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QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA 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: MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), CYBORG (PV), DR. ELTON (MDB),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), JOSÉ DIMAS
(PSDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), WALTER HAYASHI (PSC) e
ROBERTINHO DA PADARIA (PPS).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários:
DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) –
17h59min, ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS) – 17h59min, JUVENIL
SILVÉRIO (PSDB) – 18h01min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) –

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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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.

Assinado digitalmente por MARCO
AURELIO SIMAO RODRIGUES:21517352819
Data: 09/09/2019 13:31:56

18h02min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h06min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h09min,
WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h15min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h30min,
AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h32min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h44min.
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PADARIA.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
sessão, vamos agora passar para o horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito
para falar no Pinga-Fogo é o vereador Professor Calasans Camargo, pelo 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 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 nos acompanham aqui das
galerias, funcionários da Casa, imprensa e também através da TV Câmara e internet!
Eu gostaria aqui, senhor presidente, de estar aqui comentando a nossa participação
com vários colegas vereadores aqui desta Casa, estivemos prestigiando ontem a
abertura da 3ª Semana Municipal de Educação Física. Dia 1º de setembro é o Dia do
Profissional de Educação Física, da pessoa que é graduada em Educação Física. A
partir da criação do Conselho Federal de Educação Física, que foi no dia 1º de
setembro, que deu a reserva de mercado para o profissional, este profissional que atua
de forma tão importante na qualidade de vida... melhoria da qualidade de vida das
pessoas, da saúde, da formação do cidadão através de todos os conceitos, de tudo
que o esporte ensina de regras, de hábitos de vida salutares, né? Nós temos então
com muito orgulho essa formação. Também sou professor de Educação Física de
carreira, fui professor por mais de vinte anos na Escola Técnica Etep, de Educação
Física, e com muito orgulho esta é a minha profissão e nós também estamos aqui
representando hoje a categoria aqui na Câmara Municipal, trabalhando fortemente.
Uma das vertentes principais da nossa atuação legislativa é para o aperfeiçoamento
das políticas públicas do esporte na cidade de São José dos Campos. Temos
conseguido várias conquistas ao longo das legislaturas. Na última legislatura nós
conseguimos aperfeiçoar bastante a lei do Fadenp, que é uma lei de 1994, colocamos
inclusive um fator importante, que era o limitador das bolsas-auxílios provenientes dos
recursos da Prefeitura para atletas, bolsa-auxílio. Tivemos no passado tetos aí
salariais aí que não eram condizentes com a realidade do esporte amador, valores
muito altos, da faixa aí de 70 mil, de 50, de 40, de 30, em algumas modalidades. Hoje
o limitante é cinco mil e seiscentos reais para os atletas top. Ele pode conseguir
recursos de outras formas: através das LIFs de esportes federal, estadual e até
municipal, um patrocínio direto, direito de imagem, enfim, mas não do Fadenp.
Também a possibilidade do Fadenp remunerar aí o captador de recursos, que é uma
figura de mercado que atua aí na captação dos recursos das LIFs. Então, foram vários
aperfeiçoamentos do Fadenp. Nesta legislatura, atuamos juntamente com os demais
colegas vereadores da bancada aqui que atuam mais nessa área do esporte e
conseguimos aprimorar muito a LIF municipal do esporte, que é um dos diferenciais
também de São José dos Campos nas políticas públicas do esporte. Alguns avanços,
por exemplo: a inclusão... a possibilidade de projetos de capitação de recursos
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destinados à iniciação esportiva, escolinhas de iniciação esportiva e trabalhos de
projetos sociais, que não existia isso na LIF, era só alto rendimento, só competitivo;
uma valorização do PcD com um percentual do valor total dos projetos sem
necessidade de contrapartida, uma série de aperfeiçoamentos que fizemos também. E
recentemente, na última quinta-feira, nós aprovamos uma legislação que dá uma
retaguarda jurídica para o Programa Atleta Cidadão realmente fundamentando como
um programa. Foi o fruto de uma indicação que nós estamos fazendo
sistematicamente desde 2014, prosperou junto ao governo porque essa é uma lei que
é uma prerrogativa do Poder Executivo, o vereador não poderia fazer. Nós fizemos a
indicação em formato de projeto de lei. Estamos apresentando essa indicação
sistematicamente desde 2014, nesta legislatura apresentamos em 2018, neste ano
também, e o prefeito Felício Ramuth bastante sensível, que já havia ampliado a idade
do Programa Atleta Cidadão dos atletas que participam do programa, que era de 7 a
17 para 7 a 20 anos de idade, proporcionando a oportunidade da grande maioria das
equipes representativas do munícipio em Jogos Regionais e Jogos Abertos de serem
compostas por atletas oriundos do Programa Atleta Cidadão, o prefeito Felício Ramuth
bastante sensível ele encaminhou essa legislação aqui, baseada na nossa indicação, e
essa lei foi aprovada por unanimidade na última quinta-feira. Então, o nosso orgulho
aqui de estar atuando firmemente nas políticas públicas que fazem São José dos
Campos uma cidade tão diferenciada nessa área do esporte. E ontem, como
comentávamos aqui no início desta fala, abriu a Semana Municipal do Esporte... da
Educação Física, a terceira semana, onde está havendo capacitações, palestras
variadas. Ontem estivemos aí na palestra do dr. Chiga. Um grande abraço para o dr.
Chiga, que é um médico cardiologista, fez uma palestra muito importante, orientando
sobre os riscos, sobre os cuidados que os profissionais de educação física têm que ter
junto aos seus alunos, as atenções necessárias para que façam um trabalho com
segurança, né? O dr. Chiga, que é um faixa preta de judô, um campeão do passado aí
do judô, um grande amigo, ele fez essa palestra com muita propriedade, entre outros
palestrantes que estarão aí a semana toda. Quinta-feira é uma mesa redonda sobre os
benefícios do esporte, o que pode ser feito para a melhoria do esporte na nossa cidade
de São José dos Campos, vai ser muito importante, na quinta-feira. Então, portanto,
parabéns à Secretaria Municipal de Esporte e Qualidade de Vida, secretário Paulo
Sávio, toda a sua diretoria, sua equipe de trabalho, os funcionários de carreira, os
comissionados que lá atuam, pela realização dessa importante Semana Municipal da
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Educação Física! E eu queria inclusive que rodasse um vídeo, temos um vídeo sobre
essa semana, por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, a nossa medalhista nos
Jogos Pan-Americanos aí, Laís Nunes, do São José Wrestling, esteve presente com a
sua medalha de terceira colocada nos Jogos Pan-Americanos. E todas essas
conquistas importantes que São José dos Campos tem. Hoje a luta olímpica também,
o Wrestling, já faz parte do Programa Atleta Cidadão, já temos uma escolinha de base
que nós ajudamos a criar no Assecre – Associação das Empresas do Chácaras
Reunidas... Condomínio Chácaras Reunidas, que fazem esse trabalho dentro das suas
instalações, de formação de talentos, inclusive com atletas reveladas ali dentro do Rio
Comprido, das imediações dos Chácaras Reunidas, que já se classificaram aí. Uma
das atletas se classificou na Gymnasíade, que é a olímpiada de faixa etária escolar do
fundamental II, mundial, a menina classificou. Temos campeã universitária, vários
atletas já compondo as seleções municipais, né? E a Laís Nunes, atleta olímpica da
última Olímpiada e provavelmente já está carimbando... é a vice-campeã do ranking
mun... a segunda colocada do ranking mundial, atleta brasileira, e já está carimbada
também para a Olímpiada de Tóquio. Eu queria também que passasse o vídeo aqui da
Copa Ozires Silva de Judô realizada pela ADC Embraer nesse último domingo, a qual
nós coordenamos pela Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba, com muito
sucesso homenageia esse ícone da aviação, dr. Ozires, que é um dos fundadores
dessa potência, desse orgulho nacional que é a nossa gloriosa Embraer, né? Então, a
Embraer está fazendo... a ADC da Embraer está fazendo eventos, a corrida de rua
Ozires Silva, e fez também recentemente aí, neste último domingo, no Ninho do
Tucano, o seu ginásio de esportes, a 1ª Copa Ozires Silva de Judô, que nós tivemos
um grande orgulho de estar lá coordenando esse evento pela Delegacia Regional de
Judô do Vale do Paraíba. Presença maciça das escolinhas de São José dos Campos,
dos projetos sociais, das equipes da região do Vale do Paraíba. Por favor, para
encerrar, esse vídeo!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, essa Copa Ozires Silva
de Judô ela foi realizada lá no ginásio da ADC Embraer, que é um palco de realização
de inúmeros eventos esportivos, inclusive da nossa modalidade. Temos lá a Copa
Hirakawa no mês de maio, agora a Copa Ozires Silva, no mês de agosto, e em
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novembro teremos a Copa ADC Embraer na modalidade judô, mas eles têm eventos
de jiu-jitsu, corridas de rua, n-competições esportivas naquele ginásio. Muito obrigado
aí ao presidente Charles e a toda a sua diretoria pelo investimento que vocês fazem no
apoio ao desporto, ao esporte amador de São José dos Campos! Deus abençoe a
todos e muito obrigado pela oportunidade!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero registrar a
presença do Luiz Carlos de Oliveira, diretor da Santa Casa. Seja bem-vindo aí, Luiz
Carlos! E o Bento também, Bento Luiz da Silva, jornalista, o Bento. Vereadora Amélia
com o tempo de cinco 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 Amélia Naomi, pelo prazo
regimental de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Primeiro, quero... posso pedir dez minutos,
Wagner? Tá. Eu queria começar aqui falando da manifestação das mulheres
brasileiras contra o machista do presidente Bolsonaro. Nesse final de semana
infelizmente as palavras do presidente em relação à Brigitte Macron deixou estarrecido
todas as mulheres. Queria aqui então ler aqui que... saiu uma hashtag que chama...
‘As mulheres brasileiras sem dúvida nenhuma têm vergonha do que afirmou o
Bolsonaro’ – isso foi dito pelo presidente francês. Eu me sinto muito envergonhada e
quero me colocar extremamente solidária juntamente com todas as mulheres que
estão assinando a hashtag #DesculpeBrigitte. Ela foi construída pelas mulheres
brasileiras que estão na França e que hoje está para... as mulheres brasileiras estão
reproduzindo também, e nós queríamos aqui então... os jornais franceses estão
reproduzindo todas as falas infelizes do nosso presidente e a hashtag na França é:
‘PardonBrigitte’. Então, aqui nossa solidariedade, nossa moção de repúdio ao machista
presidente Bolsonaro que, nesse episódio da Amazônia, tem tido falas infelizes,
infelizmente. Bom, eu queria aqui, falando na Amazônia, falar um pouco da nossa
realidade. Vou focar aqui na minha fala só... basicamente de três árvores que foram
cortadas no dia de ontem e que não deveria ser cortada se a Prefeitura tivesse no
mínimo conversado com o pessoal do Comam ou com os moradores que plantaram as
árvores. Pode iniciar aqui, por favor! Está aqui já? Tem material sim. Pede aí à minha
assessoria ir passando, por favor, enquanto eu falo então em relação a essa questão.
Nós... teve a reunião do Comam que pediu a suspensão ou análise... votaram uma
decisão difícil, mas foi... isso foi conquistado. Nós estamos vendo que a Prefeitura
poderia e deveria... deveria aceitar a discussão das propostas que surgiram. Inclusive
numa parte aqui, num dia... numa quinta-feira, o representante do Comam esteve lá na
área, de manhã, vendo inclusive aonde era possível você ter... preservar e segurar as
árvores, fazer um outro roteiro. Infelizmente no mesmo dia, na quinta-feira passada...
Vocês viram essas fotos já estampadas aí pela cidade no abaixo-assinado, na
manifestação. Vamos ouvir aqui o que eu quero mostrar para vocês, três árvores que
ontem infelizmente foram cortadas. Isso foi hoje de manhã, né? Nos últimos... nesse
último período tem uma mobilização. Hoje nós preservamos essa árvore, seguramos
ela desde... estivemos lá desde às cinco horas da manhã. Pode passar. Passa aí, por
favor! Isso aqui foi depois da manifestação, hoje de manhã. Aí o caminhão foi... nós
conseguimos barrar esse caminhão, ele foi embora, é o mesmo caminhão que esteve
lá ontem. Essas toras que estão aí, essas três toras, foram as de ontem que eles
CMSJC-001 – 52ª Sessão Ordinária – 27.08.2019

Identificador: 370030003100310033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

8

DATA
27.08.2019

cortaram. Esse é um vídeo... Vamos ver o vídeo!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Indo embora, isso hoje... por volta de umas nove
horas. Aí junto com... Os dois indo, pode passar! Isso foi ontem, essas três árvores
ontem foram cortadas aqui. Eu... nós resistimos, eles foram... Depois que o morador
ligou... Eu estava em reunião, aí ele mandou um vídeo, aí depois ele ligou, eu fui
correndo para lá e nós conseguimos segurar aquela que ficou do lado. Mas, veja,
vocês estão vendo aqui este... é uma entrada de ônibus aqui, então aqui tem um...
Pode passar essa foto! Passa, por favor, acho que tem o outro vídeo. Esta... Não,
pode passar, não é o vídeo. É porque nós fizemos agora. Olha essas árvores aqui,
estas foram cortadas ontem, essas que estão no caminhão, essas, olha aqui, olha a
distância da calçada. Pode passar. Aqui... pode passar esse vídeo do engenheiro,
pode passar! Olha lá o número que foi cortada ontem.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, tem essa discussão também. Então, tem a
árvore de trás que eles cortaram e tem a outra árvore do lado de lá. Pode... vamos ver,
vamos ver o vídeo inteiro. Eu estou com medo de dar meus horários. Ali, esta árvore,
estas árvores, três de ontem, deveria ter sido barrada se eles tivessem ouvido o
representante do Comam que esteve lá, inclusive, na quinta-feira. Olha lá. Aí – olha aí!
– nós medimos. Acho que é vídeo também, né? Medimos aí dois metros e pouco com
outros dois metros.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Olha lá, isso foi hoje. Para mostrar que foi injusta. Olha
lá. Passa! Não, não, pode passar. Olha, essas árvores aqui eles preservaram, lá, antes
do Inpe, essas aqui eles seguraram porque a equipe foi, olhou e enumerou. O que foi
pedido no Comam... Essas foram as faixas de hoje... o Comam pediu para visitar e ver
o traçado, ninguém é contra a ciclovia, mas a ciclovia com a manutenção das árvores.
São todas essas. Essa foi de manhã. Essa daqui, olha, foi quinta-feira. Quinta-feira a
hora que... antes passou o representante, o Ricardo Law, para ver o traçado e aí eles
cortaram mais de trinta árvores aqui nesse dia, que a gente foi lá de novo na quinta
depois desse horário, depois desse corte todo os moradores conseguiram o meu
telefone, fui lá, a gente barrou esse caminhão. Oh, esse caminhão é de trinta árvores,
aquele caminhão primeiro foi de ontem, foi daquelas três árvores. Passa! Aqui é um
vídeo cortando uma árvore. Oh quantos minutos para cortar uma árvore.”
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Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “E essa é uma árvore pequena, podia ser
transplantada, né? Mas cortaram. Aí o que que a Prefeitura fez nesse dia? A estratégia
da Prefeitura, da obra. Eles... Nessa quinta-feira o caminhão foi embora, aí eles
destocaram todos os tocos lá rapidamente e já colocaram esses bloquetes, então uma
parte da ciclovia está ali. Agora, qual foi a sugestão dos ambientalistas para esta obra
na audiência? Que fizesse de bloquete, nós estamos do lado do Inpe, tem tantas
alternativas. Aí eles colocaram o cimentão, que é mais barato. Veja, essa é uma obra
de quatro milhões, né? E o grande... Ah, isso aqui antes, segura aí, por favor, aí
detrás. A Prefeitura ontem mexeu o radar, aí eu fotografei e hoje de manhã... a outra
foto não deu para a gente pôr aqui porque a gente estava com pressa. Hoje de manhã
mexeram ali nessa câmera, então eu fiquei hoje o dia inteiro, tive que ficar o dia inteiro
porque eu estou sendo vigiada pela Prefeitura. Olha o caminhão! Eles colocaram, isso
a partir do meio dia, colocaram todas essas viaturas na frente ali. Os funcionários
inclusive que trabalham lá dentro já fizeram questionamento da Prefeitura, por que que
cortaram as árvores e eles utilizaram. Agora, veja, a reunião do Comam,
extraordinária, vai ser agora na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, então na
reunião eles vão apresentar: apresentação das obras cicloviárias que serão
implantadas; apresentação dos detalhes da ciclovia – que não acataram nada que foi
sugerido pelos ambientalistas; e, a terceira, proposta de compensação. Você sabe que
eu tenho discutido com os moradores, a grande pegada da Prefeitura é a tal da
compensação. Ah, esse aqui é o nosso... Hoje de manhã nós colocamos aqui em
todas essas que vão... Além daquela primeira que ficou...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, conclua, por
favor!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou concluindo. Aquela do lado das três que
foram cortadas, essas também serão. Então, hoje, no dia de hoje, nós abraçamos ela
com o laço do amor, né? Porque nós queremos a vida dessas árvores e que elas não
sejam cortadas, e que a Prefeitura discuta com os ambientalistas uma proposta
alternativa. Será representado contra o Lincoln, que é o presidente do Comam, porque
nesta reunião que foi votada por três, quatro vezes, e mesmo assim a votação da
sociedade civil foi que fosse ouvido a comunidade e fosse visto o traçado alternativo,
ele sozinho deu autorização. O Comam já... alguns membros do Comam estão
representando ele ao Ministério Público e nós esperamos que nessa reunião de quintaCMSJC-001 – 52ª Sessão Ordinária – 27.08.2019
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feira, na próxima quinta-feira, seja discutido o projeto. Agora, eu não sei por que,
Sérgio Camargo, a Prefeitura não suspende os cortes antes de ouvir, ela quer ouvir
depois que tiver tudo cortado e tudo cimentado. Então, alguma coisa estranha tem
nesse projeto, né? Um projeto que poderia ser muito bonito. Do lado de um instituto
tão discutido no mundo inteiro, que é o Inpe, eles fazem essa atrocidade. Então ali do
lado, aquele ponto de ônibus, é a saída da... a última saída dos funcionários do Inpe.
Lamento que a pressa, sem explicação, tenha dado tanto prejuízo à natureza como
nós estamos vendo. Então amanhã nós vamos estar lá de novo e eu queria fazer um
alerta aos vereadores porque eles podem cortar hoje à noite, né? A nossa
desconfiança, como eles colocaram a câmera, ficou lá alguns moradores até às cinco
horas. Tem moradores lá no entorno e eu vou depois na próxima...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, conclua, por
favor!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vai dar doze...”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Na próxima eu vou colocar o vídeo dos moradores
como eles convocam a gente. Hoje, para o técnico da Prefeitura que esteve lá, que eu
tenho a foto, uma senhora disse: ‘ontem tinha um pássaro olhando essa árvore caída.’
Que era o ninho, ela mesmo dizia, pode ter sido um ninho. É a terceira moradora do
Jardim da Granja que viu a árvore derrubada. Nós vimos também aqueles que
ajudaram a manutenção da árvore, que era uma empresa que trabalhava para a
Embraer que contratou por... acho que uns cinco anos e o pessoal aguava as plantas
todos os dias, esse senhor, na Praça Afonso Pena, chorou, assinou o abaixo-assinado
e chorou, porque ele ajudou a construir... a plantar essas árvores, a ter a manutenção.
Então alguma coisa estranha tem nesse projeto que nós vamos infelizmente só saber
depois que todas as árvores forem cortadas, e ontem cortaram infelizmente três
árvores desnecessariamente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência ao
Pinga-Fogo, 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
que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, àqueles que nos seguem também
na rede e também àqueles que estão nos acompanhando na TV Câmara! De início eu
gostaria de falar que a Prefeitura vem ampliar a oferta de consultas com médicos
especialistas na rede pública de saúde com a construção de um prédio em uma área
onde hoje é um estacionamento secundário do Hospital de Clínicas Sul. Então, pode
passar o slide. Isso! O serviço será realizado pela Organização Social Hospital e
Maternidade Terezinha de Jesus, que gerencia a unidade. O novo ambulatório de
especialidades terá aproximadamente oitocentos metros quadrados de área, com
dezoito salas de atendimento, incluindo ainda os consultórios, recepção, salas de
exames cardiológicos, de exames endoscópicos e de pequenas cirurgias, dentre
outras salas que vão estar ali disponíveis. O projeto arquitetônico da nova unidade já
está pronto e as obras deverão começar na primeira semana de setembro. Então, sem
dúvida é uma ótima notícia para a cidade. E parabéns ao prefeito Felício Ramuth e
toda a sua equipe por essa conquista! Recentemente também... Gostaria de falar
sobre... Quatorze alunos do Colégio Inspire participaram, em Taiwan, da AIMO, que é
a Asia International Mathematical Olympiad, que estava falando... Uma olimpíada de
matemática onde essa delegação joseense foi e acabou conseguindo ali ao todo doze
medalhas. Então essa delegação joseense voltou para casa com várias medalhas do
torneio e os alunos foram recebidos pelo prefeito no Paço Municipal em
reconhecimento à brilhante participação do grupo no torneio. Na semana passada
inclusive eu apresentei aqui na Câmara uma moção ao colégio pela excelente
representatividade da nossa cidade na competição de matemática. Então, parabéns
aos estudantes e a toda a equipe de professores e funcionários do Colégio Inspire. E
eu gostaria de falar ainda com vocês sobre um problema muito importante, que é o
abuso sexual infantil, que é um problema muito grave que pode estar mais perto do
que nós imaginamos. Nós, enquanto cidadãos, não podemos nos omitir diante desse
tipo de situação e nós temos a responsabilidade e precisamos nos unir pela
prevenção. Então, por isso, eu fiz questão de apoiar e de participar das ações do
Projeto Quebrando o Silêncio, que foi organizado pela Igreja Adventista no último
sábado, onde todo o quarto sábado do mês de agosto agora faz parte do calendário o
momento do Quebrado o Silêncio. E as atividades tiveram como objetivo incentivar as
pessoas a denunciarem os casos de abuso infantil. Para vocês terem uma ideia,
existem alguns dados levantados onde o abuso em alguma forma ou as agressões a
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crianças ocorrem em cerca de 34% sobre todas as meninas e 27% em todos os
meninos. Então 10% dos abusos sexuais ocorrem por meio de pedófilos e 90% por
pessoas próximas. Logo pela manhã, eu participei de uma caminhada, como vocês
podem ver aí, pelas principais ruas do centro da cidade que reuniu várias pessoas
carregando faixas e cartazes sobre a importância de se denunciar os agressores.
Vocês podem ver o pessoal ali da Fundhas, com a Banda da Fundhas, a fanfarra; e,
depois, os desbravadores também tiveram participação ali. Então vários materiais
informativos sobre o assunto também foram distribuídos durante a caminhada e em
todos eles o destaque é sempre o disque 100, que é o telefone central de denúncias
de casos de abuso infantil no nosso país. No período da tarde o local escolhido para a
ação do Quebrando o Silêncio foi o parque Santos Dumont e um grupo grande de
voluntários se reuniu ali para reforçar a necessidade de se quebrar o silêncio, falar
sobre o abuso, buscando a prevenção dos casos, bem como a denúncia dos
abusadores. E no quiosque central do parque foi montado um palco, onde houve
apresentações de música, coral, além da presença de bonecos gigantes com
personagens que chamavam a atenção das crianças dando chance à interação com o
público infantil sobre o tema do evento. Então uma participação teatral também buscou
impactar os frequentadores do parque, onde crianças abordavam os adultos,
entregavam um bilhete amassado com um pedido de socorro porque sofriam de
abuso. As pessoas abriam aquele folheto e daí tinha uma orientação de que elas
deveriam buscar a denúncia. E então elas acabavam participando do engajamento ali
do momento que estávamos ali no parque Santos Dumont. E um totem interativo
também foi instalado no local no qual as pessoas puderam simular como deve ser feita
a denúncia às autoridades. Além disso, o conteúdo das telas do aparelho dava dicas
importantes sobre o que é considerado abuso infantil. Então eu queria dar os parabéns
à equipe da Igreja Adventista pela iniciativa do evento que teve também a parceria da
Prefeitura e do Conselho Municipal da Criança e da Juventude, do CMDCA, na pessoa
da presidente, a senhora Edna. E também teve como participação ali a fanfarra da
Fundhas que esteve presente no evento com uma apresentação brilhante ali no
período da manhã. Em São José dos Campos uma lei da minha autoria instituiu no
Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município a Campanha do
Quebrando o Silêncio. Então, como eu disse anteriormente, ela se realiza no quarto
sábado do mês de agosto com o foco principal no trabalho educativo e de prevenção
contra o abuso infantil. E, de acordo com os dados dos disque 100, só no ano passado
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foram registrados um total de dezessete mil e noventa e três denúncias de violência
contra menores de idade no país e a maior parte delas é de abuso sexual e uma
grande maioria ainda continua sem ser denunciada. Precisamos unir, então, esforços
para coibir esses casos e que podem inclusive levar à depressão e até mesmo ao
suicídio. Hoje, falando ainda sobre o suicídio, eu venho buscando ajudar na prevenção
e levando informação sobre o assunto a várias escolas e instituições. Hoje eu estive ali
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo conversando
com os alunos. E é importante que falemos sobre o assunto ainda suicídio, pois 90%
dos casos poderiam ser evitados. As pessoas precisam estar atentas aos principais
indícios para poder ajudar. E os casos de suicídio vêm crescendo e temos que
enfrentar essa questão de frente, sobretudo investindo na prevenção. No mês que
vem, dentro do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, eu estou finalizando
algumas ações de prevenção, inclusive uma parceria com o CVV para o evento, sobre
o tema. E, em breve, eu trarei informações também sobre o seminário que vai ser
realizado aqui na Câmara Municipal. Por fim, eu gostaria de finalizar falando sobre um
tema que eu estive falando nas nossas redes sociais, que é sobre o fake news da
saúde. Muita gente curte e compartilha notícias da rede social achando que está
ajudando pessoas por meio desse tipo de informação deturpada, mas pode estar,
muito pelo contrário, disseminando notícias falsas. Os fake News da saúde são um
problema e colocam em risco por muitas vezes a vida das pessoas. Então, a
motivação basicamente das pessoas que utilizam esse tipo de ferramenta é buscar o
engajamento e as curtidas, buscar seguidores, a venda de produtos e inclusive a
venda do próprio link, porque uma vez que ocorre o engajamento ele consegue
viabilizar a venda do seu tempo ou da página para que outras pessoas acabem
postando ou colocando seus produtos à venda. Alguns exemplos colocados na rede
social que são fake news da saúde, são esses, por exemplo: ‘Vacinas contra sarampo
causa autismo’; ‘A vacina contra gripe causa embolia pulmonar’; ‘Ondas radioativas do
micro-ondas causam danos à saúde’; ‘Cientistas encontram a cura do câncer’; ‘Furar
os dedos...’ – essa é bem conhecida – ‘Furar os dedos com agulha ajuda a salvar
pessoa com AVC’; ‘Mamografia causa câncer de tireoide’; e encontra de outras curas
de outras patologias. Mas uma grande parte desses fake news também acontecem em
cima de produtos que, de maneira milagrosa, lançam a possibilidade de
emagrecimento. Então, por muitas vezes essas notícias são fake news, mas são
aderidas por muitas pessoas e são disseminadas de maneira incoerente. A melhor
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saída é que nós devemos buscar fontes confiáveis, sites de instituições de saúde
reconhecidas. Além disso, se você precisar, pode buscar ajuda de um médico de
confiança e verificar antes de dividir com alguém sobre isso. O Ministério da Saúde
também disponibilizou um número de telefone, que é o 061-992894640. Vou repetir, é
o: 061- 992894640. E nesse número você pode mandar toda a notícia por meio do
whatsApp e eles então vão verificar e reenviar para você se aquilo se trata de um fake
news de saúde ou não. Eu agradeço a todos e gostaria de, por fim, deixar um vídeo
que foi das crianças que estavam apresentando, ali ao final, no período do sábado, o
Quebrando o Silêncio. Eu queria que vocês pudessem assistir comigo um vídeo
curtinho.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado à atenção de todos
aí!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência ao
Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, o vereador Marcão da Academia. Dez
minutos, Marcão!”
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:- “Senhor presidente, vou tentar,
porque os dois que me antecederam chegaram no quinze. Boa noite, senhor
presidente, Mesa Diretora, aos vereadores e vereadoras, público presente, público que
nos assiste através de TV Câmara, através da página do facebook! Venho novamente
nessa tribuna para estar aqui trazendo informações, a gente também prestando contas
dos serviços que a gente tem feito semanalmente e hoje aqui eu já quero trazer uma
informação muito bacana. Vamos começar na linha do esporte, que é uma linha que a
gente se dedicou muito para estar aqui, tem trabalhado bastante, e eu não posso aqui
de também citar principalmente atletas que têm ajudado muito a nossa cidade. Tem aí
o Projeto Atleta Cidadão que acabamos de aprovar na última quinta-feira, um projeto
que este ano completa vinte anos de programa e quantos atletas, quantos jovens se
formou através da ferramenta do esporte, né, promoveu aí atletas que hoje
representam... estão até a nível profissional aí e a gente tem que parabenizar, tem que
comemorar e aí continuar falando de muitos aqui. Por exemplo, nós temos dois atletas
aqui em São José dos Campos que vão representar o estado de São Paulo no
Campeonato Internacional Infanto-Juvenil de Natação, conhecido como Troféu Chico.
O Troféu Chico Piscinas. Então, é na natação. São dois atletas: é a Ana Flávia e o
Israel Miguel Geraldo. Eles têm quatorze anos e que eles vão representar São José
numa competição internacional onde já passou diversos atletas como o César Cielo, a
Joanna Maranhão, o Lucas Salatta, entre outros aí. Então, boa sorte a esses dois
atletas que também vêm do Programa Atleta Cidadão junto lá na Associação
Esportiva, ao técnico, o Claudinho Troni, o seu irmão, que têm feito um trabalho
espetacular! Também não posso aqui de citar... Parabenizar os nossos paratletas que
estão lá no Pan-Americano, em Lima, no Peru, também, que já ganharam já medalha,
já temos atletas... paratletas da nossa cidade já ganhando medalhas lá. Teve duas
ótimas notícias que foram agora no primeiro dia dos Jogos Pan-Americanos, ParaPan
no caso, dois atletas nossos, um ganhou ouro, que é o Edson Pinheiro, na classe T38
de atletismo, que é essa classe é de paralisia cerebral. Ele ganhou, fez o melhor
tempo do mundo na prova, 11s08 na cem metros rasos, voando! Parabéns, Edson, aí
representando em São José dos Campos, o Edson que tem quarenta anos. Na
apresentação dos atletas na DMCard, quando foi feita no começo do ano, estava lá. É
um representante do Instituto Athlon, um instituto também que tem se beneficiado
muito através da mudança da lei, da LIF, aqui na Casa, que diversos vereadores nós
trabalhamos isso, para essa mudança. E aí essa mudança ajudando muito o paratleta
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e atletas aí oh, dando retorno para a nossa cidade. E a Lorena Spoladore que também
ficou com a medalha de bronze na 200 metros rasos no ParaPan, no T11, que é para
deficiente visual. Então tem que falar aqui que além desses medalhistas também, do
Edson e da Lorena, vai competir ainda o Lucas Prado, Daniel Mendes, que são do
paratletismo, e o Leandro Henrique, da equipe do vôlei sentado. Lembrando que
também nós temos o Alexandre Daniel, o Alexandre Daniel que é do parataekwondo,
que ... O Alexandre ele é lá do Bosque dos Eucaliptos, é um paratleta que a gente
acompanha o trabalho dele, está lá para disputar ainda, a gente... ele tem quarenta e
quatro anos, a gente aí torcendo bastante por ele aí e vamos acompanhar. Agradecer
até o pessoal da SporTV que tem passado ao vivo uma modalidade que... uma
competição que antes não passava, não era televisionada, hoje quem tem a condição
de assistir no SporTV está passando todos os dias lá e acompanha se possível. Mas,
senhor presidente, vou passar aqui um pouquinho dos vídeos. Faz favor! Aqui a Copa
Popular de Futebol de menores. Nós estivemos no sábado lá no poliesportivo do João
do Pulo, onde foi aberta, deu abertura à Copa Popular de menores, que é aqueles
jovens dos 7 aos 15 anos, várias categorias... que tem as Copas Populares adultos, de
futebol amador, e as do jovens também. Então foi um dia muito bacana, reuniu vários
jovens, a gente esteve presente lá. Parabenizar também a coordenação do João do
Pulo, que está todo em forma lá, uma verba da Caixa, de Brasília, que a gente
conseguiu segurar na unha, junto com o secretário de Esporte, o prefeito, quando a
gente vai para Brasília, vai para buscar emendas como esta, verbas como esta, e está
aí numa obra muito boa acontecendo, a mudança da pista de atletismo, da quadra
externa, do vestiário, do campo de futebol. E aí, oh, por quê? Para estar ocupando os
nossos jovens, os jovens participando, as crianças, toda a família, através do esporte
com uma ferramenta de inclusão e de formação do cidadão. Também estivemos esse
final de semana na... Esse aí é o vídeo da...”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! Também estivemos nas finais das
Copas de Sabadeira do Grupo União. Parabenizar ao Anderson, a toda a sua equipe
que tem feito diversos campeonatos no futebol amador na nossa cidade. Estivemos na
final lá, entregamos premiação para as equipes que competiram. Tem um vídeo aqui?
Desculpa! Isso!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! Parabéns ao Grupo União. Quero
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também aqui falar sobre a abertura da semana, 3ª Edição da Semana do Educador
Físico. A gente está na Semana do Educador Físico – dia 1º de setembro é o Dia do
Profissional de Educação Física. Nessa semana diversas atividades, workshop,
palestras, todo um trabalho de capacitação principalmente de todos os professores...
ela é gratuita, né? Professores todas das cidades, mas principalmente também
daqueles que trabalham em prol da nossa cidade, o pessoal que trabalha na São José
Desportiva. Então, está todo mundo lá, foi, fez o seu cadastro, está participando. Agora
mesmo, nesse momento, está tendo lá uma palestra na Secretaria de Esporte. Então,
a gente... Também cumprimentar o secretário porque retomou o fortalecimento do
esporte e do profissional de educação física na nossa cidade, onde antigamente quem
sabe na última gestão como é que foi largado os professores, até sem receber salário,
sem receber cesta básica, sem nada. Hoje tudo em dia, trabalhando e até investindo
cada vez mais. Então a gente aqui estivemos na abertura junto com vários vereadores
aqui para realmente homenagear. E vamos finalizar essa grande festa, essa grande
homenagem ao profissional de educação física no dia 1° de setembro aqui nesta Casa,
com homenagem a vários professores junto com o Cref, que é o Conselho Regional de
Educação Física, com a entrega das medalhas do Cref. Então estaremos aqui
presente, já convidando a todos, que vai ser muito bacana essa homenagem. E, para
finalizar, o Vocation Day. Vocation Day é o Dia da Vocação lá que os seminaristas da
diocese de São José dos Campos realizam junto com toda a pastoral vocacional. Nós
estivemos presentes, estivemos lá. Meu filho está aí na foto, não sei se dá para ver
direito o meu filho... eu, meu filho e o Bispo Dom Cesar, que é ele mesmo que pediu
para a gente estar aqui falando do Vocation Day, que foi uma ação muito importante
da diocese para o jovem. Estive junto também com o seminarista Juliano, quero
parabenizar, que a gente deu todo o suporte, estivemos tudo junto com eles lá. Eles
fizeram um grande trabalho com os jovens na nossa cidade, toda a região do Vale do
Paraíba através realmente de todo um trabalho vocacional. Meu filho, que é um
seminarista, está lá cumprindo sua missão, seu trabalho e a gente parabeniza a todos
aí e a todos da diocese também. Tem um vídeo.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Que bacana, um lindo evento e para ano que
vem eu sei que vai ser cada vez melhor. E a foto do... ficou ali a imagem do futebol dos
padres contra os seminaristas, foi muito legal, nós estivemos presentes. Parabéns a
todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, senhor
CMSJC-001 – 52ª Sessão Ordinária – 27.08.2019

Identificador: 370030003100310033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

18

DATA
27.08.2019

presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador e líder de governo José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, obrigado! Boa noite, colegas
vereadores, público aqui presente e também funcionários desta Casa! Senhor
presidente, eu gostaria, primeiramente, que a votação fosse em bloco e também a
inclusão de alguns outros documentos: Indicações 5485 a 5487 e 5489 e 5490,
também a Moção 85 e os Requerimentos 2892 e 2893. Apenas destaque para o
Requerimento 2889. Obrigado!”
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,
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 das
Indicações de nºs 5485/2019 constante do Processo nº 10149/2019, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de luz de LED
por toda extensão do bairro Jardim das Flores; 5486/2019 constante do Processo nº
10150/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal
que providencie a manutenção do parquinho (playground) existente na Praça Ronaldo
Davoli, no Residencial Jardim das Flores; 5487/2019 constante do Processo nº
10151/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal
serviços de limpeza, dedetização e desratização em todas as bocas de lobo
localizadas no Residencial Jardim das Flores; 5489/2019 constante do Processo nº
10153/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as
providências cabíveis quanto à manutenção de bebedouros na EMEF Emmanuel
Antônio dos Santos; e 5490/2019 constante do Processo nº 10154/2019, de autoria da
vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a realização de pintura da
sinalização de solo das vias do Residencial Jardim das Flores; da Moção nº 85/2019
constante do Processo nº 10140/2019, de autoria do vereador Cyborg, que congratulaCMSJC-001 – 52ª Sessão Ordinária – 27.08.2019
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se com a Universidade do Vale do Paraíba – Univap, através da Faculdade de
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo – FEAU, pela participação no Projeto Rondon
Operação João de Barro Piauí 2019; e dos Requerimentos de nºs 2892/2019
constante do Processo nº 10141/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que
solicita, na condição de líder do PRB, a alteração junto à Câmara Municipal de São
José dos Campos do nome do Partido Republicano Brasileiro – PRB para
Republicanos; e 2893/2019 constante do Processo nº 10143/2019, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, que solicita autorização legislativa para uso do Plenário
Mário Scholz, no dia 08 de setembro de 2019 – domingo, das 8h às 19h, para
realização do Processo de Eleições Diretas internas do Partido dos Trabalhadores
(PED – PT); e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento nº 2889/2019
constante do Processo nº 10125/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que
registra a formação da Frente Parlamentar em Defesa do Investimentos na
Infraestrutura da Rede Estadual de Ensino, pela Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, por iniciativa do mandato do Deputado Estadual Emídio de Souza – PT.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, pedir aqui um minuto de
silêncio para o senhor Darci Lima da Costa, faleceu hoje aos 65 anos, pai do nosso
amigo Robert Costa. Então a gente aqui pedir esse um minuto de silêncio e
condolências a toda família, que Deus conforte o coração de cada um deles.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Também gostaria de solicitar
um minuto de silêncio à senhora Tereza Maria Alves de Góes. Falecimento agora no
dia 25/08/2019. Ela tinha 78 anos.”
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: 20 de agosto de 2019 – 50ª Sessão Ordinária,
22 de agosto de 2019 – 51ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
CMSJC-001 – 52ª Sessão Ordinária – 27.08.2019
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contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Às 19h22min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 20 e 22 de agosto de 2019.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o
requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis ao
requerimento, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com três votos
favoráveis está rejeitado o requerimento.”
Em destaque a votação do Requerimento de nº 2889/2019 constante do Processo nº
10125/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citado. Rejeitado com três
votos favoráveis.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 27 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.
Às 19h24min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Sérgio Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu só queria justificar a minha
votação no Requerimento 2882. Até reconheço a boa intenção do deputado que
copiou o nosso requerimento aqui criando a Frente Parlamentar em Defesa das
Escolas Estaduais aqui na nossa região, no município. É claro que ele criou no estado
de São Paulo. Até reconheço que foi louvável a criação dessa Frente Parlamentar,
CMSJC-001 – 52ª Sessão Ordinária – 27.08.2019
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mas eu achei desnecessário o texto que a vereadora apresentou nesse requerimento
tecendo fortes críticas ao governo estadual. Eu acho que nós, como vereadores aqui
que estamos lutando para trazer as reformas nas escolas estaduais, não podemos
entrar no momento de embate. Eu acho que a gente precisa é criar diálogo com os
governos e não criar embate. Então, por isso, votei contra o requerimento dela porque
achei desnecessário a forma com que ela tratou nesse requerimento. Sei que serei
precedido por outras pessoas falando a favor desse requerimento, mas fica aqui a
minha justificativa por que eu votei contra apesar de reconhecer que ele copiou a
nossa formação da Frente Parlamentar aqui de São José dos Campos, mas achei
desnecessária a maneira com que foi redigido esse requerimento. Sim, Requerimento
2889 de 2009.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores. Só colocando e registrando com relação a esse requerimento na qual fui
favorável. Foi um requerimento em função da Frente Parlamentar estadual também
nessa discussão de escolas estaduais, que é uma situação lamentável de muitos e
muitos anos e isso não precisa... independente do que um acha ou outro acha do
debate político, faz vinte anos que tem o mesmo partido no governo estadual e vinte
anos que nós temos problema com escola estadual. Esse requerimento na Assembleia
Legislativa ele foi assinado e teve o apoio de sessenta deputados, incluindo gente do
PSDB, incluindo pessoas do PSDB sim, foi um suprapartidário e com críticas muito
piores do que está nesse requerimento que foi colocado em relação à gestão da
educação, mas muito piores. Eu tive a oportunidade de ver esses documentos lá,
parece até elogio esse requerimento para o Governo do Estado se você comparar com
o tamanho das críticas que os deputados estaduais fiz... e deputados do mesmo
partido do governador. Porque nós estamos falando de uma realidade... quando você
olha a cidade de São José dos Campos e olha as escolas estaduais de São José, que
têm algumas com problemas na sua infraestrutura... várias, né? Muro rachado,
instalação elétrica, calçada, mas no estado nós vemos locais que ainda convivem com
escolas de lata... escola de lata! São setenta escolas de lata no estado. Nós temos
situações onde a escola está inteira interditada pela Defesa Civil, Calasans, há um ano
aguardando reforma; escola que o bombeiro evacuou lá por causa de problema de
incêndio e depois não voltou mais; escola em área de risco. Então o nível da coisa no
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estado era assim... escandaloso. Então, é um requerimento que não tinha nenhuma
necessidade de ser rejeitado em função de algumas palavras porque a realidade ela
mostra uma situação extremamente difícil no caso das escolas estaduais.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora a
um minuto de silêncio a pedido dos... pelo passamento da senhora Tereza Maria Alves
de Góes e senhor Darci Lima da Costa, a pedido dos vereadores Dr. Elton e Marcão
da Academia.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da senhora Tereza Maria Alves de Góes e do senhor Darci Lima
da Costa.
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
19h29min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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