E os moradores realmente 

ficaram muito enternecidos de serem lembrados. É isso aí, levar atividade para essas 

crianças e levar atividades para os moradores para combater a violência, mais um 

braço que está sendo estendido para as populações, para as crianças, para os 

adolescentes, para ter show musical, para ter atividades e para ter conhecimento dos 

seus direitos, principalmente. E eu queria agradecer a todos por essa oportunidade 

que estão dando a esse povo aí. Obrigada e boa noite!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, 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 a todos os colegas vereadores, 

público aqui presente! Quero saudar também o Kiko Sawaya, né? Foi secretário da 

Secretaria de Desenvolvimento Social. Também quero saudar o vereador Carlinhos 

Tiaca. Mas eu queria falar, senhor presidente, de uma ação que nós começaremos o 

ano que vem de forma mais intensa, mas estamos já treinando este ano: terça-feira 

vereador na roça. Nós vamos com alguns outros produtores visitar as produções aqui 

em São José dos Campos. Começamos pela plantação lá do Tiago Mizael. Tiago 

Mizael, filho de um produtor, de uma família lá do Bom Sucesso, que saiu para 

estudar, se formou em agronomia e agora está usando o espaço do seu pai. 

Aquaponia, que ele está plantando várias hortaliças, produz, trouxe conhecimento da 

região de Mogi. Aliás, Mogi e todo o cinturão verde entrega mais de 70% da produção 

de hortifrutigranjeiros, então tem ali naquela região muito conhecimento. Então o Tiago 

hoje quero enaltecê-lo e agradecê-lo por essa oportunidade. Fomos lá visitar essa 

produção. Ele também oferece a merenda escolar, também está credenciado para 

oferecer para a merenda escolar. Quero agradecer também a Secretaria da Educação 

que abriu então o chamamento. Foram doze que se inscreveram aqui em São José 

dos Campos para oferecer seus produtos da agricultura familiar para a Secretaria da 

Educação. Então toda terça-feira pela manhã nós iremos visitar um produtor, já estão 

agendados vários outros, por exemplo, lá em São Francisco Xavier, a produção de 

peixes, lá do pesqueiro Pantanal. Também iremos na produção de bananas lá na Água 

Soca. Mas semana que vem nós iremos visitar a produção lá do assentamento, que 

tem lá no Alto da Ponte, lá do senhor Valdir. Então é um processo de integração, de 

conhecimento, de partilha de conhecimentos de produtores aqui da agricultura familiar 

de São José dos Campos. Já temos o Ponto Rural lá na região norte, juntamente com 

o Incra e outros serviços para o produtor. Quero lembrar também aos produtores que 

já está na hora de terminar de fazer o seu CAR, que é o cadastro da área rural. Se não 

fizer até janeiro, acarretará numa multa. Então quem é proprietário de áreas rurais, por 

favor, vamos providenciar o seu CAR. Quero agradecer ao vereador Lino que já 

colocou um morador da região rural para que nós possamos encaminhá-lo para ter o 

ser CAR. Bom, toda terça-feira nós vamos trazer aqui uma experiência de visita a um 

produtor da região rural. São José é Tec, mas Agro será. Boa noite, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns, vereador José Dimas! 

Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Quero registrar a presença do sempre 
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vereador Giba, Gradella e Tiaca conosco aqui em nossas galerias e também os 

professores do Estevam Ferri. Sejam bem-vindos!” 

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, à 

Mesa Diretora, aos funcionários da Casa, vereadores e vereadoras, público presente, 

público que nos assiste através da TV Câmara! Hoje cumprimentar aqui também... 

Estou vendo o Pedro e o James, lá da Secretaria de Esportes – Departamento da 

Juventude, os organizadores aí, coordenadores do projeto Conexão da Juventude, 

meus parceiros na Comissão... não, Conselho Municipal de Juventude também. 

Parabenizar aí e cumprimentar a presença dos dois. Quero cumprimentar também o 

sempre vereador Tiaca, ao Cezinha Oh Glória, aí com a Rádio FM São José, a todos 

os presentes aí. Tem mais alguém? Tá. Senhor presidente, participamos de várias 

ações nesse final de semana, vou registrar algumas aqui no nosso mandato 

participativo, essa é nossa função, fiscalizar, legislar, para isso a gente precisa 

participar, vivenciar a todas as ações que dê para nós participarmos para gente 

realmente poder discutir e trabalhar numa melhor forma possível. Eu tive aqui nesse 

final de semana, começamos lá no... junto aqui com o vereador Lino Bispo já 

comentou aqui sobre o primeiro intercentros de modalidades paraolímpicas, 

modalidades PCD, de pessoa com deficiência, estivemos lá junto com o grande amigo 

nosso, professor Zezinho Guardian, lá no ginásio do Dom Pedro I, com a bocha 

adaptada, vários atletas. A gente que já acompanha a bocha adaptada há alguns anos 

aquele ginásio do Dom Pedro foi o ginásio onde nós começamos também um trabalho 

muito forte do basquete sobre rodas, já retomando esse trabalho também do basquete 

sobre rodas, um local muito propício e adaptado à pessoa com deficiência. Então, foi 

muito legal quando, mais uma vez, outra modalidade esportiva, paraesportiva, né, 

esteve lá. E a bocha adaptada que, como o vereador Lino já falou, é muito legal 

quando as mães participam, as pessoas participam, que é uma modalidade que 

precisa muito do apoio de mais uma ou duas integrantes, acaba virando uma equipe. 

Então foi importante a participação. Quero até parabenizar o vereador Lino por ter 

acompanhado isso e ver como é bonito e como é importante a inclusão através do 

esporte para todas essas pessoas. Também aqui cumprimentar através do 

comandante Lourival, do 1º BPM/I, a II Corrida Capitão Mafuz, corrida de rua onde 

teve lá mais de duas mil pessoas participando, mais uma corrida muito bacana. Corri 

ao lado do secretário de Mobilidade Urbana, o Paulo Guimarães. Um percurso muito 

bacana, não atrapalhou o trânsito, teve a Banda da Polícia Militar no meio, teve 

orquestras da polícia também, banda de rock da polícia, teve até a escola de samba 

do Satélite, vereador Sérgio, estava lá também. Foi um percurso muito legal, muito 
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bacana, todo mundo parabenizou. E é isso, é fomentar o esporte, através do esporte 

trazer melhoria da qualidade de vida, da saúde. A população... A gente também 

participou, corri mais uma corrida e fico muito contente pela organização. Parabéns à 

Polícia Militar por estar também fomentando o esporte na cidade e abertura, porque 

eles abriram os portões do Batalhão e a população participando lá dentro. Então, foi 

muito legal! Parabéns! Também participamos no sábado dos jogos comemorativos ao 

aniversário de trinta e seis anos do poliesportivo João do Pulo. Estivemos também 

num jogo comemorativo de futebol, junto com amigos, aquelas pessoas que participam 

já do dia a dia do João do Pulo, e os craques da cidade. Foi um jogo muito bacana. 

Tivemos a presença do Cezinha, que foi o primeiro jogador a marcar um gol lá no 

poliesportivo do João do Pulo. Foi muito bacana a convivência, a socialização de todos 

e a homenagem em prol a um poliesportivo, um dos maiores e com a melhor 

infraestrutura que oferece para a população. E já, já vamos ver alguns anúncios de 

melhorias naquele poli. Estamos trabalhando muito junto com o prefeito, cobrando, 

tentando trazer aí várias melhorias junto a Prefeitura aquele poliesportivo. Também 

estivemos nos congressos do Enaf. O Enaf, que é um congresso que trabalha muito 

com a atividade física, ele é de um órgão particular, privado, mas que desenvolve um 

trabalho em palestras, workshops, apresentações, cursos para profissionais de 

educação física e para proprietários de academia. Eu como, há vinte anos, mais de 

vinte anos, proprietário de academia estive lá presente, participei de uma mesa-

redonda com proprietários de academias do Vale do Paraíba para discutir melhorias, 

novidades, como as academias devem trabalhar para ajudar cada vez mais a 

população e trazer, motivar, para as academias. Então foi muito produtivo. Quero 

agradecer a Mônica Marques, que é uma das coordenadoras da Acad aqui na região, 

pelo convite e pelas discussões. Também aqui cumprimentar os nossos atletas que 

começando a embarcar hoje aí para São Carlos, os nossos atletas de todas as 

modalidades esportivas, através da Secretaria de Esportes, que realiza na cidade, 

competitivas, para os Jogos Abertos do Interior, que vai ser em São Carlos. Então, o 

ano passado São José aí teve um grande trabalho, desenvolveu um grande trabalho 

esportivo, a competitividade, ganhou, sabe, e a gente espera isso mais uma vez esse 

ano. E é legal que é o seguinte: São José está trabalhando com pratas da casa. 

Pega... muitos ali são do Programa Atleta Cidadão, que é dos nove aos dezenove 

anos, traz esses atletas também para competir nos Jogos Abertos com investimento 

bem menor e valorizando o atleta da cidade. Isso também é muito bacana, que é 
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sempre um trabalho... isso o prefeito Felício tem... sempre colocou essa forma de 

desenvolvimento do trabalho esportivo na secretaria. Então, aí mais uma competição. 

Parabenizar e mandar um boa sorte, que represente bem a nossa cidade. Estivemos 

também hoje, lá na praça Mário Cesare Porto, no Jardim Satélite, onde a gente já... 

estivemos no último domingo junto com a Maria, que é a presidente da Associação dos 

Feirantes, o vereador Sérgio Camargo já esteve lá muitas vezes lá na praça, onde foi 

mostrado para gente o quê? O palco daquela praça era um palco, rapaz, que estava 

sem uso, estava sendo usado por moradores de rua, sendo usado para tráfico de 

drogas. A gente acionou rapidamente, após as denúncias, a Secretaria de Apoio 

Social, a Secretaria de Proteção ao Cidadão, a Secretaria de Manutenção da Cidade. 

Agradecer a todas as secretarias envolvidas que já estiveram no local, já estão 

fazendo a devida limpeza. O Apoio Social já conversou com vários moradores ali já 

encaminhando para todo um trabalho com eles, um trabalho social, trabalho com todo 

direito humano que necessita. E a Manutenção já fazendo toda a revitalização daquele 

espaço. A gente já colocou aqui também o pedido da minha praça, o Programa da 

Minha Praça de Volta, lá na praça Mário Cesare Porto. Com o prefeito já... A Urbam 

também esteve lá presente. A Urbam, junto com a Secretaria de Manutenção da 

Cidade, já estão planejando esse trabalho da Minha Praça de Volta lá. Quero 

parabenizar a todos que é um trabalho que deve ser executado naquela praça, que é 

uma praça tão grande, tão bonita e precisa mais de uso. Então, eu acho que... Vai 

começar uns trabalhos de desenvolvimento aí junto com a população, moradores ao 

redor ocuparem aquelas praças, a praça principalmente lá, como tem feito ali também, 

junto com o vereador Sérgio, a praça agora José Rodrigues, que também a população 

vem abraçando a praça e fazendo acontecer. E não deixar aqui de colocar que 

amanhã é o Dia Mundial do Diabetes. Então, vai ter várias ações aí. A Prefeitura, 

através da Secretaria de Saúde, vai fazer várias ações. A Secretaria de Saúde, por 

meio do Programa Saúde do Adulto e do Idoso, eles vão abordar também a prevenção 

do câncer de próstata, porque nós estamos no Novembro Azul. Em todo o mundo, 

mais de quatrocentos e vinte e cinco milhões de pessoas têm diabetes – só no Brasil, 

esse número é de treze milhões. O diabetes é a segunda doença que mais mata 

homens em São José dos Campos – a primeira é a pneumonia. Atualmente, cinco mil, 

quatrocentos e dezenove pacientes com diabetes são acompanhados pelas equipes 

médicas das unidades básicas de saúde do município. O mês de novembro é 

internacionalmente dedicado às ações de prevenção do diabetes, doença silenciosa 
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que tem causado inúmeras incapacidades e mata um indivíduo a cada oito minutos. 

Este ano, o tema da campanha é ‘A Família e Diabetes. Durante todo mês de 

novembro, as Unidades Básicas de Saúde também estão desenvolvendo uma rotina 

com atividades especiais, voltadas para a campanha. Então, a gente também vai estar 

presente, amanhã, na praça São Benedito, já finalizando, senhor presidente, vai estar 

com uma ação muito bacana lá, a gente vai estar lá também; também na feira do 

Parque Industrial, que vai estar com uma ação também no combate ao câncer de 

próstata. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço aqui! E para mim sempre é 

uma honra estar aqui contribuindo e também prestando contas de serviços que nós 

temos realizado toda semana. Muito obrigado!” 

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

Rogério Cyborg. Vereador Rogério Cyborg. Vereador Sérgio Camargo.” 

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 Sérgio Camargo, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, 

vereador Cyborg! Boa noite, todos os vereadores! E boa noite também a você que nos 

acompanha através das redes sociais e da TV Câmara de São José dos Campos! Hoje 

eu gostaria de trazer aqui algumas atividades que aconteceram esse final de semana, 

vereador Juvenil, presidente dessa Casa, que tem relação com o trabalho das famílias 

da nossa cidade, da nossa diocese, de uma maneira especial da diocese de São José 

dos Campos. Queria pedir para o Miltinho colocar aí uma primeira tela para a gente 

onde fala do I Simpósio Internacional em Defesa da Vida, que aconteceu lá no espaço 

Cassiano Ricardo, que foi organizado pela... associação não... a Associação 

Guadalupe que tem a coordenação e a fundação... que foi fundada pela Mariângela. E 

aconteceu trazendo para a nossa cidade um tema de extrema relevância para as 

nossas famílias e também para todo o país, para todas as famílias do Brasil. O que 

nos alegra muito, vereador Juvenil, é que neste simpósio foi anunciado a doação de 

um terreno pelo prefeito Felício Ramuth para a construção da sede da Associação 

Guadalupe aqui na nossa cidade, uma associação que trabalha em defesa da vida, 

uma associação que acolhe aquelas mulheres que são vítimas de violência ou que 

estão com uma gravidez indesejada e pretendem... às vezes são encaminhadas para 

fazer um aborto. Elas são acolhidas nessa casa, nessa Associação Guadalupe e lá 

elas têm todo um aprendizado, elas têm qualificação profissional, elas têm 

atendimento de um pré-natal, elas têm atendimento psicológico, ou seja, é um 

atendimento completo para aquelas mulheres que muitas vezes estão desamparadas 

das suas famílias, sem saber o que fazer, estão com uma gravidez ali que não foi 

planejada, querem fazer o aborto, e essa casa faz o acolhimento dessas famílias, 

dessas mulheres. E muitas crianças que estavam já sendo condenadas ao aborto têm 

a sua vida salva através do trabalho da Mariângela e de todas aquelas pessoas que 

são voluntárias lá na Associação Guadalupe. Então nós tivemos aqui em São José dos 

Campos nesse I Simpósio Internacional em Defesa da Vida grandes palestrantes e 

defensores dessa causa, entre elas a Janaína Paschoal, que foi a deputada estadual 

mais votada na história do Brasil. Tivemos também o senador Eduardo Girão (foi eleito 

agora senador) e o Dom Ricardo, a doutora Luciana. Ou seja, foi sábado, dia 10 e 11, 

sábado e domingo, todo por palestras que falam da questão da defesa da vida e contra 

o aborto. Pode passar mais uma tela aí, Miltinho. E ali fica nossos parabéns então para 

a Associação Guadalupe que recebeu esse terreno, onde vai fazer a sua casa, a sua 

sede, e a todos os voluntários que fazem parte dessa obra tão significativa para a 
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cidade de São José dos Campos. Infelizmente, senhor presidente, eu não pude fazer 

parte desse grande evento de São José dos Campos porque como coordenador do 

encontro de casais da pastoral familiar lá da Catedral São Dimas a gente também 

estava num encontro em defesa das famílias, né? Nós recebemos lá mais de... quase 

cinquenta casais para fazer o encontro e nós tínhamos lá cento e vinte casais na 

nossa paróquia trabalhando nesse encontro, ou seja, quase duzentos casais, mais de 

trezentas pessoas participando também desse encontro de casais em defesa das 

famílias. E por que eu estou destacando isso aqui? Tem uma foto mais para frente ali. 

O professor Felipe Aquino, da comunidade Canção Nova também, da TV Canção 

Nova, esteve com a gente lá fazendo algumas palestras. E por que eu estou 

destacando isso aqui, vereador presidente? Porque cada dia nós vemos mais e mais 

ataques às famílias da nossa comunidade, às famílias do Brasil. Nós vemos um plano 

que quer realmente destruir a família, que quer descaracterizar a família, que quer 

acabar com a família, que quer dizer que a família é uma instituição falida. E nós como 

agente de pastoral, nós como agentes da defesa da família, o senhor também trabalha 

na defesa da família da diocese de São José dos Campos, é um agente lá, participa há 

muito tempo desse trabalho, sabe da importância de nós sermos a resistência. Então, 

eu quero dizer aqui, senhor presidente, que nós sim seremos resistência, nós seremos 

resistência a todos os ataques às famílias, nós seremos resistências à legalização do 

aborto no Brasil, nós seremos resistência à doutrinação nas escolas, nós seremos 

resistência à ideologia de gênero, nós seremos resistência à legalização do aborto e à 

erotização das crianças. A família é o cerne da sociedade, e nós queremos ser... nós 

queremos não, nós seremos resistência a todo e qualquer ataque às famílias, 

vereadora; a todo e qualquer ataque às crianças, que estão muitas vezes nas escolas, 

que são inocentes e são atacadas por pessoas que querem descaracterizar a nossa 

sociedade através da família e através das crianças. Por isso, eu queria destacar 

nessa noite de hoje a importância desse primeiro simpósio na nossa cidade e também 

todas as pastorais familiar que trabalha na diocese de São José dos Campos que 

continuem trabalhando para que as famílias sejam cada vez mais valorizadas e mais 

fortes na nossa diocese, em todas as dioceses da nossa região. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns, vereador Sérgio 

Camargo, pela atuação fortíssima em favor da vida e da família! Parabéns à 

Associação Guadalupe por essa conquista. E, vereador Sérgio, com certeza, se os 
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profetas calarem, as pedras falarão. A vida sempre... Defender a vida sempre em 

primeiro lugar. Com a palavra o vereador Rogério 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:- “Muito obrigado, presidente Juvenil Silvério, como 

sempre muito simpático e muito solidário nessa Casa de Leis. Boa noite, vereadores! 

Boa noite, público presente! Boa noite, vereadores, imprensa que nos acompanha! 

Hoje eu venho aqui, presidente, por dois motivos. Primeiramente para falar a respeito 

da ponte lá no Pousada do Vale no Bairrinho, na avenida Frederico Ozanam. Tivemos 

contato agora com o engenheiro André, da Sabesp, e também com o Ademir, da 

secretaria de Manutenção. Amanhã a equipe da Sabesp já entra lá para fazer o reparo, 

começar a fazer a locomoção, a relocação da tubulação de água ali no Serrote. Eu 

gostaria que o nosso amigo aqui colocasse o vídeo nosso que a gente foi lá até o local 

e, conforme o André, da Sabesp, as obras já se iniciam amanhã e, depois desse 

prazo, entra a Prefeitura. Por favor!” 

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

O vereador CYBORG:- “Então, presidente e demais vereadores e público, a gente 

estava pressionando a própria secretaria de Manutenção, a Prefeitura, e não pôde 

começar as obras, né? Hoje nós estivemos conversando com o nosso amigo João de 

Castro que vai fazer a obra lá. Não se iniciou a obra porque enquanto a Sabesp não 

fazer a relocação do cano lá não pode a Prefeitura remover, tirar a ponte para começar 

a fazer a ponte. Então, amanhã, a Sabesp começa com a obra. Aqui a gente quer 

agradecer ao André que já ligou para a gente, o compromisso era que até esse final, 

eu até falei errado ali começo de dezembro, mas era o final de novembro e início de 

dezembro que a obra se iniciaria, então a obra vai se iniciar amanhã, o prazo da 

Sabesp lá é em torno de quatro a cinco dias, lembrando que essa semana nós 

teremos o feriado e assim que a Sabesp concluir a obra lá a Prefeitura entra já com a 

secretaria de Manutenção, a equipe do João de Castro, lá para fazer todinha a reforma 

da ponte ali, a comunidade está precisando e ali está fazendo muita falta para a 

comunidade ali do Cajuru, do Serrote, Santa Ermínia, a comunidade ali da avenida 

Frederico Ozanam. Lembrando que já estão ali os gabiões, já está ali o encanamento 

todinho para fazer o reparo. O próximo assunto também que eu venho aqui falar é a 

respeito de um assunto que canso de vir nessa tribuna e mais uma vez a gente está 

pedindo para a Polícia Militar, porque nós já tivemos ontem uma reunião com o 

secretário Antero que está voltando os fluxos lá na região do Urbanova. O fluxo a 

Guarda Civil Municipal vai conseguir nos ajudar, juntamente com a Atividade Delegada 

e a Polícia Militar, mas o problema mais sério que está acontecendo lá no Urbanova, 

que retornou, eu gostaria aqui que pudesse passar o vídeo que os moradores do 
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Urbanova nos passaram, por gentileza, está virando rotina lá todo dia no Urbanova, 

por gentileza.” 

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

O vereador CYBORG:- “Ali é onde que é o Parque Ribeirão Vermelho. Tem uma turma 

que vem andar de moto e eles estão entrando com caminhão, estão fazendo empinar 

a moto lá. E não pode isso! Isso é uma infração muito grave que acontece e essa 

infração somente a Polícia Militar que pode fazer essa vistoria, porque não dá para 

saber se as motos lá, eles estão andando final de semana no sábado o dia todo, no 

domingo, ontem à tarde.... Olha, isso aí era ontem cinco horas da tarde, à luz do dia 

eles estão indo lá. A Guarda Civil Municipal não pode fazer a vistoria porque é em 

veículo, é em moto e ontem era um caminhão de Taubaté, as pessoas de Taubaté que 

estão vindo para andar de moto ali. Então, a gente está solicitando, já fizemos o ofício, 

amanhã estamos novamente indo na CPI, no comando da Polícia Militar, porque a 

Polícia Militar vá até lá para ver se realmente essas pessoas que estão andando de 

moto se a moto ela tem documentação, se a pessoa é habilitada, porque ele está 

infringindo uma contradição ali de trânsito, porque ele não pode empinar, não pode 

andar com escapamento aberto, não pode começar a soltar gases da moto que é 

aquele ‘tec-tec-tec’, não pode! Ele mexeu na motocicleta e, se a motocicleta for para 

motocross, ele tem que andar num local privado, num sítio, numa pista, ali não é 

privado, ali é um local público, ali são ruas que está lá o loteamento, o loteamento não 

está fechado, está aberto, não pode se fechar e as pessoas entram lá. E o que que 

está acontecendo? Final de semana essas pessoas estão indo lá, aumenta a 

quantidade, estão entrando de moto dentro do Parque Ribeirão Vermelho, não tem 

condição. Aí o culpado quem é? A Prefeitura Municipal? Não é a Prefeitura Municipal. 

Quem é? É a Polícia Militar que tem que ir lá intensificar. Faz batida, faz blitz, pega as 

pessoas. Se a moto estiver irregular, prende a moto, prende a moto, é o que tem que 

ser feito. As pessoas querem o quê? Silêncio. Elas querem ir lá porque estão andando, 

infringindo a legislação e o Código de Trânsito, somente isso. Nós já protocolamos 

vários ofícios, tanto na Polícia Militar quanto na secretaria de Mobilidade, a secretaria 

de Fiscalização. Mais uma vez agradecer ao Antero e solicitar ao secretário Antero que 

volte com as fiscalizações dos fluxos na cidade. A avenida Anchieta esse final de 

semana fizeram uma blitz muito boa, mas semana passada teve um problema sério, 

eles estão se movimentando, cada hora estão indo para um local e nós precisamos 

agir rapidamente. Estava indo muito bem e não podemos deixar isso voltar, presidente 
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Juvenil, não podemos, isso está na cidade toda e a população vem pedindo isso, 

solicitando. Então, a gente tem que aqui explicar, ali no local a única pessoa que pode 

é a Polícia Militar, que pode fiscalizar, não é a Guarda Municipal, não é o agente de 

trânsito. Nas blitze a Guarda Civil Municipal pode, o agente de trânsito pode e a Polícia 

Militar também, então a gente tem que deixar isso bem claro. Muito obrigado, viu, 

nobre presidente Juvenil Silvério? E esperamos brevemente que a Polícia Militar possa 

atuar ali na região ali, eles sabem onde é, é ao lado do Parque Ribeirão Vermelho, em 

frente ao Bike Hotel, em frente à avenida Maria de Lourdes Friggi ali, ali no Urbanova 

VII. Vossa excelência já foi comigo outro dia lá no Parque Ribeirão Vermelho, sabe o 

local. E eu quero aqui pedir que essa Mesa Diretora depois ainda mande aquele 

convite para a Sabesp, porque hoje a gente está elogiando a Sabesp, mas até agora 

eu não conheço o novo diretor da Sabesp, nós já solicitamos dessa Casa, presidente, 

e quero aqui que a Sabesp venha até aqui para poder fazer uma apresentação dessa 

nova administração da Sabesp. Muito obrigado e um bom feriado a todos!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns, vereador Rogério 

Cyborg! Com a palavra, nobre vereador, líder de governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos colegas 

vereadores, enfim! Primeiramente, antes de falar aqui da questão da pauta de hoje, eu 

queria que registrasse aqui uma solicitação, que se fizesse um requerimento à 

Secretaria da Educação do Estado, à dirigente aqui, para tratar de um assunto muito 

importante para a região central, de modo especial Monte Castelo e Jardim Paulista. 

Fiquei sabendo agora através de alguns professores e também alunos e moradores da 

região que existe a possibilidade de se fechar algumas salas que hoje os alunos 

atuam, estudam naquela escola – são seis salas do ensino médio –, o que seria um 

prejuízo muito grande para quem mora aqui na região, mesmo porque tem alunos que 

estudam no período de manhã e às vezes arruma um trabalho e quer estudar à noite. 

Então, nós pedimos, senhor presidente, que a Comissão de Educação, eu como 

presidente da Comissão de Educação convidando também outros colegas vereadores 

da Comissão de Educação e outros vereadores que sentirem também vontade de 

participar, uma agenda com a dirigente da Secretaria Estadual de Educação para nos 

explicar, nos orientar se é verdade esta possibilidade, que seria um prejuízo muito 

grande para a educação aqui na cidade. Ok, senhor presidente? Obrigado, viu? Mas, 

voltando aqui à pauta, solicito a votação em bloco dos documentos da pauta de hoje e 

a inclusão de alguns requerimentos: requerimento 3456, 3457; e também a indicação 
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6622 até 6629; requerimento 6633 até 6636... É, retificando as indicações, repetindo, 

6622 até 6629, indicações 6633 até 6636, 6639 até 6647. E as seguintes moções: 115, 

116 e 117. E o destaque do requerimento 3436. Obrigado, senhor presidente!” 

Assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg. 

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

vereador José Dimas. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a 

votação das proposituras se dará de forma simbólica. Em votação o pedido verbal do 

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

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Dos vereadores presentes nenhum voto 

contrário, presidente.” 

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

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

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

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

nºs 6622/2018 constante do processo nº 11556/2018, de autoria da vereadora Dulce 

Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à 

implantação de piso de concreto na quadra de areia localizada na praça Hélio Dias, no 

Parque Santa Rita; 6623/2018 constante do processo nº 11557/2018, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e 

urgentes quanto ao serviço de melhorias na iluminação pública da praça Hélio Dias, no 

Parque Santa Rita; 6624/2018 constante do processo nº 11558/2018, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e 

urgentes quanto à implantação de barras fixas e paralelas na Praça Hélio Dias, no 

Parque Santa Rita; 6625/2018 constante do processo nº 11559/2018, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e 

urgentes quanto troca do abrigo de madeira do ponto de ônibus da rua Virgílio Alves 

de Oliveira, em frente à padaria, no Jardim Itapuã, por um abrigo metálico; 6626/2018 

constante do processo nº 11560/2018, 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; 6627/2018 constante do processo nº 11561/2018, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e 

urgentes quanto à implantação de redutores de velocidade ou outras medidas cabíveis 
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na rua Sabará, na altura do número 507, Jardim Ismênia; 6628/2018 constante do 

processo nº 11562/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 

Municipal providências necessárias e urgentes quanto à supressão de uma árvore 

localizada na rua Benedita Augusta dos Santos, 370, no Residencial Galo Branco; 

6629/2018 constante do processo nº 11563/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto a uma 

lâmpada apagada no poste da rua dos Vidraceiros, em frente ao número 316, no 

Parque Novo Horizonte; 6633/2018 constante do processo nº 11571/2018, de autoria 

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

rebaixamento de copa da árvore localizada dentro da IMI Marilda Ferreira de Brito 

Barros Pereira, no Jardim Valparaíba; 6634/2018 constante do processo nº 

11573/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços 

de melhorias e manutenção (nivelamento e cascalhamento) na estrada Amauri Lucas, 

entre os números 700 e 2090, no bairro São João; 6635/2018 constante do processo 

nº 11574/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 

serviços de pintura de demarcação de vaga de escolar em frente à IMI Marilda Ferreira 

de Brito Barros Pereira, na rua dos Tecelões, no Jardim Valparaíba; 6636/2018 

constante do processo 11576/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

solicita à Prefeitura serviços de nivelamento de guia e sarjeta na lateral da IMI Marilda 

Ferreira de Brito Barros Pereira, no Jardim Valparaíba; 6639/2018 constante do 

processo nº 11583/2018, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal serviço de tapa buraco na rua Hélio Chaves Monteiro, em frente dos n.ºs 65 

e 274, no loteamento fechado Morada da Serra, no Urbanova; 6640/2018 constante do 

processo nº 11584/2018, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal serviço de tapa buraco na avenida Possidônio José de Freitas, nº 1936 

sentido Centro, próximo à entrada do loteamento fechado Altos da Serra V, no Bairro 

do Urbanova; 6641/2018 constante do processo nº 11585/2018, de autoria do vereador 

Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de corte de grama na extensão da 

calçada da av. Cassiano Ricardo, do n.º 250 ao 1.140, no bairro Parque Residencial 

Aquarius; 6642/2018 constante do processo nº 11586/2018, de autoria do vereador 

Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal substituição do ponto de ônibus de madeira 

por um de ferro na av. Linneu de Moura, em frente ao n.º 1800 (loteamento fechado 

Chácaras dos Eucaliptos), no bairro do Urbanova; 6643/2018 constante do processo nº 

11587/2018, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço 
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de ronda e fiscalização da Guarda Civil Municipal no bairro da Vila Maria; 6644/2018 

constante do processo nº 11588/2018, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à 

Prefeitura Municipal serviço de manutenção de guias da av. Possidônio José de 

Freitas e av. Antonio Widmer, sentido bairro, em frente ao loteamento fechado 

Residencial Floradas da Serra, no bairro do Urbanova; 6645/2018 constante do 

processo nº 11589/2018, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal serviço de capina de mato na praça Nair Paiva da Cunha e de toda extensão 

da rua Nair de Souza Camargo, no bairro do Jardim Diamante; 6646/2018 constante 

do processo nº 11590/2018, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal serviço de tapa buraco na rua Francisco Pandolfi, nº 100, em frente ao 

loteamento fechado Altos da Serra II, bairro Urbanova; e 6647/2018 constante do 

processo nº 11591/2018, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal serviço de tapa buraco na avenida Shishima Hifume, nº 414, próximo a 

entrada do loteamento fechado Morada da Serra, no bairro do Urbanova; das moções 

nºs 115/2018 constante do processo nº 11569/2018, de autoria do vereador Lino 

Bispo, que apoia e elogia a Comissão da Sub-Região Aparecida da Pastoral Familiar 

pela realização do VI Congresso da Pastoral Familiar da Sub-Região, nos dias 09, 10 e 

11 de novembro; 116/2018 constante do processo nº 11570/2018, de autoria do 

vereador Lino Bispo, que apoia e elogia a Associação Guadalupe pela realização do I 

Seminário Internacional de Defesa da Vida, nos dias 09, 10 e 11 de novembro; e 

117/2018 constante do processo nº 11575/2018, da vereadora Amélia Naomi e Outros, 

que manifesta apoio a todos os professores, em especial à Professora Jéssica 

Marques, da rede pública de ensino no Município de São José dos Campos, em razão 

de suas publicações em sua página pessoal nas redes sociais, em defesa da liberdade 

de manifestação e expressão, da defesa do ensino público e gratuito de qualidade, da 

defesa dos direitos humanos em toda sua plenitude como a de gênero; e dos 

requerimentos de nºs 3456/2018 constante do processo nº 11565/2018, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita ao 46º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo a realização de constante policiamento preventivo e ostensivo no bairro Setville, 

principalmente na área verde da Petrobrás, localizada na rua 7; 3457/2018 constante 

do processo nº 11572/2018, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura urgência no agendamento de consulta com onco-hematologista para a sra. 

Lúcia Maria Conceição Ferreira; e 3461/2018 constante do processo nº 11595/2018, 

de autoria do vereador José Dimas, que solicita à presidência o agendamento com a 

Identificador: 330033003600370038003A00540052004100 Conferência em http://www.camarasempapel.com.br/camarasjc/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                            31 

AUTENTICAÇÃO 

CMSJC-001 – 69ª Sessão Ordinária – 13.11.2018 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  13.11.2018 

Secretaria de Educação do Estado para esclarecer dúvidas referente à possibilidade 

de fechamento de salas na Escola Estadual Professor Estevam Ferri; e, ainda, o 

pedido de destaque na votação do requerimento de nº 3436/2018 constante do 

processo nº 11438/2018, de autoria da vereadora Renata Paiva, que requer à 

Prefeitura Municipal informações referentes aos números de pacientes que aguardam 

por cirurgias nos olhos. 

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

proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

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

ordinária realizada no dia 6 de novembro de 2018 – 67ª Sessão Ordinária. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Senhor presidente, dos vereadores 

presentes aqui no Plenário nenhuma manifestação contrária.” 

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

Às 19h22min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 6 de novembro de 2018. 

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

sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao requerimento 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem”. 

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

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com um voto... Vou repetir a 

pergunta. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão e os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Quatro votos.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por quatro votos favoráveis...” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Está reprovado.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Quatro votos favoráveis o 

requerimento está rejeitado.” 

Em destaque a votação do requerimento de nº 3436/2018 constante do processo nº 

11438/2018, de autoria da vereadora Renata Paiva, que requer à Prefeitura Municipal 

informações referentes aos números de pacientes que aguardam por cirurgias nos 

olhos. Rejeitado com 4 (quatro) votos favoráveis 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos e 

moções constantes da pauta da sessão de hoje, 13 de novembro de 2018, bem como 

os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários se manifestem.” 

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

vereadores presentes.” 

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

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

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

Foram deferidos de plano os requerimentos nºs 3400/2018 constante do processo nº 

11336/2018, de autoria do vereador Esdras Andrade, que solicita licença da vereança 

por 24 horas, conforme atestado médico anexo; e 3410/2018 constante do processo nº 

11376/2018, de autoria da vereadora Renata Paiva, que justifica ausência de vereança 

nos dias 6 e 7 de novembro de 2018, conforme atestado médico anexo. 

Às 19h24min encerrou-se o processo de votação. 

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

Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, eu tenho sido procurada por 

inúmeros munícipes que tem reclamado que por muito tempo estão aguardando 

cirurgia nos olhos. E domingo no Fantástico nós vimos uma cidade, um município, 

onde pessoas estão ficando até cegas por falta de cirurgias de catarata e outros 

procedimentos. Por isso, eu apenas pedi informações de qual órgão, porque o hospital 

Próvisão não está fazendo mais, qual hospital ou entidade ou empresa, uma vez que 

várias empresas estão sendo credenciadas para esse tipo de procedimento cirúrgico, 

para que a gente pudesse ter conhecimento e levar a informação correta àqueles que 

têm nos procurado. Infelizmente, lamentavelmente, o requerimento que eu peço 

apenas essas informações, que são elementares, mas necessárias para a gente poder 

dar a resposta que o munícipe espera, sofreu destaque e foi rejeitado. Eu fico 

perguntando, a semana passada eu tive uma dificuldade enorme e fui desrespeitada 

como vereadora pelo presidente da Urbam, porque eu encaminhei um ofício a ele 

pedindo informações, me disse que, através do processo administrativo 102513/2017 

baseado no parecer da secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, eu teria que 

entrar, apresentar via requerimento. Infelizmente os requerimentos onde a gente pede 

o mínimo de informação para poder trabalhar com transparência, que é isso que a 
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gente espera desse governo, acaba refletindo nessa Casa também. Lamentavelmente, 

eu deixo aqui o meu sentimento de tristeza e também de indignação.” 

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

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para registrar que foi votado por 

unanimidade a moção, e aqui tem uma companheira que está acompanhando para 

avisar ao Coletivo de Mulheres este manifesto, essa moção: ‘Manifesta apoio a todos 

os professores, em especial à professora Jéssica Marques, da rede pública de ensino 

no Município de São José dos Campos, em razão de suas publicações em sua página 

pessoal nas redes sociais, em defesa da liberdade de manifestação e expressão, da 

defesa do ensino público e gratuito de qualidade, da defesa dos direitos humanos em 

toda sua plenitude como a de gênero’. Então, eu queria aqui registrar, foi aprovado 

então, será publicado na rede, mas para conhecimento dela até porque alguns 

professores estão acompanhando. E eu queria registrar que o professor Dimas... 

professor não, o presidente da Comissão de Educação, Dimas, fez uma fala e recebeu 

a comissão da escola Estevam Ferri. Eu quero me incluir, por favor, junto com a 

Comissão de Educação para acompanhar, porque a gente fez um trabalho importante, 

inclusive convidei a vereadora Dulce, na escola Estevam Ferri. Então, eu espero que a 

gente não tenha no Estevam Ferri nenhum turno, principalmente no período noturno, 

reduzido. Obrigada!” 

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

Rita. E informo aos senhores vereadores que, logo após essa sessão, teremos mais 

uma sessão.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu só queria aqui repassar alguns 

dados a respeito das cirurgias de cataratas que foi levantado aqui. O Próvisão está 

fazendo cento e cinquenta cirurgias por mês, o Hospital dos Olhos duzentos e noventa, 

duzentos e oitenta e nove que está programado para o mês de novembro, mas a 

média é de duzentos a duzentos e noventa, duzentos e oitenta cirurgias por mês. E 

também estamos com as consultas que foram feitas através de credenciamento no 

Cefe, que são doze mil em seis meses. Então uma média a mais de duas mil consultas 

de só oftálmicas por mês. Então, eu queria só fazer esse balancete aqui. Que a fila 

está grande, nós realmente concordamos que a fila está grande, mas agora com o 

novo credenciamento desse hospital, com nova estrutura, novo andamento que está 

se dando ao Próvisão, que ficou parada, agora parece que vai, está começando a 
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produzir mesmo, mais cento e cinquenta por mês e duzentos e noventa no Hospital 

dos Olhos. Então, eu queria falar aqui com a vereadora, eu acho que ela está certa, 

não tiro a razão dela, não, que eu acho que a gente tem que estar se informando com 

o que se passa na cidade porque nós somos cobrados todo o dia e toda a hora. Então, 

eu queria avisar para vereadora do que está acontecendo na cidade e qualquer mais 

informação que a senhora precisar estou às ordens.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só destacar aqui o agradecimento 

também à votação unânime de duas moções que eu coloquei na noite de hoje com 

relação ao I Simpósio Internacional da Família, organizado aqui pela Associação 

Guadalupe, e também o Congresso Internacional da Pastoral Familiar, realizado em 

Campos do Jordão, onde inúmeros casais estiveram lá discutindo e aprofundando um 

pouco o conhecimento com relação à família, não é? Então dois eventos importantes 

acontecendo aqui na nossa região. Eu agradeço aí à votação unânime dessa 

congratulação por esses dois eventos.” 

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

está encerrada a sessão.” 

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

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h29min.-.-.-.-.-.-.-.-

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