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QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: RENATA PAIVA (PSD), LINO BISPO (PL), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

JULIANA FRAGA (PT), DR. ELTON (MDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) 

e SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: CYBORG (PV) 

– 17h56min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18 horas, PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18 horas, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h01min, 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h01min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h01min, WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h03min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h05min, 

DULCE RITA (PSDB) – 18h10min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h11min e ESDRAS 

ANDRADE (SD) – 18h22min. 

 

 

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 à ORDEM 

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

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

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Só para falar para as pessoas que estão aí... Som... som... ainda não está 

saindo. Som... som... som... som... som... som... som... Bom, suspenderemos a sessão 

novamente para ver o que está acontecendo aqui com os técnicos.” 

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 

sessão. Peço desculpa aí ao pessoal da galeria, ao pessoal que está aqui embaixo, 

houve um problema aqui na questão do som, mas já foi resolvido, tá? Por isso que 

demorou. Eu quero também só informar às pessoas que estão na galeria, aqui embaixo 

também, o que foi feito... esse ato aqui que foi feito agora há pouco, essa assinatura, foi 

na sessão... no último dia, dia 11 de julho, né, um decreto que nós votamos numa sessão 

extraordinária da parceria dos cartórios eleitorais com a Câmara na questão de divulgar 

a biometria. Então hoje esteve aqui o Luiz Felipe Moratori. Ele assinou como testemunha 

e vai levar agora para o juiz assinar então. Então foi assinado aqui o convênio do cartório 

eleitoral das quatro zonas eleitorais com a Câmara Municipal para poder fazer a 

divulgação. Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia... Com a palavra o vereador 

José Dimas.” 

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

vereadores, público aqui presente, familiares das pessoas que serão homenageadas na 

noite de hoje e também servidores da Casa e público que nos acompanha pelas redes 

sociais. Senhor presidente, gostaria primeiramente de solicitar a supressão da leitura de 

todos os processos da pauta de hoje por serem de conhecimento de todos os 

vereadores. Solicito, ainda, o adiamento, por uma sessão, de três processos, passarei 

a nominá-los: adiar por uma sessão o Processo 14106 de 2017 – Projeto de Lei 

404/2017, de autoria do vereador Walter Hayashi; de autoria da vereadora Renata Paiva, 

o Processo 980 de 2019 – Projeto de Lei 27/2019; e, ainda da vereadora Renata Paiva, 

adiar por uma sessão o Processo 3859 de 2019... retificando, Processo 3857/2019 – 

Projeto de Lei 137/2019. Apenas para leitura, inclusão para leitura dos processos n°s 

8652/2019 – Projeto de Lei 227/2019, de autoria do Poder... Projeto de Lei 277/2019, de 

autoria do Poder Executivo. Para leitura ainda o Processo 8653 de 2019 – Projeto de 

Lei 278 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, solicito para leitura 

e votação do requerimento de autoria da vereadora Dulce Rita, o Requerimento 
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2302/2019 – Processo 8655 de 2019. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os 

requerimento verbal... o pedido do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das matérias 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por uma 

sessão, do Projeto de Lei nº 404/2017 constante do Processo nº 14106/2017, de autoria 

do vereador Walter Hayashi, que institui a implantação de placas em braile para 

identificar vias públicas situadas no perímetro urbano de São José dos Campos e dá 

outras providências; do Projeto de Lei nº 27/2019 constante do Processo nº 980/2019, 

de autoria da vereadora Renata Paiva, que dispõe sobre a proibição do consumo de 

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou qualquer outro produto 

fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques, centros comunitários, ginásios 

poliesportivos, salões comunitários e piscinas públicas no âmbito do Município de São 

José dos Campos; e do Projeto de Lei nº 137/2019 constante do Processo nº 3857/2019, 

de autoria da vereadora Renata Paiva, que dispõe sobre o atendimento de profissionais 

de assistência social e psicologia nas escolas públicas no âmbito do Município de São 

José dos Campos e dá outras providências; e ainda o pedido de inclusão para leitura do 

Projeto de Lei nº 277/2019 constante do Processo nº 8652/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 

Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro 

Terceira Divisão & Adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação 

Infantil – Professora Ignez Sagula Fossá, no Loteamento Jardim Limoeiro, para 

atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, e dá outras providências; e do 

Projeto de Lei nº 278/2019 constante do Processo nº 8653/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a emissão e o uso da carteira de identificação para pessoa 

com deficiência física, sensorial ou mental, e idosos que utilizam o sistema de transporte 

público coletivo urbano no município de São José dos Campos e dá outras providências; 

e o pedido de inclusão para leitura e votação do Requerimento nº 2302/2019 constante 
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do Processo nº 8655/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que registra apoio ao 

trabalho realizado pelo diretor do Inpe, senhor Ricardo Magnus Osório Galvão, e a sua 

equipe no levantamento de indicadores relacionados ao desmatamento da Amazônia. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero registrar também 

aqui um documento que foi... que eu recebi neste momento da Ângela e da Fátima, aí 

do Movimento Esperta São José, com relação aí ao Bosque Betânia. Está registrado 

aqui o documento que eu recebi de vocês, tá bom, gente? É, Movimento Desperta São 

José! Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos 

para ciência dos senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

do Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem 

como do Item II – Propositura a ser distribuída – designação à Comissão Permanente; 

e, ainda, dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 8652/2019 – Projeto de Lei nº 

277/2019, de autoria do Poder Executivo, ‘autoriza o Município, por intermédio da 

Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a 

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências, objetivando o 

desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Professora Ignez Sagula Fossá, no 

Loteamento Jardim Limoeiro, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de 

idade, e dá outras providências.’ – Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito 

Urgente – Término do prazo para emendas: 08/08/2019; Processo nº 8653/2019 – 

Projeto de Lei nº 278/2019, de autoria do Poder Executivo, ‘dispõe sobre a emissão e o 

uso da carteira de identificação para pessoa com deficiência física, sensorial ou mental, 

e idosos que utilizam o sistema de transporte público coletivo urbano no município de 

São José dos Campos e dá outras providências.’ – Comissões: Justiça e Transportes – 

Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 08/08/2019; Requerimento nº 

2302/2019 – Processo 8655/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, registra apoio ao 

trabalho realizado pelo diretor do Inpe, senhor Ricardo Magnus Osório Galvão, e a sua 

equipe, no levantamento de indicadores relacionados ao desmatamento da Amazônia.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, estes são 

os processos da leitura do dia de hoje.” 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite a todos! Eu queria aqui 
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estar cumprimentando a família, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma homenagem 

de denominação de rua, então a família em peso aqui, nós vamos falar daqui a pouco, 

tá? Os demais aí também que estão aí nos prestigiando nessa noite aqui, os vereadores, 

os colegas de trabalho, vocês que estão nas galerias. Eu queria fazer um rápido 

comentário, senhor presidente, sobre alguns temas de projetos de leis aqui das leituras 

que foram feitas agora há pouco pelo colega Marcão da Academia. Primeiramente, 

parabenizar o José Dimas pela nomeação dessa estrada ao senhor José Nunes. José 

Nunes é uma pessoa realmente muito ligada à zona norte, uma pessoa aí muito ligada 

às tradições, ao movimento rural, nós o conhecemos particularmente, inclusive ele é avô 

da noiva do meu sobrinho, né? O falecido José Nunes é uma pessoa realmente que 

merece essa denominação pelo amor que ele tinha à cultura rural. É uma pessoa muito 

simples e muito ativa nesse meio ali da zona norte, né? Eu queria também estar 

comentando, do Poder Executivo, duas importantes... dois projetos... importantes 

projetos de lei que institui o Programa Conexão Juventude, muito importante, tem feito 

a diferença esse programa, levando cultura, lazer, esporte, em vários bairros da cidade 

aos finais de semana, trabalhando com a juventude, dando uma opção de lazer, muito 

importante. E a comunidade ali do Jardim Limoeiro, Jardim Pôr do Sol, até ali a divisa 

com o Jardim das Indústrias, muito importante o Cedin Ignez Sagula Fossá. Ignez 

Sagula Fossá é uma escola muito importante, foi uma escola estadual muito tradicional, 

a comunidade principalmente do Jardim Limoeiro tem uma ligação afetiva, sentimental 

muito grande com essa escola, que a grande maioria... é uma escola muito antiga. O 

Limoeiro é um dos primeiros bairros de São José dos Campos, a grande maioria das 

pessoas de lá estudaram nessa escola. Ela era estadual, foi desativada, passou para o 

município e agora o prefeito Felício Ramuth reformou essa escola e vai ser um Cedin. 

O Cedin quando a escola, o próprio é público municipal e uma entidade vai administrar 

as atividades nesse local. Nós votaremos em breve, foi lida hoje aqui e ela vai ser uma 

escola de educação infantil que vai atender principalmente aquelas famílias que vieram 

morar nos residenciais Mirante do Limoeiro I e II. Aumentou muito a demanda para essa 

faixa etária, né? O governo fez esse estudo e verificou que seria o ideal ser um Cedin 

para essa faixa etária de educação infantil. E gostaria também, agora aqui encerrando 

minhas palavras, de agradecer o Poder Executivo. Desde o nosso primeiro mandato nós 

temos indicações periódicas recomendando a regulamentação do programa que é o 

carro-chefe do desporto de São José dos Campos, que é o Programa Atleta Cidadão. 

Neste ano nós trabalhamos – o vereador Marcão da Academia, o Rogério Cyborg, o 
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Robertinho – para ampliação da faixa etária, que era de 7 a 17, para 7 a 20 anos. O 

prefeito Felício Ramuth bastante sensível e consciente de que esse programa é um 

programa campeão... inclusive a delegação recém-campeã dos jogos regionais em São 

Sebastião e Ilha Bela, que os jogos regionais foi compartilhado, várias equipes eram 

compostas por atletas desse grandioso programa, que agora é de 7 a 20 anos de idade. 

E agora nós conseguimos fazer algo que nós tínhamos uma dívida com essa legislação 

tão importante desde 2004 quando ela foi implantada porque ela tinha um prazo para 

ser regulamentada em 90, 120 dias, e nunca foi regulamentada, nós colocamos 

indicações em formato de projeto de lei, está aqui, foi lido hoje um projeto de lei do poder 

público municipal que autoriza o município a realizar o Programa Atleta Cidadão e dá 

outras providências com essa regulamentação. Autoriza os vereadores a aprovarem 

essa lei que regulamenta o Programa Atleta Cidadão, tá? Está aqui com todo o bojo, 

toda a sustentação jurídica que fazem do Programa Atleta Cidadão... Se vocês hoje 

procurarem a lei do Atleta Cidadão, vocês vão ver que é uma lei água com açúcar, ela 

não regulamenta o programa e não fundamenta realmente como programa. É a mesma 

coisa que eu ter uma ladeira lá que é a ladeira do boi, ela... nunca foi votado um nome, 

é um apelido ali, não é uma... não foi votado. Essa lei ela era uma lei, mas não estava 

regulamentada e não estava formatada realmente como um programa. O corpo técnico 

da Secretaria Municipal de Esportes, os funcionários de carreira desde o mandato 

passado, neste mandato também, se debruçaram também, aperfeiçoaram, ajudaram a 

formatar a regulamentação, está aqui essa legislação, um grande ganho para o desporto 

de São José dos Campos. E essa é nossa função aqui como vereador nessa Casa de 

Leis, aprimorar as nossas políticas públicas em geral, no meu caso aqui como professor 

de Educação Física, o primeiro professor de Educação Física que chega à Câmara 

Municipal de São José dos Campos, eu me sinto muito honrado em estar podendo 

participar desse processo. Fizemos uma indicação porque esse projeto de lei não cabe 

ao vereador, seria vício de iniciativa, nós fizemos a indicação já formatada como um 

projeto de lei ao Poder Executivo, que acatou, que estudou, que se debruçou com o 

corpo técnico da Secretaria de Esportes, analisou, melhorou, incorporou, retirou, enfim, 

nós temos aqui uma legislação para que esse programa não se torne um programa de 

governo ou de um governo, mas de Estado, continue atravessando gestões com o 

sucesso que tem, como ocorre desde 2004 quando foi implantado esse programa com 

a lei do Programa Atleta Cidadão. E agora ela está regulamentada, realmente formatada 

com um programa que lhe dá toda a retaguarda jurídica necessária para que avance 
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cada vez mais e continue formando talentos esportivos para o nosso município. Senhor 

presidente, não sei se o senhor está sabendo, na semana que vem, dia 9, três atletas 

do wrestling de São José dos Campos estarão competindo nos Jogos Pan-Americanos 

em Lima (Peru). Os Jogos Pan-Americanos é a olimpíada das Américas. Três atletas, 

duas delas estiveram na última olimpíada representando o Brasil, duas atletas de São 

José: a Laís foi titular e a Camila Fama foi reserva. A Kamila Barbosa também está 

participando. Todas elas estão ranqueando para a olimpíada. A Camila Fama tem muita 

chance de ser campeã nesses Jogos Pan-Americanos que a principal adversária é uma 

americana que ela já ganhou várias vezes. E vai ser uma medalha para São José dos 

Campos nesses Jogos Pan-Americanos. Ela é a segunda no ranking mundial, deve ir 

para a próxima olimpíada com certeza com muita chance de medalha olímpica aqui para 

a cidade de São José dos Campos, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e obrigado 

pela oportunidade. Daqui a pouco nós voltaremos para homenagear a família com a 

nomeação da rua.” 

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

envolvidos aí do programa... grande Programa Atleta Cidadão!” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 2/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

81/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que redenomina o Viaduto 

Bandeirante, localizado na Vila São Pedro, de Viaduto Dr. Mário Ottoboni. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 81/2019. Inscrito para falar no processo o vereador Sérgio Camargo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Sérgio Camargo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 360036003600300037003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                 (ANAIS)                                               8 

CMSJC-001 – 45ª Sessão Ordinária – 01.08.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  1º.08.2019 

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

vereadores, componentes da Mesa, às pessoas que nos visitam, os familiares dos 

homenageados na noite de hoje! Boa noite também ao pessoal da galeria aí, Direita São 

Paulo, Direita São José, também o pessoal da Vila Betânia que defende lá o Bosque 

Betânia! Boa noite a todos vocês! Mas eu estou aqui hoje para falar neste momento do 

processo que está em discussão agora, que é projeto de lei... Processo 81/2019 – 

Projeto de Lei 02/2019, que denomina a rua 4, no bairro... Residencial Dom Pedro I, 

senhor Mário Ottoboni. O Dr. Mário Ottoboni que foi uma pessoa ilustre da nossa cidade, 

né? E eu vou falar um pouquinho, relatar um breve currículo de muitas coisas que ele 

fez, mas resumindo aqui a gente traz a biografia do Mário Ottoboni as seguintes 

palavras: ‘Dr. Mário Ottoboni nasceu em Barra Bonita (São Paulo) em 1932. Faleceu 

com 87 anos na cidade de São José dos Campos, no dia 14 de janeiro de 2019. Bacharel 

em Direito, teve participação ativa na vida política e esportiva da cidade de São José 

dos Campos. Foi secretário da administração aqui na Câmara Municipal, não neste 

prédio, mas na Câmara Municipal, por trinta anos. Foi o primeiro presidente do antigo 

Esporte Clube São José, que depois passou a ser chamado São José Esporte Clube, 

sua fundação.... que desempenhou desde a sua fundação e... desde 1964 até 1971. Foi 

o criador de um programa dos mais extraordinários do Brasil chamado Apac (Associação 

de Proteção e Assistência aos Condenados), em São José dos Campos, em 1972, teve 

mérito reconhecido pela ONU. Por esse sistema, onde os próprios detentos se tornam 

responsáveis pela recuperação dos seus companheiros. Mais de cem unidades 

prisionais foram fundadas seguindo essa filosofia em todo Brasil e em mais de dezoito 

países, como Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, a Apac, fundada em São 

José dos Campos, está em mais de dezoito países, é muito forte, com várias unidades 

em Minas Gerais e no estado de São Paulo, e nem em São José dos Campos nós 

conseguimos manter esse trabalho de assistência e proteção aos condenados, né? 

Dentre os títulos que lhe foram conferidos, destaca-se o de ‘Cidadão do Mundo, 

libertador dos pobres e humildes’, concedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Até a sua morte, foi presidente de honra da Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados e da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – a Apac por 

ele fundada. Escreveu mais de trinta livros e alguns deles traduzidos para outros 

idiomas. Mário Ottoboni marcou sua trajetória pela atuação de destaque em projetos de 

ressocialização de presos e por sua amizade com o Servo de Deus Franz de Castro, 

que foi morto em 1981, em Jacareí, em um tiroteio entre a polícia e os presos rebelados 
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da Delegacia e Cadeia Pública de Jacareí. Viúvo desde 2016, Mário Ottoboni deixou 

quatro filhos, cinco netos e uma bisneta. E a partir de hoje a rua 4, do Conjunto 

Habitacional Dom Pedro I, passa a se chamar rua Dr. Mário Ottoboni. Eu gostaria aqui 

de cumprimentar a sua filha Maria Cristina Candelária Ottoboni Magalhães e a sua nora 

Verônica Rubin Ottoboni que estão aqui representando toda a família. Para nós, um 

prazer muito grande... não é um prazer, né, porque nós não temos o Mário Ottoboni 

entre nós, mas de poder homenageá-lo e tornar o Mário Ottoboni uma pessoa que já era 

reconhecida na cidade de São José dos Campos por todos os seus feitos, mas de 

eternizar o nome dele na nossa cidade através de uma rua sendo nominada com o seu 

nome. Então, gostaria de pedir a todos os pares que votem esse projeto unanimemente 

para que a partir de hoje Mário Ottoboni seja eternizado em nossa cidade. Que Deus 

abençoe a todos vocês, a toda a família! Leve o nosso abraço a todos os familiares que 

não puderam vir e as nossas orações também para todos vocês. Obrigado a todos e 

boa noite!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu também queria só 

fazer um registro, vereador, dessa homenagem ao Mário Ottoboni. Mário Ottoboni é tudo 

que você falou aí e tem uma coisa importante, uma história bonita do Mário Ottoboni, eu 

que sempre tive aí um trabalho no São José Esporte Clube. Mário Ottoboni ele foi 

presidente do São José Esporte Clube também, inclusive vitorioso, presidente vitorioso. 

Foi ele que foi o homem, a pessoa que teve realmente coragem e peito para construir o 

Martins Pereira: Mário Ottoboni! Mário Ottoboni realmente ele tem uma história linda 

nessa cidade. Ótima homenagem! É, ótima homenagem! Ele é uma pessoa que 

realmente... olha, no futebol ele deixou a sua história, a sua marca. Parabéns aí à família 

do Mário Ottoboni! A cidade deve muito a essa pessoa Mário Ottoboni. Este processo 

possui uma emenda do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Às 19h24min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Aprovada por 

unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É só comunicando que 

a emenda ela foi aprovada também por unanimidade. Com a palavra o vereador... 

Justificativa de voto, vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, J. V.:- “Senhor presidente, só queria agradecer a todos 

os vereadores por essa votação unânime nesta homenagem e mais uma vez aí 

parabenizar a família pela presença aqui e por essa singela homenagem que a Câmara 

Municipal pôde prestar a tanta coisa que o Mário Ottoboni fez por nossa cidade. 

Obrigado!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores, público aqui presente, a todos os amigos e amigas que estão aqui 

acompanhando na galeria. É uma alegria a gente ter a votação de um projeto como esse 

eternizando mais uma vez a história de Mário Ottoboni em nossa cidade. Esses dias 

quando acompanhando aí alguns eventos do aniversário da cidade, olhando algumas 

fotos antigas, fotos de 1962, da área central e ali até daquela região ali do Monte Castelo, 

do Jardim Paulista, e depois uma foto de 1972, ou seja, dez anos depois a gente já tinha 

o estádio sendo construído ali com o apoio e o protagonismo do Mário Ottoboni. Então, 

ele já tem várias obras reconhecidas em nossa cidade e agora na verdade o que a 

Câmara está fazendo é tornar esse reconhecimento através dessa belíssima 

homenagem eternizando ele numa via da cidade. O dia que alguém de nossa cidade, 

daqui a dez, vinte, trinta, cinquenta anos, for querer saber dos nomes de ruas e perguntar 

lá quem foi Mário Ottoboni vai entrar aqui nos documentos da Câmara Municipal e vai 

ter a biografia dele para olhar o quanto foi importante a história de São José ter a 

participação do Mário Ottoboni. Então, parabéns, Sérgio! E parabéns a todos os 

familiares que deram a São José dos Campos uma pessoa tão especial como Mário 

Ottoboni!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 165/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4801/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a praça localizada 
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entre as Ruas João Vicente Gomes Filho, Angelina Machado e Silvia Nascimento da 

Silva, de Praça Francisco Pedro de Brito. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 4801/2019. Não há nenhum inscrito.” 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Este processo possui 

uma emenda, emenda do vereador Walter Hayashi. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Walter Hayashi. Aprovada por 

unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 200/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5722/2019, de autoria do vereador Professor Calasans Camargo, que denomina a Rua 

26, do Loteamento Floresta, de Rua Joel Faria. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 5722/2019. Vereador... Inscrito para falar no processo o vereador Professor 

Calasans Camargo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Professor Calasans Camargo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite a todos! Eu 

venho aqui mais uma vez ao microfone para estar aqui conversando um pouquinho com 

vocês, falando sobre essa nossa lei que denomina uma via pública, é o processo que 

foi indicado aqui pelo nosso presidente que denomina a rua 26, do Loteamento Floresta, 

de rua Joel Faria. Estamos aqui com a família em grande peso, aqui no Plenário. Muito 

obrigado pela presença! Valoriza muito o nosso trabalho Legislativo esse 

reconhecimento de vocês também estando aqui, valorizando... Como foi dito aqui pelo 

colega Wagner Balieiro, pelos demais aqui, o Sérgio Camargo, a importância de você 

estar eternizando o nome da rua com uma pessoa. Quantos jovens, quantas crianças 

vêm aqui na Câmara Municipal pesquisar, buscar, que é trabalho de escola, quem foi 

aquela pessoa que denomina a rua que ele mora, não é verdade? Eu queria 

cumprimentar, em especial, representando toda a família, a viúva, a senhora Elza 

Ciamidaro Faria, que está aqui presente. E estão sobrinhos, filhas. O senhor Joel Faria 

ele faleceu numa data próxima do momento que nós estamos agora, ele faleceu no dia 

dos pais, né? O senhor Joel Faria nasceu no dia 20 de março de 1935, na cidade de 

Campos do Jordão (São Paulo). Filho de Adolpho Faria e Maria José Faria. Religioso, 

cristão, teve sempre uma conduta pautada na simplicidade, no respeito e bons hábitos, 

os quais muito contribuíram na formação do seu caráter, idoneidade, firmeza e coerência 

de atitudes, além de ser uma pessoa alegre e extrovertida. E com certeza isso refletiu 

na sua família linda, que está aqui. Aos 16 anos mudou-se para São José dos Campos. 

Aos 21 anos casou-se com a senhora Elza, e juntos ficaram por 54 anos, tendo sido 

interrompido essa cumplicidade por conta somente do seu falecimento, no dia 8 de 

agosto de 2010, na oportunidade era um Dia dos Pais, né? Sempre ao lado da esposa 

educou cinco filhos e não mediu esforços para que todos alcançassem a graduação, ou 

seja, se formassem na faculdade, e, acima de tudo, se tornassem cidadãos de bem. 

Honrou por mais de quatro décadas sua profissão de garçom e maître hotel no 

restaurante dos servidores e militares do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial) de São José dos Campos, desenvolvendo suas responsabilidades 

sempre com muita competência e dedicação à sua profissão. Estas, com certeza, foram 

as razões de tantas convocações para servir aos mais diversos visitantes de altas 

patentes ao DCTA, tais como, presidentes da República, embaixadores, reis, rainhas e 

outros. Sempre com o mesmo entusiasmo, também se empenhou no trabalho social e 

voluntariado, colaborando por muitos anos na Obra Social Célio Lemos, né? Uma 

grande obra social aqui de São José dos Campos. Foi um dos fundadores e, 
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posteriormente, um dos presidentes do Centro Espírita Seara de Luz, onde até hoje é 

lembrado com muito respeito e carinho pelo seu exemplo de solidariedade e trabalho ao 

próximo. Portanto, todos os presentes aqui, vocês que nos assistem pela internet, pela 

TV Câmara, esta é a pessoa que vai nominar, vai emprestar o seu nome para a rua 26, 

do Loteamento Floresta, que passará a se chamar rua Joel Faria. Eu peço, portanto, aos 

pares que votem por unanimidade nesse nosso projeto de lei. Muito obrigado a todos e 

Deus abençoe a família!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero deixar o meu 

abraço também aqui a toda família, que está aqui presente, do Joel Faria. Seja muito 

bem-vindo a esta Casa! Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu pediria para retirar o requerimento que eu fiz aqui para 

o Inpe, para o senhor Ricardo Magnus Osório Galvão, porque está com algumas 

incorreções. Mas eu quero deixar aqui meu repúdio pelo que aconteceu essa semana 

nos ataques que foram proferidos contra essa instituição. Essa instituição, que é um 

marco aqui de São José dos Campos, nunca poderia sofrer o que sofreu essa semana, 

por coisas relativas, por problemas até com o governo externo, né? Porque teve o 

encontro lá em Tóquio, teve um problema lá com o governo da França, com o governo 

da Alemanha, o presidente foi questionado sobre o desmatamento no Brasil por conta 

dos dados que são fornecidos pelo Inpe. Isso daqui uma instituição que está aqui desde 

1970 e teve essas declarações todas para denegrir o nosso instituto aqui dentro de São 

José dos Campos. Eu acho que não é assim que se pode corrigir alguns erros, tem que 

enfrentar os problemas. O desmatamento é uma coisa que está sobejamente... todos os 

brasileiros sabem o que está ocorrendo no Amazonas. Esses dados são fornecidos há 

muitos e muitos anos com 90% de questionamento, simplesmente porque no ano de... 

Em julho do ano passado teve um aumento de 80% do desmatamento. Em 2019, julho, 

apareceu um desmatamento de 200%. Se apareceu isso no Sistema Deter, é porque 

realmente ocorreu. Se está o problema acumulado ou não, isso é outro problema. Que 

está ocorrendo esse desmatamento, que está ocorrendo incêndio no Amazonas, que 

está ocorrendo matança contra índio, contra os líderes ambientais, todo mundo está 

sabendo aqui no Brasil. Agora, ferir uma instituição chamada Inpe, ferir o brio de uma 

cidade, que eu acho que todo mundo se sentiu atingido pelo que foi dito durante essa 

semana. Eu acho que, sim, na semana que vem eu vou botar a moção de repúdio que 

não deu, viu, Amélia? E vou pedir para vocês votarem. Que nós não podemos cruzar os 

braços nem fechar os nossos olhos para o que está acontecendo não só com relação 
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ao Inpe como também outros setores do Brasil. Eu quero deixar aqui bem claro o meu 

repúdio. E também deixar a minha solidariedade não só ao presidente do Inpe, mas 

também a todos os funcionários porque sempre trabalharam em prol da cidade, em prol 

de campanhas ambientais. É uma referência para o mundo inteiro. Tem gente do mundo 

inteiro que vem fazer pós-graduação aqui pela excelência de qualidade das suas 

pesquisas, dos seus mestres e agora vilmente atingido por problemas de não querer 

enfrentar o problema. Se ele quisesse enfrentar o problema, ele ia sentar no Inpe, saber 

o que está ocorrendo no Amazonas e não denegrir uma imagem, uma instituição 

chamada Inpe em São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão... Em 

votação o processo. Esse processo possui uma emenda, emenda do vereador Professor 

Calasans Camargo. Vereadores favoráveis à emenda permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Professor Calasans Camargo. 

Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto, 

Professor... vereador Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, J. V.:- “Queria aqui aproveitar para 

agradecer os pares pela votação unânime e mais uma mais vez estar parabenizando a 

família e hoje nós temos aqui em São José dos Campos a rua senhor Joel Faria. Muito 

obrigado a todos e parabéns, viu?” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores e 
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vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara e a família 

do homenageado, aqui meu amigo Almir, já tinha comentado com a gente aqui. Então a 

gente... parabéns a toda família, acho que é uma homenagem justa! Parabéns ao 

vereador Professor Calasans! Sempre que uma homenagem... E a todas que foram 

feitas aqui hoje, né, do vereador Sérgio Camargo, o vereador Walter. A gente entende 

que todas as homenagens, todas as ruas quando são eternizadas são porque pessoas 

fizeram algo de bom, trouxeram... fizeram... construíram a história junto com todos nós, 

a história de São José dos Campos. Então parabéns à homenagem! Mas, senhor 

presidente, eu só quero também pedir aqui um minuto de silêncio ao senhor Cícero 

Francisco Sobrinho, o pai da Maria, presidente da Associação dos Feirantes, que faleceu 

agora no último dia 29 aos 84 anos. Então a gente quer aqui também pedir um minuto 

de silêncio que... saber que a gente está aí também passando os nossos pêsames e 

que Deus conforte o coração de todos os familiares!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores, cumprimentar o vereador Calasans e também a todos os familiares que 

estiveram presentes nesta justíssima homenagem ao Joel Faria. Dizer que da mesma 

maneira como a gente tem em outras homenagens, quando nós temos o nome de uma 

pessoa que contribuiu com nossa cidade registrado com uma denominação de via ou de 

algum equipamento público, ele também está registrado com a sua história aqui na 

Câmara. Então é muito importante para ter esse vínculo e mostrar o quanto foi 

importante esse vínculo, no caso do Joel Faria, com a cidade. Então parabéns, 

Calasans, pela iniciativa! E cumprimento a todos os familiares que estiveram presentes 

nesta oportunidade. Parabéns! Eu gostaria somente de maneira rápida, senhor 

presidente, também cumprimentar a vereadora Dulce Rita pelas palavras em relação à 

questão do Inpe, realmente foi assustador o que a gente viu nesses últimos dias, uma 

instituição de São José, uma instituição que é o orgulho de nossa cidade, que está aqui 

há mais de sessenta anos, que faz medição sobre o desmatamento há mais de trinta 

anos usando os dados do município, com pesquisadores, doutores, referência no mundo 

e com imagens e informações que são públicas há trinta anos, são imagens que são 

primeiro repassadas para o Governo Federal e para os institutos de fiscalização com 

cinco dias de antecedência antes de tornarem pública, isso há trinta anos é assim. 

Então, na verdade a gente sabe que tem muita coisa por trás dessa história de querer 
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distorcer a informação e de querer denegrir uma instituição que deveria ser na verdade 

cada vez mais valorizada, cada vez mais motivo de orgulho de cada um de nós, sendo 

atacada dessa maneira. Faz tudo ao contrário do que deveria ser feito. Então eu acho 

que nós vamos ter outros debates na sessão de terça-feira sobre esse assunto, 

documentos a serem votados e poderemos falar com mais detalhe sobre essa questão 

do Inpe. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio em função do falecimento de Neyde 

Damico Fernandes, a esposa do diácono Sávio que atua na Paróquia São Sebastião, lá 

na Vila Industrial.” 

Às 19h40min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria apenas de registrar aqui: hoje 

pela manhã a Unesp então deu posse ao seu décimo terceiro diretor, no caso a diretora. 

Estavam eu e a vereadora Dulce Rita presentes. Então aqui o nosso parabéns à 

Professora Dr.ª Rebeca Di Nicoló e Dr. Cláudio Carvalho, diretor e vice-diretor, que hoje 

assumem por quatro anos a direção da Unesp, que é orgulho porque o ano que vem 

completará sessenta anos de existência aqui na nossa cidade! Tanto quanto o Inpe 

como a Unesp também prestam serviços na área de pesquisa e de formação de 

universitários aqui na nossa cidade. Também registrando e já reforçando o convite para 

visitar as dependências aí do Ipplan, os vereadores receberam o convite, terça-feira 

estaremos lá, visitar novas estruturas, os trabalhos oferecidos, os projetos, e, de modo 

especial, o sistema de segurança integrado que lá será operacionalizado. Então, em 

nome do diretor executivo, Ronaldo Queiroga, reforço então o convite a todos os 

vereadores na terça-feira essa visita que será excelente lá no Parque Tecnológico. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Sergio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, quero mais uma vez só 

cumprimentar o pessoal da galeria, Direita São Paulo, Direita São José, todos os 

movimentos que estão presentes aqui, de uma maneira especial as pessoas que vieram 

lá da Vila Betânia, que têm feito a defesa do Bosque Betânia e também do zoneamento, 

pede lá a questão do ZM-1 para a Vila Zelfa e Vila Betânia, dizer que a gente tem 

trabalhado nesse sentido sim, feito a reunião com o prefeito, com o secretário Manara 

para que a gente possa incluir o ZM-1 tanto na Vila Betânia como na Vila Zelfa. Então, 
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parabéns pelo movimento aí que está há tanto tempo já coletando assinaturas, 

trabalhando para manter o zoneamento e a qualidade de vida ali. Eu concordo com essa 

questão do zoneamento da Vila Betânia e Vila Zelfa com ZM-1 e a gente tem trabalhado 

em cima desse item para que seja aqui... venha para a Câmara já incluído no projeto de 

lei o zoneamento do ZM-1.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, também para cumprimentar a todos 

que estão aqui acompanhando. Nós estamos com a galeria lotada. O Bosque Betânia. 

Mas eu queria ler os cartazes do Desperta São José. Todos os vereadores receberam 

o ofício, inclusive o presidente, que foi registrado aqui na sessão. Então, quero ler os 

cartazes, né, que elas fizeram esse movimento tão importante, que participaram de 

quase todas as audiências públicas e que acompanhou, debateu, discutiu. E hoje elas, 

como eles tinham... saiu na imprensa anteriormente que o projeto viria na primeira 

sessão, estão aqui acompanhando. Então, tem o cartaz ‘Desperta São José – Aquarius’, 

eles vão fazer um evento agora também no dia 4, porque o pessoal defende lá... não 

querem os quarenta e quatro prédios e os moradores do condomínio juntamente com 

os moradores também do Bosque Betânia estão... um grande movimento. Está aqui o 

nosso... o Gilson, também do Cambuí, dos loteamentos irregulares, Canindu, ele sabe... 

do Canindu, estão aqui, faz parte do Desperta São José. E eu queria então registrar: 

‘Aqui e de olho’ – um cartaz enorme – ‘Vereadores, estamos de olho no seu voto!’; 

‘Árvores são filtros de ruídos e poluição!’; ‘Desperta São José’. Está aqui o folder que 

eles usaram em todas as audiências públicas. Quero parabenizar pela organização, pela 

mobilização da cidadania em defesa de um parque que é tão importante. Então, quero 

dizer para vocês que a luta é grande, a Câmara fará uma audiência pública quando o 

projeto vir a esta Casa, sei que vocês vão mobilizar toda essa comunidade de São José 

dos Campos que está muito bem dirigido por essas companheiras, mulheres valentes, 

lutadoras pela qualidade de vida de São José, defensoras das árvores. Na última 

audiência que teve, que foi lá na Casa do Idoso, eu fiquei devendo aquela foto da árvore 

que foi cortada aqui, mas fica na nossa imagem toda hora as árvores que estão sendo 

cortadas em São José, infelizmente, essa na entrada da cidade. Mas parabenizar vocês 

pelo movimento e dizer, né, eu acho que os vereadores... estamos aqui olhando e vendo 

todo o processo. E quero ler um outro: ‘O fim das vaquinhas’, né? Essa é a grande 

discussão: além do parque, o problema dos apartamentos, dos quarenta e quatro 
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prédios que vão sair naquela região, que infelizmente os moradores foram pegos de 

surpresa porque foi apresentado um outro projeto para aquela área. Foram inclusive na 

Prefeitura, viram o projeto, gostaram do projeto e... Depois, mudaram o projeto 

novamente. ...e se sentiram bastante traídos. Então, da mesma forma que na última 

audiência pública da Casa do Idoso, o Esplanada fizeram a declaração de votos, porque 

o ex-prefeito... o prefeito esteve lá, fez a promessa e a gente ouviu deles, moradores do 

Esplanada, a indignação com a promessa que ele... tinha sido feita e ele descumpriu na 

medida em que fez os corredores e ainda tem essa discussão da ampliação dos 

corredores do Esplanada. Todos esses vídeos que vocês participaram estão lá no meu 

site, quem quiser assistir inclusive para entender bem como está essa discussão da Lei 

de Zoneamento, fiz isso a pedido inclusive de alguns moradores. É importante porque 

vocês foram muito ativas e valentes. Parabéns! E continuem firmes porque São José 

ganha com um bosque, ganha com a qualidade de vida, ganha com a cidadania. E eu 

também quero dizer para a vereadora Dulce Rita: é importante que esta Casa e que a 

cidade se levante em defesa do Inpe! Eu acho que esse iniciativa do requerimento 

bastante importante, eu tentei mas hoje na sessão só pode um requerimento, uma 

moção e acho bastante importante que todos os vereadores se coloquem contra a 

posição desse presidente Bolsonaro, que eu não votei, fiz campanha contra, mas nós 

temos que defender nessa cidade o Inpe e a Embraer, né, gente? Que a Embraer 

também foi e nós estamos vendo o que está acontecendo com a Boing, todos os dias 

tem um companheiro antigo demitido...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então, quero aqui parabenizar e que vocês continuem 

vindo aqui na Casa sempre.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também queria aqui registrar a posse 

hoje da Rebeca Di Nicoló e Claudio Antônio Talge Carvalho na direção da Unesp. Acho 

que foi um momento muito importante inclusive para todos que estavam lá porque foram 

todos os representantes da Unesp do estado inteiro, muitas faculdades, muitos 

representantes e todos com a mesma preocupação: do que será o futuro da educação 

no país? O que será o problema financeiro das instituições? Então, foi um momento 

muito bonito que... você vê o corpo, a rede que é a Unesp dentro do estado de São 

Paulo e vê o trabalho importante que foi feito, o estado de São Paulo até agora fez com 
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relação às suas faculdades, suas universidades. É uma... tinha até universidade Unesp 

lá, tinha unidade de Unesp que eu nem conhecia, mas é uma rede imensa, todos os 

diretores, vice-diretores, alguns alunos de várias faculdades com todo o rito importante, 

a formalização da posse, uma coisa muito, muito bonita. Eu acho que é por essas coisas 

assim que nós temos que nos apegar e proteger. Nós temos que protegê-los porque na 

atual conjuntura estão muito vulneráveis, os estudantes quanto os professores. Então, 

eu acho que nós não podemos realmente nos calar com esse desmando que está 

acontecendo no Brasil.” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Só quero solicitar um minuto de 

silêncio ao senhor Claudio José Venâncio que faleceu no último dia 27 de julho de 2019, 

completando 53... ele tinha 53 anos. Ele é irmão da Margarete, uma amiga nossa.” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Quero cumprimentar a todos que 

estão aqui nos acompanhando hoje também na galeria. Tem aí nosso amigo Gilson do 

Canindu, o pessoal do Movimento Vida, Wilson Cabral lá, estou vendo aqui também, um 

abraço! Demais amigos. É lamentável, senhor presidente, e eu quero aqui apoiar a 

iniciativa da vereadora Dulce Rita. Em maio desse ano ainda, eu falei sobre esse tema 

do retrocesso desse governo em relação ao desmatamento no nosso país, sobretudo 

na Amazônia. Dados que estavam sendo alertados pelo Inpe, pelo CPTEC. Eu estive 

pessoalmente com o representante do CPTEC em maio e ele me falou que era dantesco 

o desmatamento que vinha ocorrendo mês a mês durante todo esse período, 

principalmente de janeiro para cá, avançando de uma forma que nós teríamos uma 

perda irreparável no nosso país. Segundo ele, eram sete mil quilômetros quadrados. 

Hoje eu vi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, falando em mil quilômetros 

quadrados, ou seja, um perímetro maior um pouco do que a cidade de São Paulo de 

desmatamento de janeiro para cá. E ainda colocando em xeque a credibilidade do 

CPTEC e do Inpe e dizendo que vai contratar, através de um processo de licitação, um 

novo órgão que vai fazer o monitoramento mês a mês do desmatamento. Mas em 

nenhum momento eu vi o senhor ministro do Meio Ambiente falar o que ele estaria 

fazendo efetivamente para coibir que isso avance, que tipo de ação de fiscalização que 

eles estariam fazendo para que isso pudesse realmente estancar nesse prejuízo 
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ambiental que nós já estamos recebendo só nesse período de janeiro até agora. Então, 

é lamentável nós termos no nosso país uma atitude dessa como se órgãos de total 

credibilidade como Inpe, CP e tantos outros pudessem serem colocados à prova e 

perdendo aí toda a sua credibilidade. Então, eu quero aqui me manifestar o meu repúdio, 

também defendendo aí os técnicos e os funcionários do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, através inclusive do CPTEC, e também diante desse desmatamento que está 

acontecendo aqui no nosso país de uma maneira tão irresponsável. Fica aqui também 

o meu manifesto, uma vez que nós estamos aqui defendendo o meio ambiente não só 

na nossa cidade como em todo país.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Só queria completar mais uma coisinha: que todos... o 

corpo técnico, os professores que estão agora no Inpe, são todos... estão vindo... a 

maioria advindo lá do ITA, que é outra instituição acima de qualquer suspeita. Então está 

fazendo um lastro mesmo de dano ao ser humano e à natureza, logicamente. Senhor 

prefeito, eu queria... Senhor presidente, queria pedir um... quase, quase! Queria pedir 

um minuto de silêncio para o senhor Agripino Pereira da Costa Neto e para o senhor 

José Benedito Ferreira, pessoas muito queridas lá na região de Eugênio de Melo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora para 

um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Cícero Francisco Sobrinho, a pedido 

do vereador Marcão da Academia; da senhora Neyde Damico Fernandes, solicitado pelo 

vereador Wagner Balieiro; do senhor Claudio José Venâncio, a pedido do vereador Dr. 

Elton; do senhor Agripino Pereira da Costa Neto e José Benedito Ferreira, a pedido da 

vereadora Dulce Rita.” 

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

póstuma à memória dos senhores Cícero Francisco Sobrinho, Claudio José Venâncio, 

Agripino Pereira da Costa Neto e José Benedito Ferreira e da senhora Neyde Damico 

Fernandes. 

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 19h57min.-

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