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QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h50min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), WALTER HAYASHI (PSC), 

LINO BISPO (PL), DR. ELTON (MDB), CYBORG (PV), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP). 

 

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

CAMARGO (PSDB) – 17h51min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 

17h51min, DULCE RITA (PSDB) – 17h54min, JULIANA FRAGA (PT) – 17h58min, 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h03min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h04min, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h06min e WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h06min. 

 

 

Às 17h50min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

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

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

pelos membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns... Com a palavra, vereador Professor 

Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Obrigado, senhor presidente! 

Queria, numa questão de ordem, solicitar aqui... aproveitar para já solicitar um minuto 
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de silêncio pelo passamento do doutor Walter dos Santos. O doutor Walter dos Santos 

uma pessoa que atuou no nosso meio do judô por muitos anos, um sétimo grau, um 

sétimo dan de judô, um mestre de altíssima graduação, responsável pela criação do 

Código de Ética da Federação Paulista de Judô. Ele que é um doutor formado pelo 

ITA, engenheiro aeronáutico, foi presidente do Lions Clube, à época o Lions Clube 

Centro, atual Lions Clube Augustin Soliva, uma pessoa aí de... o passamento... vai 

fazer muita falta no nosso meio do esporte, no nosso meio do judô principalmente. As 

suas preleções, os seus ensinamentos, formaram gerações de professores e de 

atletas, de faixas pretas aqui em São José dos Campos. Portanto, aí... ele faleceu na 

semana passada e amanhã inclusive, no São Dimas, amanhã, quarta-feira, no São 

Dimas, às 19:30, justamente na data do seu aniversário em que ele completaria 85 

anos, nós vamos estar aí na missa de 7º dia do doutor Walter dos Santos.” 

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

aproveitar aqui e fazer o meu pedido de um minuto de silêncio também pelo 

passamento da jovem Ariana da Glória Pereira. Ela veio a falecer no dia de ontem, 

então quero aqui também deixar o meu registrado. Suspenderemos a sessão por 

alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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

sessão, vamos passar aqui agora para o horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador 

inscrito para falar no Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Lino Bispo.” 

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 Lino Bispo, pelo prazo 

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

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

público aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pelas redes 

sociais. Senhor presidente, eu quero, na noite de hoje, estar falando um pouco sobre 

um projeto que o presidente Bolsonaro sancionou no dia de hoje, que pune o agressor 

de mulheres a bancar despesa consequente dessa agressão, que essas despesas o 

SUS acaba, hoje, arcando com isso, e não é justo, não é? Então o presidente 

sancionou esse projeto, que é do deputado do PSDB, o deputado Rafael Motta, do 

PSB, e a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, vereadora Renata 

Paiva. Agressores de mulheres a ressarcir os custos do SUS. O agressor, a partir 

desse projeto, vai ter que ressarcir o custo que o SUS tem para aquela pessoa 

agredida. Então, tem que se cumprimentar essa ação do presidente em sancionar e 

também cumprimentar aqui ao deputado Rafael Motta, do PSB do Rio Grande do 

Norte, e a deputada Maria Carvalho, do PSDB de Rondônia. Então, eu acredito que 

isso é uma forma de fazer com que aquele homem agressor, covardemente atentando 

contra a vida de uma mulher, que ele vai pagar as custas que o SUS tiver para com 

aquela pessoa agredida por ele. Então, tem que se cumprimentar essa ação desses 

dois deputados e a sanção, no dia de hoje, do presidente Bolsonaro. Eu quero aqui 

também, aproveitando, senhor presidente, esse tema, dizer que na próxima sexta-feira 

o meu partido estará organizando aqui nesta Casa um encontro regional para 

mulheres. O PL Mulher, do PL de São Paulo, estará organizando aqui um fórum para 

as mulheres do Vale do Paraíba. Então, nós estaremos aqui trazendo tema importante 

para as mulheres, uma das palestrantes é a coronel Eliane Nikoluk, que estará aqui 

falando da mulher na política. A política precisa de mais mulheres. Aqui nós temos 

cinco excelentes vereadoras e acho que a nossa Câmara precisa de mais mulheres, 

sim! Então, o nosso partido tem essa preocupação de levar as mulheres a ter essa 

consciência de que elas precisam estar assim mais atuantes, mais presente na vida 

pública, principalmente na questão político-partidária. Então, nós estaremos assim 

organizando este evento aqui, na próxima sexta-feira, para todas as mulheres, 

independentemente de partido, estão convidadas a estar presente, não é? Convidei 

você ontem pelo facebook, conto com a sua presença aqui. Mulheres que realmente 

estão aí no dia a dia da nossa cidade, no dia a dia das questões políticas mesmo, que 

precisa sentir a necessidade que nós temos de que as mulheres contribuam um pouco 

mais com a sua participação na vida pública da nossa cidade. Então, este evento é um 

evento importante que o nosso partido tem levado em diversas regiões do estado de 
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São Paulo. Nós tivemos o primeiro encontro em Santos, aonde teve quase quinhentas 

participações de pessoas presentes neste encontro, e nós teremos aqui, então, este 

segundo encontro aqui na Câmara de São José, aonde diversas cidades estará 

mandando para esta Casa representantes de todas as cidades aqui da região do Vale 

do Paraíba. Portanto, é a gente fazendo um trabalho para trazer essa discussão para o 

Parlamento, no sentido de que nós queremos que se fortaleça, nós queremos que as 

mulheres venham a participar de uma forma mais efetiva das decisões políticas. Nós 

sabemos que a mulher pode, que a mulher tem poder para isso, que ela tem 

conhecimento para isso e que ela é chamada a participar um pouco mais. Então, nós 

estamos aí com uma boa expectativa de presença. Quero aqui cumprimentar a 

presidente do PSD, a vereadora Renata Paiva, aqui ao vivo, a sua presença nos dará 

grande honra se você puder estar aqui na noite de sexta-feira. E todas as mulheres, as 

vereadoras, as funcionárias da Casa, que quiserem aqui estar dando para nós essa 

honra de estar participando deste evento, com certeza para nós vai ser uma grande 

satisfação. Então, nós entendemos que a gente tem que melhorar as forças, nós 

precisamos buscar, trazer tantas pessoas de bem que estão aí na nossa sociedade, 

que podem contribuir, pessoas que realmente têm coragem, pessoas que têm, 

realmente, determinação, mas que às vezes acham assim: a política não é para 

mulher. Não! A política é sim para mulher, a mulher é, para todas as situações, ela é 

uma peça importante, e nós queremos valorizar, está certo? Queremos valorizar esse 

papel da mulher na nossa sociedade, na nossa política, porque eu tenho certeza que 

tem muitas mulheres que precisam realmente arregaçar as mangas, perder o medo, 

muitas vezes, e estar aqui realmente fazendo esse papel importante, defendendo as 

causas sociais, defendendo tantas questões que é preciso defender, e aí eu tenho 

certeza que a gente tem condições de melhorar muito mais. As mulheres hoje é... mais 

da metade da população brasileira é feminina, então ela precisa... a gente tem aí a 

cota obrigatória dos partidos de 30%, mas isso é o mínimo, seria bom que a gente 

pudesse ter nas próximas eleições meio a meio, quem sabe aí dezesseis homens e 

dezesseis mulheres fazendo o quadro do partido para as próximas eleições. Aí eu 

tenho certeza que também aqui nós teríamos aí cerca de oito ou dez mulheres aqui 

fazendo essa coletividade aqui no Parlamento da nossa cidade. Então, o nosso partido 

está de parabéns, tem investido muito no sentido de trazer a mulher para a política, lá 

em Santos foi uma experiência maravilhosa, quase quinhentas pessoas participando 

do evento de Santos, nós temos aqui uma região um pouco menor, mas eu tenho 
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certeza que nós teremos também aqui a Casa cheia na próxima sexta-feira. É assim 

que a gente vai contribuindo para que a nossa cidade tenha também, a nossa região, 

as cidades da nossa região tenham esse olhar mais especial no sentido de fazer com 

que as mulheres estejam mais próximas das decisões, que as mulheres estejam 

contribuindo mais com as decisões políticas na nossa cidade. Então, é uma forma de a 

gente estar aí trazendo essa formação, trazendo essa motivação para que a gente 

possa contribuir de uma forma efetiva para o bem da nossa cidade. E, para concluir a 

minha fala, eu gostaria aqui de cumprimentar o prefeito Felício Ramuth por essa ação 

acertadíssima que ele está tendo na nossa cidade, que é essa nova iluminação que a 

nossa cidade está ganhando em diversas regiões, pudemos acompanhar agora, 

recentemente terminou, no dia de ontem, a troca das lâmpadas de LED no Jardim 

Morumbi, Parque Industrial já foi trocado. Hoje a gente encontra os moradores nas 

ruas e a gente percebe o quanto mudou a satisfação das pessoas ao ver as ruas mais 

iluminadas. Também na sequência, ali na região sul, virá o Residencial União, Bosque 

dos Eucaliptos... ou melhor, Bosque dos Ipês, Jardim Sul, Jardim Oriente, Jardim 

Oriental, Jardim América e as adjacências ali que vai chegar também essa troca de 

lâmpada no mês de outubro. Então, nós queremos aqui dizer que o prefeito tem feito 

um trabalho para estar contribuindo com essa troca de lâmpadas de mercúrio pelas 

lâmpadas de LED, está contribuindo com, vamos dizer assim, com uma cidade mais 

iluminada e consequentemente uma cidade mais segura porque nós sabemos que a 

escuridão ela contribui para que as pessoas que não têm a boa índole se aproveitam 

da cidade escura, das ruas escuras, para fazer a prática do mal. Portanto, está de 

parabéns o prefeito Felício Ramuth! Conversando com ele, ele ainda dizia o seguinte: 

‘vereador, nós já estamos pagando a parcela que fizemos, do empréstimo que 

fizemos, estamos pagando com a economia que nós estamos fazendo com a 

Bandeirante’. Isso é realmente uma ação importante, é uma gestão que se faz porque 

nós estamos aí então tendo uma cidade mais iluminada e consequentemente pagando 

essa iluminação mais clara com aquilo que se economiza. Então, parabéns, prefeito 

Felício Ramuth! Em nome aqui dos moradores que já tiveram essas mudanças nas 

suas ruas, eu estou aqui cumprimentando mais essa ação do governo. Muito obrigado, 

senhor presidente!” 

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

Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Professor Calasans Camargo.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 
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1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Professor Calasans 

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

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

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

galerias, funcionários da Casa e também vocês que nos acompanham através da TV 

Câmara e da internet! Eu me somo aqui às palavras do vereador que me antecedeu, o 

colega aqui Lino Bispo. Realmente, Lino, a noite está virando um dia, né? As ruas 

estão muito iluminadas. Ali na região centro-oeste também muito avançado, a maioria 

dos bairros já estão concluídos com a iluminação LED. E, como foi dito aqui, a 

economia em manutenção e consumo de energia elétrica já a médio prazo estará 

pagando todo esse investimento, um investimento que foi contraído, um empréstimo 

que foi aprovado aqui nessa Casa pelos pares, pelos vereadores em geral, por 

unanimidade, um investimento na iluminação LED, o empréstimo junto ao Banco do 

Brasil será pago a médio prazo e na sequência vai ficando a economia. Todos os 

novos loteamentos, as ruas novas, as novas vias, como o prolongamento da Via Oeste 

que faz parte do Anel Viário, já começam, novas praças, já começam com iluminação 

LED e as que já tinham iluminação implantada estão sendo progressivamente 

substituídas e já está bem adiantado esse processo, né? Então, parabéns, prefeito 

Felício Ramuth! Eu queria começar a minha fala aqui pedindo para ser colocado o 

vídeo de um evento, um evento que nós realizamos neste final de semana no Tênis 

Clube de São José dos Campos, a 39ª edição consecutiva do Torneio da 

Independência de Judô e Festival da Pátria. Um evento que nós começamos a realizá-

lo há 38 anos atrás, eu tinha apenas 18 anos de idade, vou fazer, fiz, né, agora em 

agosto 56 anos. Nós temos a 39ª edição consecutiva que nós realizamos deste evento 

comemorativo à semana da Pátria, um evento que foi realizado na quadra da Etep, na 

quadra aberta, naquele ano de 1981, pelos alunos da escola, à época estávamos 

implantando o Etep Judô Clube, inclusive o irmão da colega aqui da Mesa era meu 

colega lá, o Delanney, né? Meu colega na Etep e treinou comigo também judô na Etep, 

o Wagner treinou judô comigo na Etep também, Wagner Balieiro, é faixa marrom, 

muita gente aqui, né? E o Evandro, está ali, meu assessor, é faixa preta, treinou lá na 

Etep também. E, àquela época, nós estávamos implantando esse clube de judô e 

começamos com o Torneio da Independência nesse viés cívico, um viés do esporte, 

na sua missão principal, que é formar o cidadão. Todo campeonato de judô tem uma 

preleção na abertura, todos entoam o Hino Nacional, e por aí vai, onde se começam as 

lutas, a competição, ganhando ou perdendo um adversário reverencia, cumprimenta o 

outro, afinal, aquele adversário não é um inimigo, mas é uma pessoa que lhe deu a 
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oportunidade de colocar à prova o que você aprendeu, o que você desenvolveu nos 

treinamentos, o respeito ao semelhante, a forma de disputa com lealdade, o fair play, 

tudo isso é muito prezado no judô, e as crianças vão absorvendo isso desde da mais 

tenra idade. E também na prática há o respeito hierárquico que se tem com os mais 

graduados, com os mais antigos, isso acaba sendo levado no convívio social, no 

convívio familiar, no respeito com aqueles que cuidam, seja o papai ou a mamãe, titio 

ou titia, vovó ou vovô, as pessoas que cuidam da criança, também na escola com os 

professores. Portanto, são os grandes ensinamentos do esporte, das artes marciais, e 

o judô é muito forte nesse quesito. Então, por favor, gostaria que esse vídeo fosse aí 

transmitido.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, esse foi o Torneio da 

Independência de Judô. Temos uma foto também do intercentros, se pudesse estar 

colocando essa foto do intercentros, é o Torneio Intercentros Esportivos Municipais de 

São José dos Campos, ocorreu no sábado, toda a estrutura da Federação Paulista de 

Judô, da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba, de equipamentos, de 

materiais, foi disponibilizada à Secretaria Municipal de Esportes de São José dos 

Campos para a realização desse importante evento que também agregou, em média, 

oitocentos atletas a novecentos atletas. Vocês veem ali o shiai-jô, aquela área de 

competição que é um dojô onde se treina na academia e no campeonato chama shiai-

jô, onde tem o shiai, onde tem a competição. Olha, repleto de atletas, esse é um 

evento só de São José dos Campos, concentrando todas as escolinhas de prática de 

modalidades de judô da cidade de São José dos Campos, dos vários bairros, das 

várias regiões da cidade. E, diga-se de passagem, São José dos Campos é uma 

cidade diferenciada, nós proporcionamos através do Departamento de Atividades 

Esportivas Comunitárias, o Daec, a possibilidade da prática de iniciação esportiva, de 

esportes, e de atividades físicas para milhares de munícipes de todas as faixas etárias 

(crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade). São José 

dos Campos realmente trabalha muito forte nesse quesito aí da atividade física gratuita 

para os seus munícipes, ok? Então, nós temos também um vídeo do poliesportivo de 

Altos de Santana. Parabéns, prefeito Felício Ramuth! As canchas de bocha e malha de 

São José dos Campos, que estavam sem uso, estavam na sua totalidade sem 

atividade, ociosas, obsoletas, elas estão sendo convertidas em espaços para práticas 

de outras atividades. Então, nós tínhamos uma área bem grande, se eu não me 
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engano, uns onze metros de largura por uns trinta e cinco a quarenta de comprimento, 

que era a cancha de bocha e malha lá do Altos de Santana, poliesportivo do Altos de 

Santana, e ela passou por uma reforma importante e está sendo concluída. Inclusive o 

Beig estava aqui agora há pouco, o Alexandre Beig, que faz parte aí dessa área de 

manutenções da Secretaria de Esportes, o professor Itamar, que é do Daec, esteve lá 

no Intercentros da Prefeitura também prestigiando, é uma equipe de pessoas aí 

capitaneadas pelo professor Paulo Sávio, muitos funcionários de carreira também, 

inclusive teremos concurso, estamos lutando por concurso na Secretaria Municipal de 

Esportes, teremos concurso para ampliar o quadro funcional, tem muita gente se 

aposentando, é gente aí que se dedica muito pela qualidade de vida do nosso cidadão. 

Então, vamos colocar aí, por favor, esse vídeo aí da reforma do Altos de Santana.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, é tudo de bom, o próprio 

prefeito mostrando essas instalações. Nós oficiamos, nós fizemos indicações, 

oficiamos esta reforma, uma reforma muito importante, porque realmente era um 

abandono, né? Aquele próprio público lá, aquela quadra de bocha e malha ela estava 

abandonada, era um galpão ocioso e, como o prefeito mesmo falou ali, o que não tem 

uso acaba tendo uma utilização errada por pessoas que vão lá para usar o 

entorpecente, etc. Então, portanto, um gol de placa, uma instalação de primeiro 

mundo, vocês viram ali os acabamentos, dois salões enormes ali entregues à 

comunidade, tá? Então, é assim que se governa do jeito certo. Muito obrigado pela 

oportunidade! Deus abençoe a todos!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos, né? Eu quero cumprimentar o 

presidente Robertinho; na pessoa dele, a Mesa dos trabalhos, vereadores e 

vereadoras, público presente que nos acompanha aqui pela galeria, pela internet e TV 

Câmara. Senhor presidente, ontem, nós estivemos fazendo uma visita institucional no 

Inpe, junto com a Frente Parlamentar em Defesa do Inpe. E foi uma manhã muito 

produtiva, com informações técnicas, tivemos a oportunidade de conversar com o 

diretor-geral com questionamentos que levamos até ele, depois com uma visita nos 

diversos laboratórios com os técnicos, pesquisadores e cientistas do Inpe, onde a 

gente pôde ver a grandeza do Inpe e o que ele representa não só aqui para nós em 

São José dos Campos, que é um orgulho, mas também para todo o Brasil e fora dele. 
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Esteve lá conosco a vereadora Dulce Rita, vereador Sérgio Camargo, vereador 

Wagner Balieiro, vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério. Tivemos a 

oportunidade de ver a construção de um satélite, que é o Amazonia, um satélite 

brasileiro. Hoje o Inpe teve a oportunidade de acompanhar seis satélites, quatro em 

operação e agora esse, o Amazonia, que está sendo construído aqui no Inpe, que a 

partir de 2020 será lançado, assim também como o CBERS-4, que será lançado ainda 

nesse ano, no final do ano, onde terá um sensoriamento remoto de imagens também 

de todos os recursos naturais, tanto do continente quanto do oceano, e que realmente 

vai poder trazer informações precisas em tempo real de tudo aquilo que possa 

prejudicar os escassos recursos que nós já temos disponíveis aí no planeta. Também 

vimos a necessidade de investimento no Inpe, no setor de contratação mesmo, buscar 

aí uma legislação que possa atender essa demanda que existe hoje no Inpe. Para se 

ter uma ideia, em 1998 o Inpe tinha 1.200 funcionários, hoje tem 800. E não se 

contrata através de concurso, por exemplo, e se faz um cientista em poucos anos. 

Muitas vezes leva décadas para se formar um cientista e desenvolver pesquisas, né? 

Então a gente precisa realmente buscar esforços para tentar trazer investimentos para 

o Inpe, ampliar inclusive a possibilidade de se produzir grandes satélites e outras 

frentes que o Inpe pretende trabalhar, mas que falta perna, né, infelizmente. Então, 

além de ser um orgulho para todos nós aqui em São José, acho que essa Casa no dia 

de ontem teve uma consciência ainda maior da necessidade de que o governo federal, 

o governo estadual e nós aqui em São José dos Campos possamos fazer o máximo 

que for possível para valorizar, fortalecer e ampliar tudo aquilo que tem sido realizado 

no Inpe ao longo desses, praticamente, 60 anos. Então fica aqui o nosso 

reconhecimento, desta Casa, da nossa Frente Parlamentar principalmente, ao Inpe e a 

todo o corpo técnico, o corpo científico do Inpe, e agora os trabalhos da Frente 

Parlamentar deve dar prosseguimento aí nas próximas ações que nós faremos na 

defesa desse instituto tão relevante para todos nós. Quero também aqui pedir aos 

nossos pares, vereadores e vereadoras, o apoio a uma moção que estou 

apresentando nessa noite pela PEC... contrário à PEC, em repúdio à PEC Paralela da 

Reforma da Previdência, que já foi aprovada no Congresso e que está tramitando 

agora no Senado, no que diz respeito ao fim da isenção dos impostos patronais para 

as entidades filantrópicas. Nós sabemos que a maior parte das entidades já passam 

por problemas seriíssimos hoje, uma parte dessas contratações são exigências do 

próprio poder público e isso com certeza, perdendo essa isenção que é uma garantia 
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da Constituição federal, elas teriam com certeza aí um prejuízo muito grande, seriam 

altamente penalizadas e oneradas ainda mais do que já enfrentam no dia a dia e com 

certeza as entidades não conseguiriam aí se manter em todas as áreas né? Na área 

da saúde... em todas as áreas. E a gente sabe que as entidades sociais são as 

principais parceiras do poder público, seja no Município, no Estado, na União. E a 

gente precisa realmente defender o terceiro setor, entidades seriíssimas que fazem 

trabalhos aí fundamentais para toda a nossa sociedade. Muito obrigada e conto aí com 

o apoio de todos os vereadores e vereadoras para que a gente possa aqui se 

manifestar contra essa PEC em São José dos Campos.”  

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

Pinga-Fogo, para falar com o tempo de dez minutos, 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 sessão de câmara municipal, também a todos aqueles 

que nos acompanham pela TV Câmara e redes sociais! Inicialmente, eu queria falar 

que, na semana passada, no jornal Ovale ele publicou um artigo meu no qual eu falava 

da importância de levar a orientação e informar sobre a sociedade para ajudarmos na 

prevenção ao suicídio. Então, eu quero inicialmente agradecer ao jornal pelo espaço, 

pela parceria que nos deu ao falar sobre esse tema tão importante. Isso precisava 

deixar de ser um tabu na nossa sociedade e essa informação ela precisa contribuir 

para a prevenção, pois as pessoas precisam saber também como agir diante desta 

demanda, diante desses casos. E nós temos que unir forças e é para isso que nós 

precisamos que todos vistam a camisa e estejam juntos, levando a informação a quem 

tanto precisa. Além disso, na sexta-feira, eu pude participar do lançamento do 

programa de rastreamento de câncer de intestino. O programa é inédito na rede 

pública e tem como objetivo ampliar a realização e oferta de serviços e exames 

específicos de rastreamento para eventualmente encaminhar para o tratamento as 

pessoas que têm presença de pólipos ou câncer de intestino e também de sensibilizar 

a população sobre o risco do câncer colorretal e, através de campanhas educativas, 

essa informação pode chegar até a população. E, atualmente, a Prefeitura disponibiliza 

por mês cerca de 190 exames de colonoscopia e esse projeto... Com a instalação 

desse projeto, nós vamos ampliar a possibilidade de 260 exames, que serão feitos 

exclusivamente ali no Hospital Municipal para os pacientes que apresentam 

positividade na pesquisa de sangue oculto. Um pouco sobre a patologia câncer 

colorretal: ele também é conhecido como câncer de colón e reto ou câncer colorretal, e 

a estimativa para 2018 era de que teriam novos casos, em torno de 36.360 casos, 

sendo que desses 17.380 eram homens e 18.980 eram mulheres. Isso foi um dado 

apresentado ali pelo Inca. E, ainda falando sobre as mortes causadas pelo câncer 

colorretal, nós tivemos, em 2017, aproximadamente 18.867 mortes pelo câncer 

colorretal, sendo que destes 9.207 eram de homens e 9.660 de mulheres, e esses 

dados foram coletados em 2017. O câncer de cólon (colorretal) ele atinge tanto o 

homem quanto a mulher. No homem cerca de 8,1% e nas mulheres em torno de 9.4% 

dos cânceres da totalidade de cânceres afetados tanto no homem quanto na mulher, 

sendo que no homem principalmente a primeira causa é câncer de próstata, seguido 

depois pelos cânceres de vias aérea, seja traqueia, brônquios e pulmão, isso muito 

ligado ao câncer por causa do tabagismo, e nas mulheres também a primeira causa é 
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o câncer de mama e em segundo lugar é o câncer colorretal. E o que acontece no 

câncer colorretal, diferentemente de outros tipos de câncer, é que por muitas vezes o 

diagnóstico é realizado de maneira precoce, por meio de exames como a presença de 

sangue oculto ou a realização de um exame mais específico como a colonoscopia. 

Diferentemente do que acontece no câncer de mama, quando é notado aquele nódulo 

através do autoexame de mamas e depois realizado toda a investigação, o 

diagnóstico, naquele momento, é do câncer de mama. Agora, no câncer colorretal, o 

que a gente busca encontrar são os pólipos ou os adenomas. Esses adenomas são 

uma lesão pré-cancerosa que quando sendo retirada por meio da colonoscopia, 

previne a formação do câncer colorretal. Para aqueles que têm o pólipo, eles precisam 

estar repetindo a colonoscopia anualmente; para aqueles que passam ilesos na 

colonoscopia, eles podem realizar a sua colonoscopia a cada quatro ou cinco anos. 

Então, existem diversas maneiras para a gente realizar essa investigação, inclusive 

com alguns exames sanguíneos, mas hoje está sendo desenhado aqui em São José 

um protocolo para a realização de investigação, onde visa realizar o sangue oculto nas 

fezes de toda a população acima de 50 anos e aqueles que tiverem positividade serão 

encaminhados para a realização da colonoscopia como medida de prevenção. Então, 

é um projeto que busca trazer saúde e diagnosticar precocemente, minimizando 

inclusive os custos da área de saúde. Além do prefeito Felício Ramuth e do secretário 

Municipal de Saúde, que estavam presentes, também estavam presentes ali os 

vereadores Sérgio Camargo, o Marcão da Academia e também outras... dentre eles as 

maiores autoridades quando se trata de investigação e tratamento e pesquisa na área 

câncer colorretal e, dentre esses, eu gostaria de salientar a presença da doutora 

Angelita Gama, que é uma sumidade hoje em se tratando de doenças proctológicas do 

intestino e da região proctológica, ela hoje é a maior cientista do Brasil e uma das mais 

reconhecidas fora do país quando se trata de pesquisa na parte de doenças 

colorretais. Além disso, ela é presidente da Abrapreci e é professora titular de cirurgia 

da faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também coordenadora no 

Programa de Prevenção do Câncer Colorretal. Além disso, existiam outros cientistas 

ali também muito reconhecidos e conhecidos por todos dentro da área da saúde como 

o doutor Paulo Hoff, que é professor titular da Disciplina de Oncologia Clínica da 

Universidade de São Paulo e diretor-geral do Instituto de Câncer do Estado de São 

Paulo, além do doutor Marcelo Campos Oliveira, que é diretor da Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. E o lançamento do programa foi realizado ali 
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no Vale Sul Shopping, uma parceira ali com eles, onde também está exposta 

atualmente uma réplica gigante do intestino grosso para ajudar na orientação das 

pessoas sobre o câncer de intestino, mas também de outras patologias como os 

divertículos, os pólipos e outras doenças como as doenças hemorroidárias. Quem 

quiser pode visitar a exposição que vai até o dia 20. E ela é totalmente gratuita. 

Mudando um pouco de assunto, eu queria também falar sobre o seminário do CVV, 

que a Casa recebeu aqui ontem, e que contou com o meu apoio e de todo o meu 

gabinete. E como tema a gente esteve falando sobre suicídio e depressão: ‘Ei, você! 

Alguém do seu lado pode estar precisando de socorro!’ O evento conseguiu reunir 

mais de duzentos participantes e contou com três palestras importantes. Dentre essas, 

a primeira palestra foi ministrada por um colega também de turma. Marcelo Priante 

Pintos ministrou sobre o tema doenças mentais e depressão e o tema era: ‘Doenças 

mentais e depressão. Você não escolhe tê-las. Mas pode (e deve) escolher buscar 

ajuda’. E ele falou sobre os principais transtornos mentais, ressaltou também que 

pensar em morte não é uma coisa natural e que, ao menor sinal, é preciso buscar 

ajuda, e a ajuda de profissionais qualificados. Foi um momento de bate-papo 

riquíssimo e de conteúdo, que foi ministrado a toda essa plateia e, com certeza, serviu 

como orientação ao público e também que esteve atento e acompanhando aí toda a 

palestra. Depois, a gente acabou ouvindo também o senhor Alberto Carbone, que hoje 

é o coordenador do CVV de São José dos Campos, que falou sobre o trabalho 

oferecido pelo CVV em todo o país e também como são as formas mais indicadas de 

abordagem da imprensa em geral aos casos de suicídios, colaborando inclusive com a 

prevenção, mostrando o que deve se fazer e o que não se deve fazer diante da 

imprensa quando se trata do tema suicídio. Ele reforçou que a pessoa que pensa ou 

busca o suicídio ela está doente e por isso é preciso que quem esteja ao seu entorno 

intervenha de modo eficaz e ofereça ajuda, como é realizado por meio do CVV. 

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma 

pessoa acaba por tirar a própria vida no mundo por meio do suicídio. E segundo 

alguns registros apontam que 17% de aumento aconteceu nesse último ano, por meio 

dos registros que foram notificados. Isso é alarmante e nós precisamos unir forças 

para reduzir e diminuir esses números. Levar orientação também sobre como é 

possível prevenir os casos de suicídio e ajudar a quem sofre foram os objetivos da 

minha palestra que eu também apresentei, foi a terceira palestra do seminário. E na 

minha fala eu trouxe os sinais de alerta, quais são os indícios que você pode enxergar 
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ou entender de maneira... por meio das redes sociais, através da sua fala ou através 

daquilo que você apresenta por meio das redes sociais ou através da sua fala. Mas 

também estive falando sobre onde são os locais da nossa cidade que podem ser 

realizados os atendimentos, quais são os instrumentos de saúde utilizados para o 

atendimento dessas pessoas. E aqui no Brasil nós temos uma morte a cada 45 

minutos e eu acredito que as pessoas precisam estar preparadas, uma vez que esses 

números estão aumentando e, por muitas vezes, os nossos serviços de saúde não dão 

conta do aumento das demandas em saúde mental. Então, é importante trazer 

informação para a população, mas para todos os cidadãos e também para cada um de 

nós aqui. Ainda dentro das ações que eu venho desenvolvendo em cima do Setembro 

Amarelo, tem também a cartilha que a gente acabou reescrevendo e disponibilizando 

por muitas vezes em escolas, instituições e empresas. Essa cartilha ela está disponível 

para ser baixada pelo site, que está lá em www.drelton.com.br, mas aqui a gente teve 

a oportunidade também de distribuir um bocado dessas cartilhas à população que 

esteve presente aqui no evento. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao público 

que participou atentamente em cada palestra e tivemos aqui a presença de 

profissionais da área de saúde, estudantes, pais, jovens, pessoas que tinham na sua 

família pessoas afetadas por causa do problema. E, no final do seminário, a gente 

ainda abriu um momento para perguntas e a gente pôde fazer uma troca de 

informações importantes aqui com toda a população. Então, eu parabenizo 

primeiramente o CVV pelo importante trabalho que desenvolve no país e na nossa 

cidade. E a toda direção e voluntários o meu respeito por terem ajudado em todo esse 

evento. E só lembrando ainda que no dia 29 ainda deste mês acontecerá a caminhada 

pela vida, que sairá ali da Praça Ulysses Guimarães, ali no Jardim Aquarius, por volta 

das 9 horas da manhã. É uma caminhada organizada pelo CVV, que está com o apoio 

de muitas frentes, inclusive da minha. E eu convido a todos vocês para poderem 

participar no dia 29 ali com a gente na Praça Ulysses Guimarães. Por fim, eu queria 

comentar que hoje de manhã eu estive num evento ou numa visita como presidente da 

Comissão de Saúde da Câmara. Hoje eu estive ao lado do prefeito Felício Ramuth, do 

secretário de Saúde, Danilo Stanzani, e também do secretário de Inovação e 

Desenvolvimento Econômico, o Alberto Alves, que é o Mano, além do presidente do 

Comus, doutor Othon Mercadante Becker, conhecendo as instalações da Urgo 

Medical. A empresa é uma empresa francesa instalada aqui na nossa região, em São 

José dos Campos, e eles são líderes internacionais na produção de materiais de 
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cicatrização de feridas. E ela está ali na região das Chácaras Reunidas e é a única 

unidade aqui no nosso país. A Urgo atua em pesquisa, desenvolvimento e produção 

de soluções avançadas na área de cicatrização, utilizadas por todos os hospitais, 

sejam públicos ou particulares. Uma empresa de grande importância e são vários os 

produtos comercializados e desenvolvidos por eles, inclusive naqueles voltados para 

as doenças relacionadas ao diabetes. As doenças como o diabetes e como o mal 

perfurante, que acaba por desenvolver amputações, é muito grande no meio de nossa 

população. A nossa população em grande parte não tem a informação adequada do 

controle do diabetes e de outras doenças e por isso acabam por desenvolver sequelas 

que precisam ser sanadas por meio de tratamentos específicos, diminuindo a lesão, 

diminuindo as amputações e propiciando o retorno desses mesmos ao trabalho ou a 

sua vida útil. Então, sem dúvida, é um orgulho para nossa cidade ser escolhida em 

todo país para receber uma empresa desse porte e dessa importância. Então, 

agradeço a todos da equipe pelo convite e pela visita aos demais setores ali da 

empresa Urgo. Muito obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos!” 

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

Elton! Como vossa excelência disse, o tema sobre o suicídio de fato tem aumentado 

bastante mesmo, viu? Inclusive ontem teve uma conhecida nossa também que 

cometeu suicídio com 28 anos de idade. Então, precisamos de fato ficar muito atentos 

a isso. Parabéns pelo teu trabalho! Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, com o 

tempo de dez minutos, vereador Marcão da Academia.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, 

Mesa Diretora, vereadores e vereadoras, público presente aqui na Casa, público que 

nos assiste através da TV Câmara, através da página do facebook! Senhor presidente, 

realmente é um assunto muito importante, a gente tem que tratar. Parabenizar também 

ao Dr. Elton aí que tem feito um trabalho... ajudado a contribuir, fazer a cidade 

desenvolver, realmente conscientizar, um trabalho em cima da depressão, da questão 

do suicídio, da questão da prevenção aos cânceres. Então, a gente também luta muito 

nessa área. É importante também saber. Nós estivemos lá, em conjunto com o 

vereador, lá também na abertura da campanha de conscientização da prevenção de 

câncer de intestino, do cólon, e foi muito bacana ver o cinema lá do shopping, do Vale 

Sul, todo lotado, a classe médica lá e isso foi muito importante. E eu fiquei bastante 

também contente quando eu vejo a distribuição do material, tanto da Prefeitura como 

da associação, um material sobre os passos para a prevenção, né? E o mais legal de 

tudo: que o passo principal da prevenção, não só do combate ao câncer... aos 

cânceres, mas também à diabete, à hipertensão, que são umas das doenças que mais 

matam aí, é a questão do.... também do sedentarismo, é – está aqui – atividade física 

e alimentação. Eu acho que quando a gente entra num trabalho de prevenção, a gente 

tem que começar com esse foco, a conscientização, desde lá da escola, um trabalho 

de atividade física, a prática de atividade física e alimentação. São os dois fatores acho 

que principais no combate de qualquer doença e principalmente na prevenção. Então, 

a gente batalha muito nisso aí. E também vamos entrar na modalidade principalmente 

de atividade física, no combate, na ajuda, numa ferramenta de ajuda no tratamento da 

depressão, que leva muito ao suicídio. Hoje mesmo eu estava numa academia ao ar 

livre com um pessoal e veio uma moça, uma amiga nossa, a Rose, ela me chamou: 

‘Marcão, por favor, não tire o nosso professor daqui!’ Eu falei: ‘Opa! Bom, está 

elogiando o professor, que bacana! Por quê?’ Ela falou: ‘Olha, eu ganhei já aqui 15 

quilos, eu estava magra, na minha cama, não tinha vontade de nada, comecei a 

praticar aqui, com o pessoal, atividade nessa academia ao ar livre aqui e hoje eu já 

ganhei 15 quilos, estou animada, estou incentivando várias outras pessoas para 

estarem aqui comigo. Então, muito bacana, muito obrigado! Por favor, esse trabalho, 

essa campanha é muito... mantém esse professor aqui que ele tem sido fundamental 

no meu tratamento pelo menos.’ Aí vem uma outra senhora, veio conversar que 

realmente essa senhora que incentivou a ela vir. Aí estava eu lá domingo na corrida, 

que eu corri aqui na corrida da Oscar Running, que foi ali no Vale Sul, na Cidade 
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Jardim. Mais uma vez eu estava lá com um grupo de pessoas que também eram 

pessoas que tinham depressão e, nesse tratamento, a corrida de rua ajudou muito 

porque tem um trabalho de socialização, um trabalho de apoio, de vivência de um novo 

mundo, de uma nova realidade com outras pessoas, que ajuda muito esse tratamento. 

Então, a gente também preza muito e usa a atividade física e a nutrição no combate de 

uma série de situações de doenças e tudo mais, e também na questão de apoio, de 

uma ferramenta para ajudar, tanto que eu até senti um pouco de falta de nutricionistas, 

professores de educação física na abertura da prevenção do câncer de intestino, do 

cólon. Acho que foi muito... faltou isso ainda aí, mas eu tenho certeza que a gente, 

com as ideias, entender que existe muito mais profissionais envolvidos nisso, a gente 

trazer para o grupo. E a união aqui. É legal ter uma iniciativa, vem um outro segmento 

que fala ‘Oh, aqui nós também estamos para ajudar’ e somar tudo para fazer o melhor 

possível para a população, para o ser humano, para o cidadão joseense. Eu quero 

também passar aqui, dentro do trabalho de prevenção, tem o nosso projeto de lei já 

aprovado, já funcionando em algumas feiras-livres, que é o Espaço Saúde, onde uma 

empresa, uma entidade social cadastrada na Prefeitura dentro de uma regulamentação 

do projeto de lei, ela pode se localizar numa feira-livre ou num evento público e estar 

oferecendo um serviço de prevenção na aferição de pressão arterial, teste glicêmico, 

orientação nutricional, que tem tudo a ver o que que nós estamos falando aqui, 

avaliações oftalmológicas, massagens, uma série de coisas, de atividades que faz a 

atividade da prevenção, da prevenção. Então, é a gente também através de projetos 

de lei fazendo acontecer também para a nossa cidade, a gente aqui contribuindo com 

todo um processo. Como sempre, fazer aqui uma prestação de contas semanal. Em 

três eventos nós estivemos aí. Para até não alongar muito a fala, eu falei: ‘Bom, eu vou 

colocar apenas três locais que nós estivemos, que nós participamos muito disso aí.’ 

Por favor! Estivemos nas finais da 1ª Copa Popular de Tênis da cidade. As Copas 

Populares eram só realizadas através do futebol amador. Com o nosso projeto de lei 

aprovado, estendemos para o tênis, o basquete e o futsal. Começamos com o tênis. Já 

finalizamos o tênis com mais de duzentas inscrições de atletas. E o tênis que era 

considerado um esporte de elite, né? Eu mesmo, na minha infância, quando eu fui 

jogar tênis, não tinham as quadras públicas. Hoje tem quadras públicas, material 

público cedido à população para prática de mais uma atividade que pode se interessar 

em praticar... Tem mais foto aqui. Por favor! Olha lá, solta esse vídeo.” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 
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O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí, foi feita a final da categoria especial, 

que é uma categoria já para professores. O Cauli e o Rubão, grandes amigos aí. O 

Cauli foi campeão. Teve várias finais de copa, desde a feminino, masculino. E ano que 

vem a tendência é fazer por idade também. Estivemos também na corrida que eu falei 

que eu participei, da Oscar Running, lá no Vale Sul. Saiu pela Cidade Jardim. A gente 

com várias assessorias de corrida de rua, nossos parceiros, pessoas que a gente 

participa há anos e anos, antes de ser vereador. E eu, como vereador, que eu vim do 

esporte, vim da atividade física, sempre participando, nunca deixei de participar e 

nunca vou deixar de participar, porque isso aqui é saúde, é vida, é qualidade de vida e 

a gente tem que estar também dando exemplo. Aí com o pessoal do Heróis sobre 

Rodas, o pessoal do João do Pulo, o pessoal do Sem Juízo, de todas as assessorias. 

Mandar um abraço para todos lá que nos acolhem muito bem. E também nós 

estivemos no Festival de Natação também, lá na Associação Esportiva São José. 

Tanto o Festival de Natação como a Copa Popular de Tênis foi realização, um trabalho 

da Secretaria de Esporte. No Festival de Natação a gente sempre participa também. 

Lá na associação são vários atletas de todas as unidades esportivas, das piscinas 

públicas da nossa cidade, mais de duas mil pessoas participantes, mais uma festa de 

saúde, uma festa de atividade física, uma festa que motiva também as pessoas a 

participarem cada vez mais, através da liberação da endorfina, serotonina, dopamina, 

que são hormônios do bem-estar do nosso corpo que também traz a sacia... saciam 

nossa vontade de... sacie... Hum? Saciedade? Assim, José Dimas? Que fazem nós 

sentirmos o nosso bem-estar, trazer o bem-estar do nosso corpo. Então, a gente tem 

que estar sempre promovendo isso e levando isso à população para a população ter a 

sua oportunidade e, através de uma prática, fazer vários tipos de tratamento, não é 

apenas só o lazer, não. Isso aí é saúde, é vida, é prevenção! Saúde, educação, 

segurança pública, entre tudo mais. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador José Dimas.” 

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

que nos acompanha e também servidores desta Casa! Senhor presidente, eu gostaria 

de fazer alguns pedidos, primeiramente que a votação hoje fosse em bloco e a 

inclusão de alguns documentos: a inclusão dos Requerimentos nºs 3160 a 3163, a 

Indicação 5894 e também a inclusão da Moção 89. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Requerimentos de n°s 3160/2019 constante do Processo nº 10995/2019, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo, que requer ao 1º BPM a realização de policiamento 

preventivo e ostensivo junto à Vila Maria; 3161/2019 constante do Processo nº 

10996/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que requer ao 1º BPM a 

realização de policiamento preventivo e ostensivo junto à Vila Terezinha; 3162/2019 

constante do Processo nº 11671/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de ultrassonografia com 

doppler venoso de MMII (nas duas pernas) para Maria Aparecida Batista Vieira; e 

3163/2019 constante do Processo nº 11004/2019, de autoria da vereadora Flávia 

Carvalho, que solicita licença de vereança da sessão ordinária do dia 17 de setembro 

de 2019, conforme atestado médico em anexo; da Indicação nº 5894/2019 constante 

do Processo nº 11003/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à 

Prefeitura municipal serviços de manutenção geral e colocação de grama sintética na 

quadra de esportes localizada na Praça Daniel Berg, no bairro Setville; e da Moção nº 

89/2019 constante do Processo nº 11005/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, 

que manifesta repúdio à PEC Paralela da Reforma da Previdência, no que diz respeito 

ao fim da isenção do INSS patronal dada às instituições filantrópicas. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Mandar um abraço aqui 

para o meu amigo Helinho aqui que está lá em cima na galeria. Helinho, quanto tempo, 

hein! Helinho, sumiu e apareceu. Bom, boa noite a todos aí da galeria! Passaremos 

agora ao processo de votação da ata e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessão ordinária realizada no dia 10 de setembro de 2019 – 56ª Sessão Ordinária. 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h20min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 10 de setembro de 2019. 

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

requerimento e a moção que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. 

Vereadores favoráveis... Em votação os requerimentos constantes da pauta da sessão 

de hoje, 17 de setembro 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.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 3088/2019 constante do Processo 

nº 10753/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, que justifica ausência no dia 12 de 

setembro de 2019, conforme atestado médico; e 3116/2019 constante do Processo nº 

10818/2019, de autoria do vereador Esdras Andrade, que solicita licença da vereança 

conforme atestado médico. 

Às 19h21min encerrou-se o processo de votação. 

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

um minuto de silêncio a pedido do vereador Robertinho da Padaria e do Professor 

Calasans Camargo pelo passamento da senhora Ariana da Glória Pereira e doutor 

Walter dos Santos.” 

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

póstuma à memória da senhora Ariana da Glória Pereira e do doutor Walter dos 

Santos. 

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 
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PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

19h22min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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