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QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP), ESDRAS ANDRADE (SD), MARCÃO DA ACADEMIA 

(PTB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), 

WALTER HAYASHI (PSC) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

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

CAMARGO (PSDB) – 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18 horas, DR. ELTON 

(MDB) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) – 18h01min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h01min, 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h08min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h09min, LINO BISPO (PL) – 18h11min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h12min, ROBERTO 

DO ELEVEN (PRB) – 18h14min e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 

18h38min. 

 

 

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

ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo 

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 

EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa 

a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos 

membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras 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 
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PADARIA. 

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

sessão... Reaberta a presente sessão, passaremos ao horário de Pinga-Fogo. Inscrito 

para falar, com o tempo de dez minutos, o vereador Professor Calasans Camargo.”  

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. 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 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 das 

galerias e também vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da internet, 

funcionários da Casa, imprensa! Eu gostaria de abrir aqui minha fala de hoje, senhor 

presidente, falando sobre o Programa Atleta Cidadão. Na última quinta-feira foi lida... foi 

lido um projeto de lei que veio da administração pública municipal que fundamenta o 

Programa Atleta Cidadão realmente como um programa. É fruto de uma indicação 

nossa. Indicação é um instrumento da vereança, um instrumento do vereador onde nós 

indicamos ao poder público a necessidade de regulamentar o Programa Atleta Cidadão, 

de fundamentar a legislação realmente como um programa. Uma vez que a lei vigente 

até então, até hoje, né, porque nós estamos em processo ainda... vai em prazo de 

emenda até dia 8, depois vai vir para ser votado aqui na Casa. Nós estamos ainda na 

vigência de uma lei do Programa Atleta Cidadão que não dá o respaldo adequado, o 

respaldo legal para esse grandioso programa que hoje é o carro-chefe do desporto de 

São José dos Campos. Nós temos um vídeo aqui, eu queria pedir aí que, por favor, aqui, 

o pessoal do audiovisual aí, que passe esse vídeo.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Bom, vocês viram aqui várias 

intervenções que nós fizemos aqui nesse microfone, várias falas em várias 

oportunidades diferentes. Aqui estão várias indicações que nós fizemos ao longo dos 

nossos dois mandatos, colocando aqui em forma de projeto de lei, substitutivo, que nós 

possamos aí... pudéssemos melhorar o Programa Atleta Cidadão. E a administração 

pública municipal acatou. Foi apresentado aqui, no dia 31 de julho, uma legislação 

específica do Programa Atleta Cidadão fundamentando realmente como um programa, 

que esse era o nosso pleito, essa era a nossa indicação, e ela tem que vir do Poder 

Executivo, não poderia vir do vereador, seria vício de iniciativa. Portanto, nós fizemos 

um instrumento da vereança, que é a indicação, nesse sentido ao Poder Executivo. Está 

aqui fundamentando esse grande programa de São José dos Campos que hoje já 

representa o município nas competições em várias modalidades, de 7 a 20 anos de 

idade. Queria também, estar aqui... Puder passar aqui para o próximo material, por favor! 

Pessoal aqui do audiovisual, por favor!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Estivemos hoje pela manhã... 

estivemos hoje pela manhã na Secretaria Municipal de Esportes, acompanhamos a 
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entrega oficial dos troféus conquistados nos Jogos Regionais, que foi compartilhado 

esse ano na cidade de São Sebastiao e Ilha Bela, e também dos Jogos da Juventude, 

que é das equipes de base... categorias de base, que foi em Marília. São José dos 

Campos ganhou, venceu mais uma vez, ela já é bicampeã dos Jogos Abertos em dois 

anos consecutivos, tetracampeã em anos... campeã em anos alternados, é 

heptacampeã consecutiva aqui dos Jogos Regionais. Portanto, são resultados oriundos 

de todas as nossas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas ao longo de 

décadas. A criação da Secretaria Municipal de Esportes, escolinhas de esportes, 

milhares de munícipes praticam esportes, iniciação esportiva gratuitamente, Programa 

Atleta Cidadão, a Lei de Incentivo Fiscal do esporte, o Fadenp – Fundo de Apoio ao 

Esporte Não Profissional... enfim, são várias estruturas aí que estão dando retaguarda, 

sustentação para o nosso esporte. Mas nada é tão bom que não possa e não deva ser 

melhorado, é o que nós acabamos de falar da nossa luta para a fundamentação do 

Programa Atleta Cidadão, a legislação realmente como um programa e a 

regulamentação dessa legislação desse programa tão importante. E também nós temos 

aqui uma lei, que é a lei que institui a Política Municipal do Esporte. Muito importante a 

nossa luta nesta Casa de Leis. Só para encerrar, por favor, tem uma imagem aí das 

lâmpadas LED? Essa é uma imagem da avenida Cassiano Ricardo, no Jardim das 

Indústrias, já está todinha com lâmpada LED. A iluminação LED avança muito no 

município de São José dos Campos. O empréstimo que foi tomado junto ao Banco do 

Brasil de 42 milhões, a previsão é que seja pago a médio prazo somente com a 

economia da lâmpada LED, que estima-se que seja de 6 milhões ao ano. A partir do dia 

20 deste mês é a previsão do início da troca de todas as lâmpadas LED ali do Jardim 

das Indústrias e imediações. Já está sendo feito no Jardim Aquarius, foi feito no 

Urbanova, Bosque, Jardim Satélite está sendo concluída. As principais avenidas da 

cidade já estão sendo feitas e as novas vias, como o prolongamento da via Oeste, que 

foi concluído e entregue, já vêm todos com iluminação LED. Deus abençoe vocês! 

Parabéns prefeito Felício Ramuth, mais uma vez uma grande conquista para o munícipe, 

um ganho em segurança com a melhoria da iluminação. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência ao 

Pinga-Fogo, com o tempo de cinco minutos, vereadora Juliana Fraga.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa, todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo 

pela TV Câmara e pela internet! Eu venho à tribuna essa noite para falar de dois 

assuntos assim rapidinhos. Um porque amanhã, sete do oito, vai fazer treze anos que 

foi promulgada a Lei Maria da Penha, né? Uma lei que, segundo a ONU, é uma das três 

melhores leis existente sobre o assunto. E uma lei que foi, no decorrer desses treze 

anos, aprimorada, melhorada e tem cada vez mais contribuído não só para punir os 

agressores, mas uma série de políticas públicas de apoio, de enfrentamento e de 

prevenção contra a mulher. E isso que faz a Lei Maria da Penha ser tão especial e 

reconhecida pela ONU, porque ela não trata só da questão da prisão do agressor, mas 

de toda uma rede de amparo à mulher e aos filhos, né, que acabam sofrendo a violência 

doméstica também. E outra, eu quero parabenizar e agradecer aos homens e mulheres 

que trabalham no seu dia a dia para que a cultura do machismo e da violência contra a 

mulher seja exterminada. Que essa cultura não... que dê lugar, na verdade, a uma 

sociedade com mais igualdade e mais respeito. E aqui em São José nós temos sim uma 

rede bem atuante, já está bem avançada, toda a questão do juizado, a Delegacia da 

Mulher e a questão da CRM (Centros de Referências de Mulher) e toda uma rede que 

ampara e cuida e leva esse assunto tão a sério. Então, é para essas pessoas que eu 

quero agradecer e parabenizar. O segundo assunto, e eu peço que coloque o vídeo, é 

uma solicitação à Prefeitura e principalmente ao secretário de Mobilidade Urbana, Paulo 

Guimarães, que é referente... foi um pedido, até eu estive lá conversando com os 

moradores e é unânime o pedido de uma faixa de pedestre e um semáforo, se possível, 

em frente a esse supermercado Semar. É um supermercado novo, está desde dezembro 

em funcionamento, mas por conta do fluxo mesmo de trânsito – é uma avenida bem 

movimentada, que é a Pedro Friggi – e por conta do supermercado as pessoas acabam 

atravessando ali a avenida e inclusive já acontecem acidentes frequentes e com vítima. 

Então, os moradores gostaram do supermercado, da ida ao supermercado lá na região, 

lá na avenida, mas com isso também tem que ter o amparo, tem que ter o apoio para 

que não aconteça acidentes mais graves, como já aconteceu. Então que melhore isso. 

No supermercado, tanto na Coop quanto no Nagumo, não existia faixa de pedestre, não 

existia semáforo e teve a necessidade de colocar, né? Então eu venho fazer essa 

solicitação, nós fizemos indicações, já fizemos abaixo-assinado para que a Prefeitura 

olhe, o secretário olhe ali com carinho, com cuidado por causa das pessoas que 

atravessam lá. Inclusive, até mesmo por causa do supermercado, ali já tinha um fluxo 
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grande, porque do Araújo e para o Paraíso do Sol e para o Castanheiras passa muito 

aluno. Muitas crianças atravessam a avenida por conta da escola. E agora, por ter o 

supermercado, elas acabam atravessando mais ali em frente ao supermercado. Então 

essa é uma solicitação que eu trago da comunidade ali do Paraíso do Sol, Araújo, 

Michigan, que fizeram essa solicitação, esse pedido para que eu trouxesse e 

encaminhasse à Secretaria de Mobilidade Urbana. Obrigada e boa noite!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dr. Elton... vereador Dr. 

Elton com o tempo de dez minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. 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 que nos acompanham aqui na Câmara Municipal hoje, também àqueles que, nas 

redes sociais ou na TV Câmara, também nos acompanham! Primeiramente, eu gostaria 

de falar sobre o Encontro do Conselhos de Pastores realizado na Câmara Municipal, no 

sétimo andar, junto com o prefeito Felício. Foi um evento muito importante. Nós tivemos 

durante o recesso em julho. As sessões aqui na Câmara elas estavam suspensas, mas 

o trabalho da Câmara continuou e normalmente no meu gabinete as agendas de 

atividades elas permaneceram. Eu participei então desse Encontro do Conselho de 

Pastores que aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Felício 

Ramuth, além de vários secretários municipais. E a reunião foi conduzida pelo pastor 

Anselmo de Carvalho – presidente do Conselho. Esteve também ali presente a 

vereadora Renata Paiva também. E esses encontros são muito importantes, pois além 

de ser dedicado ao estudo e à oração pela nossa cidade e pelo nosso país, também traz 

pautas relevantes das quais podem nascer boas ideias para o nosso município. Além 

disso, em julho ainda, nós fizemos um evento com mais de duzentas e cinquenta 

pessoas que participaram comigo de um encontro com o prefeito Felício Ramuth. Essa 

reunião faz parte do projeto do prefeito que é o Olho no Olho no qual o prefeito conversa 

com a população sobre as principais ações da Prefeitura. E eu agradeço a todos que 

estiveram nesse encontro, mais de duzentas e cinquenta pessoas, foi uma noite fria 

onde vocês puderam participar ali comigo. Também agradeço a minha equipe, ao pastor 

Carlito Paes que pôde ceder também o espaço do campus Betânia, da Igreja da Cidade, 

para a realização desse encontro. E ao prefeito os meus parabéns pelo trabalho que 

vem desempenhando e pela oportunidade de apresentar e participar desse projeto. Foi 

um momento importante de interação e de troca de informações entre o Executivo, o 

Legislativo e a comunidade. Gostaria também de falar sobre uma pauta que tivemos 

também juntamente com a Secretaria de Educação. Recentemente eu estive ali na 

Secretaria Municipal de Educação com a secretária Cristine de Angelis e o nosso 

encontro teve a participação do morador Adriel, que apresentou à pasta um projeto de 

estímulo à leitura nas escolas, trazendo a possibilidade das crianças terem acesso a 

livros por meio de uma ação realizada ali pelo Adriel. Então, eu agradeço à secretária 

de Educação pela atenção de sempre, que ela sempre presta a todas as demandas que 

a gente acaba por levar ali na Secretaria. Além disso, eu estive falando também 

juntamente com a equipe do Quebrando o Silêncio e levar juntamente na Secretaria... 

juntamente à secretária Edna Tralli uma pauta superimportante, né? Em uma reunião eu 
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fui ali na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e pude conversar com a secretária Edna 

Tralli e representantes ali da pasta. Então, na pauta, nós falamos sobre um tema que 

sempre eu tenho comentado e falado aqui que é a prevenção ao abuso e ao trabalho 

realizado pelo projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista que busca incentivar 

as denúncias dos agressores. Além disso, a violência e o abuso infantil também é uma 

pauta importante quando se fala do Quebrando o Silêncio. E a violência e o abuso são 

questões importantes para prevenção... para que a gente realize as prevenções e que 

a gente una forças quando se fala de denúncia para que a gente reduza os níveis de 

agressão e de abuso realizados em nossa cidade. Então, quando eu pude falar com 

eles, graças a Deus a gente colocou aqui no calendário municipal a data do quarto final 

de semana... o quarto sábado do mês de agosto, a gente comemora e faz um momento 

de reflexão falando sobre o Quebrando o Silêncio, que exatamente trata do abuso 

infantil, de idosos e da mulher. E por causa disso trouxemos uma possibilidade de 

realizar uma parceria juntamente com CMDCA para que a gente realize ainda em agosto 

um evento trazendo esse fomento, essa discussão no meio da população. Hoje, falando 

de CMDCA, hoje pela manhã, logo cedo, às oito horas da manhã, eu estava lá no 

CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a gente esteve ali 

com os representantes ali da Igreja Adventista expondo esse projeto de ação contra o 

abuso infantil. Então eu queria agradecer também ao CMDCA pela oportunidade e pela 

parceria firmada deste momento de fomento e de levar informação à população. 

Lembrando que no quarto... mês, então, de agosto foi incluída no Calendário Oficial de 

Festas e Comemorações do Município a Campanha Quebrando o Silêncio, que é um 

projeto de lei de minha autoria que tem também o vereador Lino Bispo como coautor e 

que visa prevenir e combater abusos contra crianças, idosos e mulheres da nossa 

cidade. Em breve, eu trarei mais detalhes de como será realizada a ação agora no final 

de agosto deste ano. Ainda pela manhã, eu também pude me reunir aqui mesmo na 

Câmara Municipal com o coordenador do CVV de São José dos Campos, que é o senhor 

Alberto Carboni, e na pauta questões ligadas à entidade e à saúde mental do município. 

Então eu queria parabenizar o CVV e a todos os voluntários pelo importante trabalho 

que realizam em nossa cidade. São cerca de quarenta voluntários que prestam um 

serviço honroso e de bastante importância, não só para os moradores da nossa cidade, 

uma vez que eles atendem por meio de telefone pessoas do Brasil inteiro. Então, contem 

com o meu apoio sempre que precisarem. E agora, por fim, eu gostaria de solicitar um 

minuto de silêncio pelo falecimento de duas pessoas, em especial dona Mirdza Estere 
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Strauss Rachid, que faleceu hoje pela manhã, ela tinha 91 anos, pude acompanhá-la 

durante o seu estado de saúde. Ela é sogra do pastor Conrado e ela era a única 

fundadora viva da Igreja Batista aqui em São José dos Campos. Então ela deixou um 

legado importante. Então, por isso, eu gostaria de solicitar à Casa um minuto de silêncio. 

Também ao senhor Paulo Nogueira Martins, de 91 anos também, que o falecimento 

aconteceu no dia cinco do oito, e que é avô da minha assessora Paula Martins. Então 

que Deus conforte aí os familiares! Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Dr. Elton! 

Agora o próximo inscrito para falar no tempo de dez minutos a vereadora Dulce Rita, 

tempo de dez minutos.”  

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. 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:- “Senhor presidente... Boa noite a todos! Eu 

queria aqui ler uma moção, que eu vou pedir, que vai ser votado hoje a respeito do Inpe, 

que é uma coisa que realmente nossa cidade tem que se manifestar. Então vou ler para 

vocês e, na hora da votação, eu espero que vocês reflitam o que está acontecendo na 

nossa cidade: ‘Manifesto, por meio desta moção, meu apoio ao trabalho realizado pelo 

ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), senhor Ricardo Magnus 

Osório Galvão, e por toda a equipe do instituto no levantamento de indicadores 

relacionados ao desmatamento da Amazônia. Acompanhamos há muito tempo o 

trabalho sério e dedicado de monitoramento do desmatamento feito pelo Inpe, trabalho 

que se tornou referência para outros países ao promover o uso da tecnologia no esforço 

da preservação ambiental. Nesse contexto, lamento muito as declarações do presidente 

da República, Jair Bolsonaro, em 19 de julho deste ano, ao questionar os dados e as 

motivações do Inpe em seu trabalho de monitoramento ambiental na Amazônia. 

Lamento também a exoneração do ex-diretor do Inpe, Ricardo Galvão, 71 anos, que 

possui quarenta e oito anos de serviço público. Com longa experiência acadêmica, 

começou sua carreira na década de 70 no próprio Inpe. Graduado em Engenharia de 

Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia 

Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em Física de Plasmas 

Aplicada pelo Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, é membro 

titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Academia Brasileira de 

Ciências e do Conselho da Sociedade Europeia de Física. À frente do Inpe entre 

setembro de 2016 e julho de 2019, desempenhou um trabalho exemplar em diversas 

pesquisas, inclusive a que mapeia o desmatamento da Amazônia, a maior reserva 

natural de nosso país. Um trabalho necessário para todo o país e que é reconhecido 

internacionalmente. Monitoramentos como este devem ser motivo de orgulho para o 

país. O Inpe permitiu ao Brasil ser o terceiro país do mundo a receber imagens de satélite 

para monitoramento de desmatamento, do Landsat, desde a década de 1970. Sua 

credibilidade internacional é inatacável. Dessa forma, por meio desta moção, reitero meu 

respeito à instituição, aos seus servidores e aos trabalhos realizados pelos mesmos. 

Importante destacar também que todos os alertas de desmatamento são públicos e 

noticiados em revistas científicas internacionais. Um ganho para o Meio Ambiente 

compartilhado para o mundo todo. Uma contribuição imensurável da ciência brasileira. 

O sistema Deter-B, do Inpe, faz alertas em tempo real de focos de desmatamento para 

orientar a fiscalização. E, se ele aponta para uma alta da perda florestal neste ano, é 
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necessário buscar políticas públicas de controle e preservação. Ataques às instituições 

de pesquisa, que apontam dados alarmantes, em nada favorecem nosso país e nossa 

população. Desmerecer instituições científicas da qualificação do Inpe ainda gera uma 

imagem negativa do nosso país e da nossa ciência. Reafirmo minha confiança na 

qualidade do monitoramento do desmatamento da Amazônia realizado pelo Inpe e 

manifesto minha preocupação com as ações recentes que colocam em risco um 

patrimônio científico estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Devemos valorizar 

os servidores, que seguem produzindo conhecimento, mesmo sob o esvaziamento dos 

Recursos Humanos, dos cortes e contingenciamentos orçamentários. Entendo que é 

necessário fortalecer as estruturas nacionais de pesquisa e desenvolvimento científico 

e tecnológico, além de valorizar nossos cientistas para a construção de uma nação 

soberana e autônoma e que cuide de suas reservas naturais. Isso daqui é minha moção 

de apoio ao Inpe aos seus servidores e ao seu diretor que foi exonerado, senhor Ricardo 

Magnus. Agora eu queria aqui botar uma reunião que eu tive aqui nessa sexta-feira, por 

favor, a respeito dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de 

endemias. Isso foi um problema que foi trazido aqui para a Câmara a respeito da 

possível exoneração por um problema de... dos modos que eles foram contratados, os 

agentes comunitários, em 2012. Então teve um apontamento do Tribunal de Contas 

solicitando a exoneração desses funcionários, que era vinte e seis comunitários de 

saúde e... vinte e seis de endemias e sessenta agente comunitário de saúde, por conta 

do apontamento. E são muito contrários... a Prefeitura se juntou com o sindicato, com o 

Edvan, com a Cintia, que é do sindicato dos agentes comunitários de saúde e endemias, 

com o doutor Danilo, fizemos uma força-tarefa aí junto ao Tribunal de Contas, junto à 

assessoria jurídica da Câmara, doutora Melissa também, conseguimos reverter essa 

demissão. E por conta dessa demissão... ainda tem mais dois apontamentos de dois 

outros contratos, mas por ter conseguido a jurisprudência, reverter essas demissões, os 

outros dois processos também, os outros dois contratos também já estão tranquilamente 

resolvida a questão. Então eu queria aqui deixar o meu agradecimento à Prefeitura, ao 

Edvan, ao sindicato, o Sindacs, a todos que estiveram junto aqui nessa luta, ao doutor 

Danilo porque trabalhamos juntos e conseguimos reverter. E avisar aos outros agentes 

comunitários que estão nos outros contratos, que continuamos lutando, que nós 

estamos indo lá no... principalmente o Edvan, que é o representante dele aqui em São 

José, que continua indo lá no Tribunal de Contas e com as exigências. A Prefeitura... 

todas as exigências. A Prefeitura prontamente já instrui tudo que está sendo necessário. 
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Então para todo mundo ficar calmo que ninguém está de braços cruzados, isso aqui só 

foi a primeira vitória, mas as outras duas, dos dois outros contratos, já estão a caminho. 

Também falar rapidamente, que eu não trouxe a imagem aqui, de um encontro que nós 

tivemos agora dia 26 de julho lá com o senhor Henrique Meirelles, o secretário de 

Finanças do João Dória, para reverter junto com o deputado Carlos... ixi, agora... 

Pignatari. Olha só! Nada como ter um bom ajudante, com o universitário aqui do lado. 

Com o deputado Carlos Pignatari e com outras pessoas de empresas que trabalham 

com credenciamento para fornecer atestado médico principalmente, esse foi o intuito 

nosso, para fornecer atestado médico para as pessoas que têm deficiências para elas 

conseguirem receber o benefício da isenção do ICMS na compra dos seus carros. Então 

nós fomos lá numa sexta-feira, dia 26, e dia 28 já estava publicado. Henrique Meirelles 

merecidamente, por isso que ele está em todos os governos, parabéns a ele, que... 

fomos na sexta-feira, na segunda-feira já estava a portaria credenciando todas as 

empresas para fornecer esses atestados, credenciados juntos ao SUS. Então foi uma 

coisa que facilitou a vida de todos. Então parabéns! Queria agradecer o convite que o 

Rodolfo me trouxe aqui para, com ele, fazer parte dessa caravana em São Paulo e 

agradecer a presteza do Henrique Meirelles lá no Palácio dos Bandeirantes.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Só uma questão de Ordem. Quero aqui reafirmar que 

vou votar a favor da moção da vereadora Dulce Rita e também, vereadora, tem uma 

proposta que foi assinada pelos vereadores do PT de uma Frente Parlamentar para 

discutir essa situação do Inpe. Então nós apresentamos um requerimento, será 

aprovado com certeza, já falei com o vereador Juvenil Silvério, que é funcionário do Inpe, 

está afastado, mas é do Inpe. Então esta comissão, provavelmente na primeira reunião 

devemos tirar alguns encaminhamentos, como, por exemplo, convidar o diretor, o físico, 

que foi exonerado, que ele venha aqui na Câmara, juntamente com o Sindicato dos 

Servidores Públicos Federais, para que a gente possa ouvir e debater todas essas 

questões, que é bastante séria. Eu estava ouvindo agora do vereador Wagner Balieiro 

os últimos dados no dia de hoje, editado pela Folha de São Paulo, que o desmatamento 

infelizmente aumentou. Então quero aqui reafirmar toda a nossa solidariedade aos 

trabalhadores do Inpe para que isso... e que esta cidade e esse país e o mundo não 

deixe que este louco continue fazendo... Eu, aliás, voltando lá do Parque Tecnológico, 

dei carona para uma servidora que trabalha com geoprocessamento, eu falei: ‘Eu acho 
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que o presidente tem que mandar arrancar o satélite, porque as imagens são públicas, 

o que que ele vai fazer? Se não tem as imagens do Inpe, mas tem as imagens que 

vários.... todo mundo tem acesso e tal’. Então acho que fica aí, o presidente demitiu, 

colocar... infelizmente é a maior decepção para vários que acreditaram que o governo 

Bolsonaro... que o novo ministro era de carreira, o Marcos Pontes, até porque teve... 

tinha uma relação com a cidade e agora o anúncio de vir um militar, infelizmente, né? 

Então eu acho que... bons dias. Se não for com luta em defesa da Amazônia, contra o 

desmatamento e com a organização da sociedade civil dizendo que não aceita essas 

barbaridades do presidente, nós infelizmente podemos ter mais retrocesso. Então... 

Portanto, a Frente Parlamentar que depois deve ser composta, nós vamos organizar 

nesta Casa a resistência contra o desmatamento, vereadora Renata Paiva.” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, boa noite a todos! Eu quero aqui 

também, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso em apoio à moção da vereadora 

Dulce Rita em defesa do Inpe, em defesa dos seus funcionários, sobretudo pela forma 

com que o presidente Bolsonaro conduziu esse processo, mudando aí a direção do Inpe. 

Quero aqui também dizer que entendo ser um absurdo politizar a questão do 

desmatamento, das informações e do monitoramento dessas imagens que devem sim 

por parte do governo, e é isso que a gente espera, uma ação efetiva de fiscalização e 

de punição para os seus infratores, porque nós temos aí, diante da Amazônia, o maior 

patrimônio ambiental e nós não podemos aceitar isso, principalmente em relação ao 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um instituto que tem credibilidade não 

só nacional e que infelizmente está sendo aí colocado em xeque por uma questão 

estritamente política.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrita para falar, com 

o tempo de cinco minutos, vereadora Amélia Naomi.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu quero aqui passar um 

vídeo, entrando na pauta ainda do presidente da República, mas... um vídeo que eu 

acho que o Brasil inteiro assistiu, mas quero deixar registrado nos anais até porque é 

um vídeo da mãe de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, dona Elzita.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Olha, eu quero falar para o rapaz da Direita São Paulo 

dizendo que ‘o que está ali...’, não sei se é Direita, ‘...que o que está ali pode acontecer 

comigo também’, que eu repudio todo tipo de chantagem. Quero aqui, então, dizer para 

você que ditadura nós repudiamos e principalmente o que o presidente Bolsonaro disse 

para o país e para o mundo. Quero terminar aqui a minha fala, para não entrar na sua 

provocação, com o documento da Anistia Internacional: ‘O Brasil deve assumir sua 

responsabilidade, e adotar todas as medidas necessárias para casos como esses que 

sejam levados à justiça. E que o direito à memória, à justiça, à verdade e à reparação 

das vítimas, sobreviventes e suas famílias deva ser defendido e promovido pelo Estado 

e pelos representantes’. Quero dizer aqui para vocês que infelizmente, vocês são uma 

minoria, infelizmente tem um presidente que, em vez de apurar, em vez de cumprir o 

que está inclusive na ONU, está tomando essas medidas. Então quero terminar aqui, 

quero que conste nos anais e vai ser registrado, por isso fiz esse vídeo. Esta Casa teve 

uma Comissão da Verdade e nós estamos lutando. No dia de ontem, tinha dez mil 

pessoas lá, à noite, no frio, embaixo do Masp, lutando, com os cartazes ‘Ditadura Nunca 

Mais’. Então, quero dizer ao senhor também que aqui em São José não só o Partido dos 

Trabalhadores mas a sociedade que lutou contra a ditadura vai estar lutando também e 

repudiando esse tipo de atitude e esse tipo de minoria que infelizmente é uma minoria 

minoritária, mas que nós devemos inclusive fazer com que a sociedade consiga avançar 

e repudiar todo tipo de atitude como esta que banaliza uma situação tão séria. E tenho 

certeza que esta Casa, todos os requerimentos sobre a ditadura, vão votar por 

unanimidade porque nós não aceitamos essa minoria infelizmente facista.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência aqui 

ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Marcão da Academia.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. 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:- “Quero cumprimentar, dar boa noite 

ao presidente Robertinho, à Mesa Diretora, vereadores e vereadoras, público presente, 

público que nos assiste através da TV Câmara. Hoje, senhor presidente, a gente 

voltando aí do recesso, na questão da terça-feira, os Pinga-Fogo. A gente está sempre... 

sempre a gente deixou claro, desde o começo do mandato nosso, que toda terça-feira, 

no Pinga-Fogo, a gente ia vir aqui fazer uma prestação de contas de serviços, de 

trabalho que a gente tem realizado e participado junto com a sociedade, com o cidadão, 

com o município. Então, hoje só também, já iniciando a nossa fala, informando sobre a 

questão da LIF, a LIF do esporte: que está aberta as inscrições da LIF do esporte. Então 

toda a equipe, atleta de alto rendimento que estão com projetos competitivos, está 

aberta as inscrições dos projetos, elas abriram agora dia 5 e vai até o dia 23 de agosto. 

Então, a gente já lembrando a todas as equipes, entrar em contato com a Secretaria de 

Esporte, lá tem o departamento da LIF (Lei de Incentivo Fiscal)... foi uma lei que a 

Secretaria de Esporte, a Prefeitura, juntamente aqui com a Comissão de Esporte, 

vereadores da bancada do esporte, junto elaboraram novas modificações, adaptou a lei 

para que pudesse ela hoje estar aí crescendo, se desenvolvendo e ajudando bastante 

atletas. Este ano foi o ano que a gente chegou praticamente no teto de captação de 

recurso para apoio a atletas. Já indo nessa onda, falando sobre esportes, a gente 

também só lembrando aqui que lá nos dias 13 e 20 de agosto, às 18 horas, lá no Centro 

da Juventude, vai estar acontecendo algumas palestras falando sobre a LIF e sobre 

como fazer a captação de recurso com as empresas, então é importante também a todos 

os interessados a estarem participando. Nós tivemos também, agora, dia... no feriado 

de julho, dentro dos Jogos Regionais, fomos lá para São Sebastião, Ilha Bela, 

aproveitamos e passamos para acompanhar os nossos atletas, as acomodações, toda 

a infraestrutura para os nossos atletas, os jogos, torcer um pouco, né, para as nossas 

equipes e foi muito bacana! Acho que eu tenho um vídeo aqui.” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Olha que legal, né!? Foram duas atletas PCD, 

competiram na natação e no atletismo, representando a cidade, contribuindo para a 

vitória de São José dos Campos, sétima vez consecutiva. E hoje nós estivemos lá 

também no Centro da Juventude numa homenagem a todos os atletas, às comissões 

técnicas, esteve eu, vários vereadores aqui, a Comissão do Esporte, junto com o 

prefeito, o secretário. Então, parabenizar a toda equipe, através também do Claudemir, 

que fizeram todo um esforço para novamente São José consagrasse campeão e a gente 
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aí contribuindo também e estando... participando, isso é importante. Tivemos aqui agora 

a fala do Professor Calasans Camargo, nosso vereador também, que falou muito do 

crescimento do Atleta Cidadão, né, vereador? A questão do Atleta Cidadão, todo 

desenvolvimento e praticamente 90% da equipe foi o pessoal do Atleta Cidadão sub-20, 

né? Atletas até sub-20. Então, é uma conquista muito importante e agora rumo aos 

Jogos Abertos. Também estivemos aí na... ocorreu no Shopping Center Vale uma 

exposição muito bacana das meninas do futebol, estavam em... logo após a Copa do 

Mundo, onde teve uma repercussão muito bacana sobre o futebol feminino, sobre 

modalidades de atletas femininas que tentam buscar sempre a sua igualdade, o seu 

direito, o seu reconhecimento, e nós estivemos lá, com uma apresentação muito bacana 

junto com o Museu do Esporte aqui de São José dos Campos fazendo a exposição das 

conquistas do futebol feminino. Por favor!” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! Foi uma exposição muito bacana, a 

Poliana que estava na Copa do Mundo e aí também sendo um espelho para os atletas 

da nossa cidade, a juventude, as crianças através do futebol feminino, aí uma ferramenta 

de inclusão, de socialização, de formação de cidadão, então a gente fica muito contente 

e parabeniza. Ainda na onda do esporte, tivemos aí a corrida do aniversário, dos 252 

anos de São José dos Campos, mais uma vez estivemos presente, participando, 

correndo, junto com o prefeito Felício, prefeito que é um prefeito muito participativo. 

Também parabenizar toda a Secretaria de Esporte. Por favor, tem um vídeo? Algum 

vídeo? Não? Só as fotos, né? Está joia! E aí foi mais de três mil atletas, isso que foi 

bacana, mais uma vez o circuito de corrida de rua, que é um circuito que foi criado em 

2010, eu também estava trabalhando na época na Secretaria de Esporte, ajudamos a 

desenvolver esse circuito e hoje aí com mais de quinze, dezesseis provas na cidade, 

contribuindo com a saúde, a qualidade de vida, através da atividade física. Também, aí 

já mudando de modalidade, estive esse final de semana lá em Jacareí num campeonato 

muito bacana de badminton, né? O badminton, que é modalidade no Pan-americano 

agora, apresentou um grande atleta, o Igor, que foi pela primeira vez, recebeu uma 

medalha de ouro numa modalidade que tem crescido bastante, aqui em São José tem 

sido desenvolvido aqui no ginásio do Orion, a gente tem participado lá, pelo menos uma 

vez semana eu passo, até jogo um pouco lá, levaram eu no campeonato, acabei 

ganhando uma categoria, viu, Professor Calasans? Ganhei uma categoria lá, então acho 

que eu já estou empolgando para começar a treinar mais isso aí. Por favor, tem o vídeo?” 
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Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! Olha lá, o pódio e tudo mais, hein!? 

Porque daí você sabe que aqui a gente faz e o que é a gente prova aqui. Então, bacana, 

fiquei muito contente também, a competição aí que tem desenvolvido vários atletas da 

nossa cidade e é mais uma modalidade a crescer e acrescentar para os nossos jovens. 

Também nesse recesso estivemos acompanhando a... agora também, a semana 

passada no caso, começou a iluminação, a troca da iluminação da avenida Salinas, já 

teve da Ouro Fino, da Cidade Jardim e da Andrômeda, na região sul, por iluminação 

LED, né? Nós estivemos acompanhando, eu, o vereador Sérgio Camargo, o vereador 

Dié, a gente que tem um trabalho bacana lá na região, a gente tem acompanhado o 

quanto está ficando iluminadas as vias, isso está ajudando muito na segurança até, na 

segurança pública, na segurança de quem transita no local. E tem um vídeo aí?” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! Então lá devem ser vinte dias, mais 

ou menos, de troca de iluminação, acho que até a semana que vem deve estar 

concluindo e a gente vai estar acompanhando de perto. E o outro é a questão da entrega 

de uma nova frota aí de veículos, pelo governador João Dória, aqui para a região do 

Vale do Paraíba e Litoral, foram praticamente setenta viaturas, praticamente umas vinte 

e cinco foram aqui para a cidade, então a gente também esteve acompanhando de perto, 

junto com vários vereadores aí, por favor!” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! O vereador Marcão sempre presente, 

porque além do vereador Marcão da Academia, é o Marcão do povo. Muito obrigado, 

senhor presidente!” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, gostaria de, nesta noite, trazer 

uma boa notícia aqui para todos os vereadores e também, de uma maneira especial, 

para todas aquelas pessoas que defendem a permanência lá das árvores da Vila 

Betânia, no Bosque da Vila Betânia. É sabido que a juíza Laís Helena sentenciou aqui, 

em primeira instância, o mandado de segurança ao qual nós impetramos aí, decretando 

nulo a autorização que a Cetesb havia dado anteriormente. E aqui eu tenho na minha 

mão um parecer do Ministério Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde ele 

refuta aí os dois recursos, tanto da Cetesb como da Fênix, né? E eu gostaria de ler aqui 
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um trechinho que ele concorda com a nossa tese de que a Cetesb deu aquela 

autorização realmente de maneira ilegal, porque ele diz aqui: ‘Da leitura do artigo acima 

percebe-se que a averbação da área’ – ao qual nós defendíamos que ela teria que ter 

sido feita e não foi feita – ‘não é obrigação acessória e, sim, um requisito para 

autorização da supressão das árvores. Desta forma, a Cetesb somente poderia ter 

concluído o processo administrativo para expedição do ato de autorização da supressão 

após a constituição da averbação’ – coisa que a Fênix não fez na matrícula daquela 

área, né? E, conforme isso então ‘ao pular essa etapa do ato administrativo, o ato 

administrativo é nulo de pleno direito por violar de forma prescrita em lei, impassível de 

convalidação’. Ou seja, o Ministério Público de São Paulo concorda com a nossa tese e 

refuta a tese da Cetesb e da Fênix declarando também, neste parecer aqui, a nulidade 

daquela autorização que a Cetesb deu para supressão daquelas árvores. Então, mais 

uma boa notícia para as pessoas que defendem aquele bosque e mais um passo na 

construção de um parque naquela área da Vila Betânia. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador José Dimas.” 

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

que nos acompanha, servidores desta Casa! Senhor presidente, eu peço a inclusão de 

diversos documentos: Moções 69, 70, 71 e 72; Requerimento 2619; e as indicações 

4979 e 4980; e Diversos 435, da Câmara dos Deputados, que solicita a criação de uma 

Procuradoria da Mulher no município. Solicito, antes, que seja votação em bloco dos 

documentos na pauta de hoje. E destaque dos seguintes documentos: dois 

requerimentos, 2579, 2307, e das Moções 70, 71 e 72. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Oh, eu queria fazer um adendo... fiz aqui o pedido ao... 

Desculpe! Fiz o pedido ao vereador Dimas porque aqui a Comissão da Frente 

Parlamentar é em defesa do Inpe. Eu até coloquei para o meu assessor que fez o 

requerimento, que ele colocou aqui ‘bem como as instituições nas demais cidades da 

Região Metropolitana’, não é isso! Se for o caso, já propus a ele que retire esse 

parágrafo, mas que a gente fala... Eu já conversei com o pessoal do sindicato no sábado, 

levei esse documento, teve reunião da diretoria do sindicato, nós queremos que a 

diretoria... Não sei se todos os vereadores aqui sabem, sábado passado foi cinquenta e 

oito anos do Inpe, né, sábado, e agora vai ser trinta anos do sindicato agora no final do... 
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acho que é 30 de agosto, trinta anos do Inpe. Então a Frente Parlamentar é uma Frente 

com todos os vereadores aqui que defende o Inpe, que defende contra o desmatamento 

e seria importante na Frente nós podermos aqui ver qual é a questão que a gente pode 

abordar. Se a questão for trazer o sindicato e trazer o diretor afastado ou trazer o Nobre, 

a gente faz isso aqui em comum acordo, os vereadores aqui. A vereadora Dulce Rita 

acabou de fazer uma moção importante. O vereador Juvenil é do Inpe, né? Todos os 

vereadores aqui e a cidade tem que reagir. Então, se tem o questionamento da 

formulação do requerimento, eu posso aqui a palavra: que eu retiro o requerimento e 

faço o requerimento verbal que seja feita uma comissão, uma Frente Parlamentar em 

defesa do Inpe, em defesa desse episódio específico, uma vez que nós temos duas 

questões: 58 Anos do Inpe, a demissão arbitrária e o aniversário do sindicato.” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Presidente Robertinho, entendendo aí a importância 

do Inpe para nossa cidade, do ITA e dessas instituições, eu faço o requerimento verbal 

também que seja, ao invés de formada uma Frente Parlamentar, que seja formada uma 

Comissão de Vereadores para visitar essas instituições para que a gente possa 

realmente estar mais inteirado do assunto na nossa Casa. Obrigado!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, não tem problema nenhum, 

vereador, uma coisa ela complementa porque a comissão ela pode ouvir aqui na Casa. 

O importante da Comissão é que fique... da Frente Parlamentar é que ela pode abordar 

o convite e eles vierem até aqui. Agora, a visita nossa até lá ela fica uma nota na notícia 

da Câmara Municipal como foi hoje do IPPLAN. Nós não queremos que fique uma nota 

que nós visitamos o CTA, o Inpe e tudo mais. Nós não temos nenhum problema, o Inpe 

é um orgulho, trazer o Nobre aqui vai ser um... para esta Casa enaltece e nos coloca 

inclusive no patamar dessa discussão. Não acho que é só o Nobre... não estou aqui 

colocando, mas eu já apresentei inclusive, e espero que seja votada na quinta-feira, uma 

Medalha de trinta anos para o Sindicato dos Servidores Públicos que também está 

fazendo agora dia 30 e que eles sejam aí... como representantes dos trabalhadores tão 

atacados, que sejam... que esta Casa inclusive... sendo uma Medalha, será filmada e 

ficará registrada nos anais. Acho que a nossa grande preocupação é registrar e 

participar dessa discussão, não só aqui falar nos requerimentos, acho importante ter a 
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moção, mas mais do que isso... Então minha proposta: se é a visita, concordo, vou votar; 

se tiver aqui a comissão... a Frente Parlamentar, também concordo. Eu acho que a gente 

não tem... Essas são questões que não têm que nos dividir, né? Ela é suprapartidária, 

é da cidade e é contra um ataque de um presidente. Então, todos que vierem aqui para 

defender uma instituição tão respeitada no mundo e na nossa cidade, nós temos que 

fazer. Então, eu, portanto, aceito e retiro o requerimento por essas questões de... como 

ele é muito abrangente, e fecho nos dois requerimentos, da Frente Parlamentar, que 

aqui todos vereadores podem participar, e na visita às instituições que eu também 

concordo.” 

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

verbal 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 votação em bloco das matérias a serem 

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

indicações de nºs 4979/2019 constante do Processo nº 9196/2019, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, que solicita à Prefeitura Municipal estudos para a instalação 

de um redutor de velocidade na av. Nadyr Mota Cortez, próximo ao nº 260, no Jardim 

Santa Rosa; e 4980/2019 constante do Processo nº 9206/2019, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos para que 

retome a Operação Cata-Treco em todos os bairros e logradouros do Município; das 

Moções nºs 69/2019 constante do Processo nº 9194/2019, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que manifesta apoio ao trabalho realizado pelo ex-diretor do Inpe (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), senhor Ricardo Magnus Osório Galvão; 70/2019 

constante do Processo nº 9204/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

repudia a decisão do presidente da República Jair Bolsonaro de alterar o questionário 

do Censo 2020, a ser aplicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

causando grande prejuízo ao planejamento das políticas sociais do país; 71/2019 

constante do Processo nº 9205/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

manifesta repúdio à atitude do presidente da República Jair Bolsonaro, que acusa o 
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe de divulgar dados mentirosos sobre o 

desmatamento da Amazônia; e 72/2019 constante do Processo nº 9211/2019, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, que manifesta repúdio pela invasão da Polícia Militar no 

evento partidário do Encontro de Mulheres do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, 

no último sábado, dia 03 de agosto de 2019; do requerimento de nº 2619/2019 constante 

do Processo nº 9195/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que parabeniza 

o Reverendo Padre Rogério de Souza de Lemes pelo seu aniversário natalício; e do 

Diversos nº 435/2019 constante do Processo nº 8664/2019, de autoria da Câmara dos 

Deputados, que encaminha o ofício nº 037/2019-GAB436 solicitando a criação de uma 

Procuradoria da Mulher no Município de São José dos Campos; bem como o pedido de 

destaque na votação do Requerimento nº 2579/2019 constante do Processo nº 

9032/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Caixa Econômica 

Federal informações sobre o contrato nº 0416.578-88/2014, e nas moções de nºs 

70/2019 a 72/2019, já citadas. 

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

verbal do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade. Com a palavra o vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, sendo o processo da comissão 

aprovado, nós precisamos dos nomes dos vereadores que queiram participar dessa 

comissão para que possa também ser aprovado em Plenário. Então, por favor, os 

vereadores que se manifestem aqui ou vá falando! Vereadora Renata Paiva, vereadora 

Dulce Rita, vereador Wagner Balieiro, vereadora Amélia, vereadora Juliana Fraga, 

vereador Juvenil Silvério... mais alguém? Mais alguém? Anotou? Vereador Cyborg. São 

esses? Lembrou todos? Anotou? Conseguiu? Vereadora Renata Paiva, vereadora 

Juliana Fraga, vereador Wagner Balieiro, vereadora Amélia Naomi, vereador Cyborg, 

vereador José Dimas, vereadora Dulce Rita, vereador Sérgio Camargo e vereador 

Juvenil Silvério. Sugiro, como nome dessa comissão, uma comissão em defesa da 

tecnologia do Vale do Paraíba. Não do Vale do Paraíba, só da tecnologia.” 

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

dos vereadores Renata Paiva, Amélia Naomi, Sérgio Camargo, Juliana Fraga, Wagner 
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Balieiro, Cyborg, José Dimas, Dulce Rita, Sérgio Camargo, Juvenil para comporem a 

comissão em defesa da tecnologia de São José dos Campos. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constantes 

do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, realizadas nos dias 2 de julho de 2019 – 

43ª Sessão Ordinária; 4 de julho de 2019 – 44ª Sessão Ordinária; 5 de julho de 2019 – 

8ª Sessão Solene; 8 de julho de 2019 – 3ª Sessão Extraordinária. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem... Só fazendo uma correção 

aqui. Quando eu falei da sessão extraordinária, falei no dia 8 de julho. Então estar 

corrigindo aqui, é 8 de julho... Aliás, desculpa, 11 de... estou com 8 na cabeça. 11 de 

julho de 2019 – 3ª Sessão Extraordinária. 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.” 

Às 20h23min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 2 e 4 de julho de 2019, a ata da sessão 

extraordinária realizada no dia 11 de julho de 2019 e a ata da sessão solene realizada 

no dia 5 de julho de 2019. 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, é só para ratificar aqui... retificar 

o nome da comissão, um pedido da maioria dos membros da comissão, que seja em 

defesa do Inpe: ‘Comissão em Defesa do Inpe’”. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, retificando a 

votação então, né, da comissão. Em votação a indicação dos vereadores Renata Paiva, 
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Amélia, Sérgio Camargo, Juliana Fraga, Wagner Balieiro, Cyborg, José Dimas, Dulce 

Rita, Juvenil Silvério para comporem a Comissão em Defesa do Inpe. 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.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a indicação da 

vereadora Amélia Naomi, do vereador Cyborg, da vereadora Dulce Rita, do vereador 

José Dimas, da vereadora Juliana Fraga, do vereador Juvenil Silvério, da vereadora 

Renata Paiva, do vereador Sérgio Camargo e do vereador Wagner Balieiro para 

comporem a Comissão em Defesa do Inpe.  

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

requerimentos e as moções que sofreram destaques pelo vereador José Dimas. 

Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão e os contrários que 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Por favor, vereadores! 

Quatro votos favoráveis ao requerimento.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com quatro 

votos favoráveis, está rejeitado os documentos.” 

Em destaque a votação do requerimento de nº 2579/2019 e das moções de nºs 70/2019, 

71/2019 e 72/2019, já citados. Rejeitados com quatro votos favoráveis. 

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

requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 6 de agosto de 2019, 

bem como os inseridos nesta data. 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.” 

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

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

Os requerimentos de nºs 2257/2019 e 2275/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

2307/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, e 2581/2019, de autoria da 
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vereadora Flávia Carvalho, foram retirados pelas autoras. 

Às 20h28min encerrou-se o processo de votação. 

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

o minuto de silêncio, a pedido do Dr. Elton, pelo passamento dos senhores Paulo 

Nogueira Martins, senhora Mirdza Estere Strauss Rachid.” 

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

póstuma à memória do senhor Paulo Nogueira Martins e da senhora Mirdza Estere 

Strauss Rachid. 

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 20h29min.-

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