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QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: CYBORG (PV), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), DR.
ELTON (MDB), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), VALDIR
ALVARENGA (SD), WAGNER BALIEIRO (PT), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), WALTER
HAYASHI (PSC), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), JULIANA
FRAGA (PT) e DULCE RITA (PSDB).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários:
DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 17h54min, MANINHO CEM POR

sessão por alguns instantes para organização da pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA
PADARIA.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
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Às 17h54min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador
ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo
poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao
EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas
passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada
pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a
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CENTO (PTB) – 17h55min, RENATA PAIVA (PSD) – 17h57min, ESDRAS ANDRADE
(SD) – 18h04min e JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 18h04min.
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sessão. Vamos aqui dar início então... passaremos agora ao horário do Pinga-Fogo.
Primeiro inscrito para falar, no tempo de dez minutos, 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, vocês que acompanham a sessão aqui na
galeria e também vocês que nos assistem através da TV Câmara e da internet,
funcionários da Casa, imprensa! Eu gostaria aqui, senhor presidente, iniciar minhas
palavras. Na quinta-feira passada nós falávamos aqui, na última sessão, que tínhamos
atletas de São José dos Campos participando da edição dos Jogos Pan-Americanos
em Lima-Peru. Lembrando que existem campeonatos pan-americanos em várias
modalidades, mas jogos pan-americanos é a olímpiada das Américas; eles antecedem
esses jogos um ano antes dos Jogos Olímpicos, que ocorrerão, no ano que vem, em
Tóquio. Então, tem os Jogos Asiáticos, de vários continentes, europeus, e o nosso
aqui, os pan-americanos, que pega todas as Américas. Nós tivemos dois atletas
medalhados com medalha de bronze, eu vou começar falando aqui do
Jéferson
Santos Júnior. O Jéferson Júnior é um atleta do judô, da categoria até 73 quilos, peso
leve, é um atleta que foi formado no Projeto Olhar Futuro da Associação Desportiva da
Polícia Militar, filho do sargento Jéferson, o sensei Jéferson, o professor Jéferson,
judoca faixa preta, oriundo de Piquete, formado lá em Piquete, que se firmou na Polícia
Militar como policial militar, toca esse Projeto Olhar Futuro, é um projeto que tem na
ADPM a sua sede principal lá na sede da ADPM no São Judas Tadeu e tem vários
polos de treinamento espalhados pela cidade através do quarenta e seis, 46º Batalhão
de Polícia Militar, na área do quarenta e seis, e também na área do 1º Batalhão, no
hangar do águia. Nós temos muito orgulho de termos os tatames, os materiais de
delegacia regional de judô do Vale do Paraíba emprestados para a gloriosa ADPM aí
estar executando esse grande projeto que é o Olhar Futuro. Já tivemos na última
Olimpíada o Alex Pombo que lutou a última Olímpiada, filho de policial militar, e agora
o Jéferson Júnior. Jéferson Júnior é um atleta formado na ADPM, no Projeto Olhar
Futuro, participou do programa campioníssimo, carro-chefe do esporte de São José
dos Campos, o Programa Atleta Cidadão, e hoje ele está competindo pelo projeto... no
Instituto Reação, do medalhista olímpico Flávio Canto, que apresenta o programa
Sensei, no Rio de Janeiro. É um forte atleta para estar disputando a próxima
Olimpíada representando o país. Queria também estar aqui homenageando a atleta
Laís Nunes. A Laís Nunes também foi bronze nos Jogos Pan-Americanos, como o
Jéferson Júnior, na última semana. A Laís ela medalhou na quinta-feira da semana
passada e o Jéferson na sexta-feira. Então vou falar um pouquinho da Laís. Com pódio
em Lima, Laís Nunes entra em seleto grupo do wrestling feminino. A Laís é da equipe
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São José Wrestling, que é coordenada pelo Marcos Vinícius Calasans Camargo, treina
nas dependências da academia Calasans Camargo, é uma atleta que lutou a última
Olimpíada, é a segunda do ranking mundial e estará na Olimpíada de Tóquio no
próximo ano, já está pré-selecionada e ainda com esse terceiro lugar que teve nos
Jogos Pan-Americanos ela se consagra ainda mais como uma representante do nosso
país e da nossa cidade de São José dos Campos. A medalha de bronze conquistada
por Laís Nunes, na última sexta-feira, 9, em Lima, no Peru, colocou a atleta do São
José Wrestling em um grupo seleto de atletas da modalidade. A atual número 2 do
ranking mundial, na categoria até 62kg, é apenas a quinta mulher do país a conquistar
uma vaga no pódio em jogos Pan-Americanos. Laís se juntou à Rosângela Conceição,
Aline Silva, Joice Silva e Giullia Penalber como as únicas atletas do Brasil a medalhar
no estilo livre feminino, que é a luta olímpica, dos Jogos Pan-Americanos. A conquista
também fez com que a lutadora da equipe joseense igualasse o melhor ano da carreira
em relação às medalhas em competições internacionais. Campeã do campeonato
Pan-Americano, prata no Dave Schultz Memorial e terceira colocada no Sassari City
Memorial, no Grand Prix da Espanha e nos Jogos Pan-Americanos, Laís chegou a
cinco medalhas na temporada internacional, que é uma temporada pré-olímpica,
resultados importantíssimos que a credenciam inclusive como uma possível
medalhista olímpica para o Brasil e para São José dos Campos. O mesmo feito
aconteceu no ano retrasado, em 2016, quando ela também levou o título PanAmericano, foi vice no qualificatório olímpico, no torneio Città di Sassari e no Cerro
Pelado Internacional, além do bronze no evento teste dos Jogos Olímpicos, foi quando
ela foi para a última Olímpiada, né? Agora o foco da brasileira é a disputa do
campeonato mundial, que será realizado, entre os dias 14 e 22 de setembro, em NurSultan, no Cazaquistão. A atleta do São José Wrestling tentará o primeiro pódio da
carreira na competição, além da vaga olímpica que será concedida aos seis primeiros
colocados de cada categoria de peso. Então, parabéns à Laís Nunes, parabéns ao
São José Wrestling, que faz um trabalho muito importante, muito profissional aqui na
nossa cidade de São José dos Campos que tem agregado, trazido muitas medalhas,
somando nesses resultados importantes. São José é bicampeão dos Jogos Abertos do
Interior e São José Wrestling traz anualmente muitas medalhas já há muitos anos, com
uma regularidade muito grande, para São José dos Campos nos Jogos Abertos do
Interior. O judô também foi a modalidade de ouro do Brasil, mais uma vez, com muitas
medalhas para o nosso país, muitas medalhas de ouro, prata, bronze nesses Jogos
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Pan-Americanos, continua sendo o judô o esporte de ouro do Brasil. Então,
gostaríamos que passasse, por favor, o vídeo que nós temos aí, por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, são resultados bastante
importantes, né? Nós comentávamos aqui que o judô fechou também com várias
medalhas. Então, lendo aqui uma matéria da Confederação Brasileira de Judô, ‘das
cinco medalhas de ouro...’ Muito importante o trabalho de base do Brasil, houve uma
renovação muito grande. ‘Das cinco medalhas de ouro que conquistamos, três vieram
com atletas jovens, que estavam estreando nos Jogos’ – inclusive a medalha de
bronze do Jéferson Júnior também, um atleta bastante jovem que estava estreando
nos Jogos Pan-Americanos, né? Então, nós credenciamos o país aí, mais uma vez,
com estas medalhas bastante importantes. O judô tem uma tradição muito grande da
nossa cidade, com muitos campeões, regularidade de conquistas em Jogos Regionais
e Jogos Abertos, idem a luta olímpica também tem se consolidado como uma grande
modalidade. Hoje nós temos aqui o estilo livre e o greco-romano que o ano passado
inclusive nos Jogos Abertos do Interior o São José Wrestling defendeu a nossa cidade,
fomos campeões em tudo, campeão geral no estilo livre masculino e feminino e
campeão geral no greco-romano, que só tem no masculino. Senhor presidente, muito
obrigado pela oportunidade! Colegas vereadores, Deus abençoe a todos e até a
próxima!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Professor
Calasans Camargo! Dando sequência ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, o
vereador Dr. Elton.”
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
que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, também nas redes sociais e também
pela TV Câmara! A minha fala é curta hoje, mas não menos importante, eu venho falar
com vocês sobre... que hoje eu participei de uma reunião com o Comus (Conselho
Municipal de Saúde), realizada aqui na Câmara Municipal, e vários assuntos foram
apresentados, como a questão da saúde mental, da violência doméstica, um projeto de
voluntariado que está para acontecer também aqui como uma ação da Prefeitura e da
Secretaria de Saúde. E, acima de tudo, também nesse encontro a gente pôde ter a
apresentação, a oportunidade de ver a nova Mesa Diretora do Conselho e também dos
membros das comissões internas, a comissão do qual também participou dessa
reunião a vereadora Dulce Rita. Então eu queria nesse momento parabenizar aí a
nova direção e também a formação do Comus composta atualmente, agora pelo
presidente que é o doutor Othon Becker, que é o representante do segmento dos
trabalhadores na saúde, que assume agora como presidente no biênio de 2019-2020;
também o senhor Clarisvan Gonçalves como vice-presidente; o Adelino Pezzi, com
toda a sua expertise e experiência, estando ali como primeiro-secretário; e a senhora
Laura Marroco como segunda-secretária. E, ao todo, foram eleitos sessenta e quatro
membros; desses, trinta e dois titulares e trinta e dois suplentes. Então, acima de tudo,
parabéns a este grupo que tem uma importância quando se trata das discussões de
saúde do nosso município, trabalhando também para ajudar a pensar em melhores
formas de atender o nosso munícipe. Então, a minha fala é esta, curta nesse
momento, mas também de importância em virtude do que há de ser feito ainda pela
saúde em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Dulce Rita, a
próxima inscrita, 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) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Senhor presidente, não vou
usar tudo isso, não; quero ser breve. Primeiro, eu queria mostrar aqui um encontro que
nós tivemos ontem com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o senhor
Rossieli Soares. Nesse encontro, eu entreguei para ele uma relação de escolas que
estão precisando de reforma aqui em São José dos Campos. Nós já tínhamos
conquistado a reforma da Elídia Tedesco e agora nós fizemos outra relação, tivemos
visitando várias escolas aqui, principalmente da região leste, que estão precisando de
manutenção, estão precisando de reforma e estão precisando de muito cuidado
nessas escolas. Então eu entreguei essa relação para o secretário do Estado. E
também solicitei para ele a ampliação dos cursos da Etec, que tem uma escola lá no
Galo Branco, com a Elídia Tedesco, que está oferecendo esses cursos. Então nós
estamos precisando também e pedi para ele para ampliar esse rol para enfermagem e
marketing, logística, que é para ajudar a população de lá, que tem muita dificuldade de
locomoção, todo mundo em crise, muitas dessas pessoas estão desempregadas, ou
os pais desempregados, os filhos não conseguem ir para as outras escolas que
também têm esses cursos em São José dos Campos. Outra, por favor? Isso daqui é
outra reunião que nós fizemos. Agora, daqui uns vinte dias, deve estar saindo
finalmente o entroncamento lá da estrada velha Rio-São Paulo com a... da Antônio
Galvão Junior e Benedito Luiz Medeiros. O local aí é muito crítico, já teve vários
acidentes, inclusive com mortes, e agora a secretaria esteve lá, fez uma reunião com
os moradores, foi mostrada a proposta, teve acordo entre todos para fazer um projeto
aí para minimizar o impacto desse cruzamento, porque na verdade são três ruas se
confrontando. Então nós estamos aí com... avisar ao pessoal aí do Galo Branco que
logo, logo vai ter o projeto resolvendo esse problema. Marcão, essa é para nós que na
última semana agora nós tivemos mais uma reunião dos autistas e foi muito
interessante, uma proposta da Secretaria de Educação que está fazendo... em
conjunto com o Gaia, fazendo um convênio com o Gaia, estão estudando a
possibilidade de fazer um convênio com o Gaia para atender as crianças da escola
estadual. Isso é mais um fruto que está dando, viu, Marcão? Que nós temos muito,
não só nós como também os outros vereadores dessa Frente Parlamentar do Autismo,
que está tendo bons frutos. Nós conseguimos já levar atividades, através da Secretaria
de Esportes, conseguimos agregar a Secretaria de Mobilidade, a Fundação Cultural, a
Secretaria do Estado, a secretaria do município. Essa semana teve também sentado
com a gente o senhor Sabonge, lá da Aconvap, que fez uma proposta de... que nós
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façamos um acordo com as faculdades para dar treinamento para os profissionais para
cuidar desse segmento da população que são os portadores do TEA, porque as
secretarias, não só do estado como do município, estão com muita dificuldade de
arrumar professores, estagiários e fazer treinamento para esses profissionais no
atendimento dessas crianças. E foi feita também uma proposta de chamar aqui as
faculdades Univap, Unip, Humanitas e Anhanguera para virem sentar com a gente
para nós mostrarmos a importância desse conselho, dessa Comissão, a importância
de estar se fazendo treinamento para os profissionais, estar se formando profissionais,
que está em falta no mercado porque é um assunto novo então nós não temos
profissionais para cuidar dessas crianças. Então eu queria parabenizar aqui a todos
que estão participando dessa Frente Parlamentar, o Marcão que está aí junto com a
gente em todas as reuniões, né, Marcão? Estamos felizes porque estamos com bons
resultados, foi um desafio para essa comissão começar essas reuniões, mas os frutos
estão aparecendo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Procon que, através da
Jaqueline e do promotor Fernando Belaz, que estão aí chamando os aposentados para
ir no Procon levar os holerites para ver se não está tendo desconto indevido de
algumas associações que estão fazendo os convênios com esses aposentados. Os
aposentados, inadvertidamente, na maior das inocências, estão assinando contratos,
convênios com essas associações que são todas picaretas e nada mais estão fazendo
do que tirar o pouco da aposentadoria dessas pessoas. Então eu acho que é muito
importante que as pessoas, os aposentados vão no Procon, confira o seu holerite para
ver se eles não entraram num golpe aí dessas associações. E não são poucos, não;
são bastante gente que está entrando aí para roubar o pouco que os aposentados já
têm. Agora também queria falar uma coisa muito importante que está acontecendo,
que é o Poupatempo de São José dos Campos, que está oferecendo o serviço de
reconhecimento da paternidade em parceria com o Ministério Público de São Paulo.
Esse serviço consiste no preenchimento de um formulário, que é um Termo de
Indicação de Paternidade, entrega de documentação para solicitação de
reconhecimento da paternidade do pai ou da mãe. Hoje nós inclusive com a reunião
que nós tivemos com o Comus, vimos a doutora, a dona Laura, que é um dos
membros, a secretária do Comus, que fez uns relatos a respeito desse
reconhecimento de paternidade, os absurdos que estão acontecendo nessas famílias,
a necessidade de ter esse documento, que ela até nos relatou de uma moça que teve
uma criança e depois essa criança apareceu com problema oncológico e tinha que
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fazer a busca desse pai. Esse pai aí meio... que abandonou tudo, então tinha que
procurá-lo para ver onde ele se encontrava para fazer o DNA para ver se tinha
compatibilidade para fazer o transplante de medula. Foi uma luta árdua que ela teve,
que ela procurou junto com a defensoria pública, junto com o Instituto Dandara e
conseguiram localizar essa pessoa. Mas tudo poderia ter sido muito mais facilmente se
tivesse esse reconhecimento de paternidade. Então eu queira dar um aviso aí para
todas as pessoas que estão com esse problema: que vá procurar o Poupatempo em
São José dos Campos, procurar seus direitos, é um serviço gratuito que está sendo
oferecido agora para a população. E, para finalizar, eu queria falar para o pessoal lá do
Eugenio de Melo que foi aberto outro cadastramento biométrico lá na Subprefeitura de
Eugênio de Melo. Esse cadastramento vai até o dia 30 de agosto agora, das 8 às 12,
das 13 às 17 horas. Então mais uma oportunidade das pessoas se cadastrarem. E
agora também outro desafio aqui para nossa saúde de São José dos Campos, não só
de São José dos Campos, mas notadamente para o Estado de São Paulo, que é a
vacinação do sarampo. Então, por favor, quero fazer um apelo para todas as mães,
todas as pessoas que estejam na faixa de risco: que vá nas UBSs fazer sua vacina
porque infelizmente o Estado de São Paulo está com um surto mesmo, grave, dessa
doença e só pode ser controlada através dos bloqueios e através da vacinação. Eu sei
que tem muita gente, muitas pessoas aí que não estão nem acreditando mais na
vacina doada pelo Brasil, mas infelizmente o que nós temos é essa vacina e o que nós
temos para hoje nós temos que usá-la.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Renata Paiva.”
A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Quero apenas registrar que na
sexta-feira agora, dia 9, nós participamos de uma grande festividade da Canção Nova
com a inauguração da rádio Canção Nova 95.9 FM, que teve como condutor desse
processo o nosso presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, então ministro que
concedeu a outorga da rádio, e que juntamente com ele também esteve aqui em São
José dos Campos o deputado federal Marco Bertaiolli do nosso partido também, do
PSD, que se empenhou, que se esforçou muito para que essa conquista pudesse ter
sido realizada aqui na nossa cidade. E a Canção Nova, por meio da 95.9 FM, está
agora muito melhor estruturada, podendo alcançar aí os grandes municípios da nossa
região, os pequenos municípios, de uma forma integrada e chegando aí a todos os
lugares. Então, foi assim um momento muito bacana, um momento especial e que o
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Eto e a Luzia Santiago e toda a equipe da Canção Nova, juntamente com a equipe
técnica também, se empenhou ao longo desses oito anos para que esse sonho
pudesse se tornar uma grande realidade. E, graças a Deus, na sexta-feira nós
pudemos participar de toda a festividade e poder participar do primeiro programa ao
vivo juntamente com o ministro Gilberto Kassab, com o deputado federal Marco
Bertaiolli, com o Eto, com todo o pessoal da equipe Canção Nova, falando aí com os
ouvintes e foi um momento muito bacana. Então, quero aqui agradecer a todos que se
esforçaram, que se empenharam para que realmente São José dos Campos e a nossa
região pudesse conquistar essa importante emissora. Quero também, vereador
Marcão, lembrá-lo que eu faço parte da comissão, da Frente Parlamentar dos Autistas
e eu não fui convidada para essa última... então... mas eu não recebi nada no meu
gabinete, então, por favor, na próxima eu gostaria de estar presente porque é um
assunto que realmente me interessa, eu tenho trabalhado bastante também com várias
entidades PCDs. E, com relação à Frente Parlamentar que foi criada em defesa do
Inpe, quem está coordenando, qual vai ser a primeira reunião, como vai ser feito isso,
que a gente pudesse também já estar decidindo sobre isso.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente,
para registrar que está acontecendo em Brasília a Marcha das Margaridas, tem mais
de cem mil mulheres já no dia de hoje. São José dos Campos foi... o Vale do Paraíba
foi com um ônibus, elas saíram ontem 5 horas lá do Dandara, estão lá lutando pelo
direito, pela justiça, pela igualdade, por uma vida sem violência. Então, quero aqui
saudar todas elas e também registrar que hoje está tendo manifestações no Brasil
inteiro, dia 13, dia da educação. São José dos Campos, aqui na Praça Afonso Pena,
alunos da Unifesp, de várias faculdades estão lá manifestando, exigindo do governo
uma outra pauta que não essa pauta que infelizmente no Brasil é recessão, nós
estamos vendo e assistindo estudante perdendo bolsa do Capes em função dessa
política de corte que foi extremamente radical. Então, saudar todas as mulheres que
estão em Brasília!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e
servidores desta Casa! Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: primeiro
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votação em bloco dos documentos da pauta de hoje; a inclusão da Indicação 5092 e
do Requerimento 2734; e destaque em dois requerimentos, Requerimento 2730 e
Requerimento 2731. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Eu queria avisar os membros da Frente Parlamentar em
defesa do Inpe que a reunião vai ser terça-feira, às 16 horas. Da Comissão da Frente
Parlamentar em prol da defesa do Inpe, é isso aí, meu querido? Terça-feira, às 16
horas. Copiou?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Quero aqui... Senhor presidente, eu... os
requerimentos destacados, um inclusive teve uma reunião aqui na Câmara Municipal
com os portadores... sobre o transporte adaptado. Quase todos os vereadores
mandaram assessores e foram lá. Fiz aqui um requerimento pedindo o que foi falado
na reunião, então espero que não seja rejeitado, né? Quantos usuários, qual é a lista
do 156, quais são as propostas? Por favor, não rejeite esse requerimento! O outro
requerimento, que também está sendo destacado, registra e apoia a Greve Nacional
da Educação que acontece dia 13, que é hoje! Esse é um documento da ANDES,
estou registrando esse documento. Por favor, é um documento importante dessa greve
nacional e que eu espero que a Câmara não vote contrário porque vai estar contra a
educação.”
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. 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,
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 o pedido de inclusão na pauta da
Indicação de nº 5092/2019 constante do Processo nº 9485/2019, de autoria do
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vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal conserto de calçada na Praça
Deputado Ulysses Guimarães, no bairro Jardim Aquarius; e do Requerimento de nº
2734/2019 constante do Processo nº 9497/2019, de autoria do vereador Lino Bispo,
que solicita licença da vereança no período de 10/08/2019 a 10/09/2019, por problema
de saúde, conforme atestado médico anexo; e, ainda, o pedido de destaque na
votação dos Requerimentos nºs 2730/2019 constante do Processo nº 9480/2019, de
autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José
dos Campos informações sobre o transporte adaptado para portadores de deficiência;
e 2731/2019 constante do Processo nº 9483/2019, de autoria da vereadora Amélia
Naomi, que registra e apoia a greve Nacional da Educação, a acontecer neste dia 13
de agosto de 2019.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando início ao PingaFogo, com o tempo de cinco minutos, o vereador Sérgio Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite! Senhores
vereadores, boa noite! Público que nos acompanham pela TV Câmara e também pela
internet, pelas redes sociais, e o povo que está aí nos acompanhando na galeria nesta
noite! Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar de um evento muito importante que
aconteceu na cidade ontem, lá no Parque Tecnológico, com a presença de vários
vereadores, do prefeito da nossa cidade, prefeitos de outras cidades da região e com
um grande número de professores e educadores. O evento que aconteceu lá foi
promovido pela rádio Jovem Pan e também pelo Instituto Invoz, que era Ideias &
Debates – Desafio da Educação no Brasil, e contou aí com grandes palestrantes que
durante o dia todo puderam passar para nós um pouco do que é a educação no Brasil
e um pouco do que poderá vir a ser. Falou para nós, na parte da manhã, o senhor
Mozart Neves Ramos falou: sem educação não haverá futuro, falando um pouco da...
explanando um pouco do que seria a educação... da importância da educação para o
nosso futuro. Falou também o ex-secretário de Educação do estado, José Renato,
falou da excelência na gestão. O Marco Antonio Villa, que é um jornalista polêmico,
que hoje está na Bandeirantes, falou do Dilema da Educação no Brasil. A ex-ministra
Claudia Costin falou da Formação Socioemocional do Aluno e a Motivação. E para
encerrar o evento, que já era quase 18 horas, foi o dia todo, um evento sobre a
educação, falou o secretário do Estado da Educação, o Rossieli Soares da Silva.
Então, foi um evento muito importante, que a gente participou lá, falando da educação
com a participação da secretária do município, de outros municípios e de diversos
professores da nossa região. E nós temos entendido, senhor presidente, a importância
da educação para a formação e para o futuro do nosso país, tanto que nesta Casa há
formado a Comissão Parlamentar em Defesa das Escolas Estaduais, que nós já
estamos nos reunindo há algum tempo, fazendo reuniões com a Dirigente de Ensino
aqui da nossa região, fazendo reuniões com o Governo do Estado e agora também a
gente vai marcar uma nossa próxima reunião para a semana que vem para falar dos
próximos passos da Frente Parlamentar em Defesa da Manutenção das Escolas
Estaduais. E, nos referindo também à questão do Estado, hoje à tarde eu fui visitar a
Unesp de São José dos Campos, mais conhecida como a Faculdade de Odontologia,
que hoje também conta com o curso de Engenharia Ambiental, para conversar um
pouquinho, conhecer as instalações. Apesar de ser uma universidade que já está
instalada em São José dos Campos há sessenta anos, ela é pouco divulgada no nosso
município. Então, a gente esteve lá conversando com a direção, com a equipe diretora
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do campus para conhecer o campus, para conhecer as instalações lá e falar também
de uma sugestão que durante os três últimos anos, na audiência pública do Governo
do Estado, a gente tem levado como sugestão para o Governo do Estado, que é a
implantação de um curso de medicina na nossa região, mais especialmente em São
José dos Campos. Nós estamos no Vale do Paraíba, uma região com mais de dois
milhões de habitantes, onde todos os anos nós vemos os nossos jovens que querem
cursar medicina precisam sair da nossa região do Vale do Paraíba e ir para outras
regiões do estado de São Paulo, ir para a própria Capital ou também para outros
estados – Minas Gerais, que levam muitos alunos daqui, Rio de Janeiro, e outras
regiões do Brasil. E já passa da hora de São José dos Campos pleitear com o Governo
do Estado, através da Unesp ou de outra instituição de ensino universitário, uma
universidade num curso de medicina. Queremos levar para o Governo do Estado,
como já temos feito, mas também o Governo Federal pode ser... contemplar a nossa
cidade, a nossa região através da Unifesp. Unifesp é a entidade que coordena aí os
trabalhos no Hospital Municipal aqui de São José dos Campos e já teve no passado o
interesse de implantar uma faculdade de medicina em São José dos Campos. Então a
gente vai trabalhar nesse sentido para que São José dos Campos possa, dentro em
breve, o mais rápido possível, ser contemplado com o curso de medicina, porque nós
temos duas faculdades de medicina na cidade de São José dos Campos, porém a
gente sabe que a mensalidade está em torno de nove, dez mil reais e isso não
contempla todas as pessoas que querem cursar medicina. Então, uma faculdade
pública já é mais do que necessário, mais do que urgente para a nossa região dado o
volume de pessoas que moram na nossa região e também por todos os cursinhos
preparatórios que nós temos aqui na nossa cidade, né? Os cursinhos que mais
aprovam nos cursos de medicina e não tem aqui em São José dos Campos uma
faculdade para que esses alunos possam estudar. Então, a gente está iniciando esse
debate junto às entidades. Hoje nós estivemos na Unesp, vamos também visitar a
Unifesp e outras instituições de ensino que trabalham com o nível superior na área de
medicina para que a gente possa fazer esse trabalho e, se Deus quiser, trazer para
São José dos Campos o curso de medicina. Obrigado a todos! Obrigado, senhor
presidente! E boa noite!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Wagner
Balieiro com o tempo de cinco minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
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1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e
senhores vereadores, público aqui presente. Registrar também a presença dos
músicos aqui novamente na galeria. A todos que nos acompanham pelas redes
sociais, pela TV Câmara. Senhor presidente, nós já tivemos até inclusive algumas
matérias veiculadas na TV Câmara falando da audiência pública realizada sobre o
orçamento do Estado, onde diversos vereadores, eu também estive presente,
solicitaram diversas obras e serviços que são de responsabilidade do Estado para que
sejam realizadas em nossa cidade. Então nosso mandato esteve presente nesta
audiência pública onde mais uma vez, assim como todos os anos, há muitos anos
participo dessas audiências, estive levando documentos solicitando algumas obras e
alguns serviços de melhorias que são de responsabilidade do Estado, vou citar
algumas de maneira rápida com relação à questão dos distritos policiais. Tanto o
distrito policial da região central (o primeiro distrito), o quinto distrito lá na região da
Vila Tesouro são distritos que precisam de urgente reforma pela situação calamitosa
que se encontram os distritos policiais. Da mesma maneira que fomos pedir, solicitar
que sejam criados o distrito policial da região do Novo Horizonte e o distrito policial da
região sudeste. São regiões grandes de nossa cidade que num final de semana, por
exemplo, uma pessoa do Novo Horizonte para fazer um boletim de ocorrência ele tem
que ir até o terceiro distrito no 31 de Março, uma distância de quase trinta quilômetros
para fazer um simples boletim de ocorrência por ausência de um equipamento de
segurança pública na região do Novo Horizonte. Então houve a solicitação de um
distrito policial naquele local. Também citamos a necessidade de se resolver
trabalhando a restauração ou ter uma parceria com a Prefeitura, que foi interrompida,
que é a história do complexo da Tecelagem Parahyba. Tecelagem Parahyba que tinha
uma proposta de ser repassada do Estado para a Prefeitura na gestão do Carlinhos,
depois a atual administração devolveu para o Estado, só que o Estado até agora não
tomou providência no sentido de preservar aquele importante patrimônio da nossa
cidade que, além de preservado, ele pode servir para muita coisa em nossa cidade
devido ao enorme tamanho, o espaço que existe naquele local, facilidade de
localização também para que seja utilizado pela população. Além das outras
demandas na área viária, e falando das rodovias estaduais que cortam o município de
São José dos Campos, como também das demandas na área de saúde,
principalmente remédios de alto custo que nós sabemos que o Estado está devendo, e
muito, para a nossa cidade e para a nossa população nesse tipo de serviço dedicado à
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área de saúde. Também, senhor presidente, não poderia deixar de dizer um assunto
que não está sendo falado muito, mas a MP (Medida Provisória) 881, que está sendo
debatida e votada no Congresso Nacional, conhecida como MP da liberdade
econômica, é uma Medida Provisória que não passa de um aprofundamento de alguns
itens da Reforma Trabalhista. Está tendo o debate, talvez mude algumas coisas, mas é
importante a gente acompanhar e evitar que nós tenhamos mais retiradas de direito da
população e, principalmente, dos trabalhadores que já quase não têm mais direito com
as reformas trabalhistas que foram feitas até hoje. Aquela história de querer colocar
um domingo a cada sete semanas, né? Tirando a lei atual. A lei atual coloca que é
necessário ter um domingo de folga a cada três semanas. A proposta seria fazer um
domingo a cada sete semanas, fazendo com que as pessoas tenham que trabalhar
domingo até inclusive sem receber hora extra. Agora está tendo um debate, parece
que está reduzindo para quatro semanas, mas já tirando aquilo que existia na
legislação, que foi uma legislação conquistada ainda na época do presidente Lula, que
é o direito a um domingo de folga a cada três semanas. Isso só para citar um exemplo
do que está sendo colocado nessa minirreforma. A história de trabalhador rural durante
o período de safra poder trabalhar até duas semanas sem folga, trabalhar até quase
quinze dias sem ter folga para conseguir não ter interrupção na safra. Ou seja, quem
que vai sofrer com isso? O trabalhador rural. Então tem vários itens muito danosos
sendo debatidos neste momento no Congresso e que aqui deixo o nosso
posicionamento repudiando mais essas medidas, que sem o debate, só prejudicam os
mais pobres e os trabalhadores que têm menos proteção sindical do nosso país.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao
processo de votação das atas e proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 1º de agosto de 2019 – 45ª Sessão Ordinária, 6
de agosto de 2019 – 46ª Sessão Ordinária, 8 de agosto de 2019 – 47ª Sessão
Ordinária. 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.”
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Às 19h18min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 1º, 6 e 8 de agosto de 2019.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores
favoráveis aos documentos permaneçam como estão e os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis ao
requerimento, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quatro votos
favoráveis, portanto estão rejeitados os documentos.”
Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 2730/2019 e 2731/2019, de autoria
da vereadora Amélia Naomi, já citados. Rejeitados com quatro votos favoráveis
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 13 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 matérias inclusas, já citadas.
O Requerimento de nº 2682/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, foi
retirado pela autora.
Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 2621/2019, de autoria do
vereador Dilermando Dié de Alvarenga, e 2622/2019, de autoria do vereador Valdir
Alvarenga.
Às 19h20min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu não queria fazer isso porque
está tendo a greve e a mobilização no dia de hoje. Eu vou ter que escrever nesse
boletim aqui rejeitado e levar lá na Unifesp, nas manifestações, porque é um
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documento a favor da luta dos trabalhadores, dos professores da educação e deste
país. A greve hoje nacional é para isso. A paralisação foi convocada inicialmente pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação – a ANDES, tem aqui... junto
com eles se somaram a UNE e tudo mais. Infelizmente é uma posição ruim, porque
esse material questiona a posição do governo Bolsonaro. Gente, até... hoje o deputado
ligado ao Bolsonaro saiu do governo, está saindo da base de apoio. Eu espero que
esta Câmara se some aos movimentos sociais que estão na rua. Hoje está, além das
mulheres, as indígenas lá na luta pelos direitos, defendendo as causas que
infelizmente nós perdemos na reforma. Como disse o vereador Wagner, hoje eles
estão votando a outra parte da reforma trabalhista tirando o direito dos trabalhadores,
principalmente quem trabalha em lojas e quem trabalha em supermercado. Os
religiosos antigamente tinham uma posição inclusive contra essas medidas para que o
trabalhador tenha o direito no domingo, pelo menos, ter o lazer com a sua família. E
está aí, né? E eu acho que esta Câmara está retrocedendo nessas questões. Esse
boletim foi o copiar e colar ‘Registra e apoia a greve Nacional da Educação, que
acontece no dia 13’, que é o dia de hoje. Então, aqui, neste documento, tem os dados
de quanto o Ministério da Educação já tirou da educação, que é mais de seis bilhões.
Então, lamento!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo...
Com a palavra o vereador José Dimas, ainda deu tempo.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Mas... Senhor presidente, apenas para... Nós somos
totalmente a favor da educação, totalmente. A educação merece, merece! A educação
no nosso país é a solução, educação básica infantil mais ainda. Mas essa
manifestação não é só sobre... a respeito de defender a educação. Lá tem cocoreco,
bico-de-pato, jacaré, crocodilo, tem tudo, não tem foco na educação, tem até contra a
Previdência, tem uma série de reivin... até ‘Lula Livre!’ tem. Então, puxa vida, fica
difícil! Nós temos consciência, a educação vale a pena, mas desse jeito, aonde tem
muitos interesses, e difuso, fica muito difícil. Nós rejeitamos e temos motivo para isso.
Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Sérgio Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, mudando de assunto, na
verdade, eu quero parabenizar também a Canção Nova que instalou essa semana e
teve inaugurada aí a sua FM – Rádio 95.9. A Canção Nova já está em São José dos
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Campos há mais de vinte e cinco anos. Eu me lembro que, em 2000, nós trabalhamos
bastante para trazer a retransmissora da TV Canção Nova para São José dos Campos
e a partir de lá a casa da Canção Nova veio para São José e tem feito um excelente
trabalho na nossa cidade e agora culminou aí também com a inauguração da Rádio
FM – Canção Nova. Então parabéns a toda comunidade Canção Nova! Parabéns, de
uma maneira especial, ao Fábio, que é o coordenador da Casa de Missão daqui da
Canção Nova! E que eles continuem trabalhando pela evangelização e que conquiste
muito mais ainda para nossa igreja, para nossa cidade e, em especial, para a Canção
Nova na noite de hoje. Boa noite, presidente!”
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
19h24min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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