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SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h56min, 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), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), LINO BISPO (PL), WALTER 

HAYASHI (PSC), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e DULCE 

RITA (PSDB). 

 

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

CARVALHO (REPUBLICANOS) – 17h56min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h57min, 

JULIANA FRAGA (PT) – 17h57min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h58min, 

DR. ELTON (MDB) – 17h58min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) –– 

18h01min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h02min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 

18h11min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h23min. 

 

 

Às 17h56min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

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

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

pelos membros da Mesa. 

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

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

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

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 
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PADARIA. 

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

sessão, passaremos agora ao horário do Pinga-Fogo. Inscrito para falar no tempo de 

dez minutos, vereador Cyborg.” 

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 Cyborg, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite, vereadores! 

Boa noite, público presente, imprensa que nos acompanha aqui nessa noite na 

Câmara Municipal, e moradores que também estão aqui na nossa Câmara Municipal, e 

também às pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais e a TV Câmara! 

Vários assuntos hoje venho aí a essa tribuna, presidente, mas o primeiro assunto que 

eu gostaria de falar primeiramente contra a Comgás. Hoje nós estamos entrando com 

um requerimento encaminhando à Comgás pelo serviço prestado em nossa cidade, 

que abre buraco e não está fechando os buracos com a qualidade que precisa ser feita 

em nossa cidade e isso está detonando o asfalto em vários bairros. Eu já venho 

questionando a respeito das empresas terceirizadas em nossa cidade há muito tempo. 

Então eu gostaria de pedir para que os meus pares hoje pudessem aprovar esse 

requerimento de questionamento junto à Comgás que nós estamos fazendo nessa 

noite aqui na Câmara Municipal. O questionamento, né, que... É importante a 

Comgás... a Comgás quer trazer benefício para a cidade, mas ela tem que explicar à 

população quais são os benefícios e quais são também os prejuízos, porque é 

complicado: abre o buraco e o buraco não está sendo fechado com a qualidade que 

precisa ser feita. Então, gostaria de pedir primeiramente o apoio dos meus pares. O 

outro assunto que me traz aqui é a respeito do que ocorreu em nossa cidade nesse 

final de semana, no sábado: o Dia da Árvore. E nós aproveitamos o Dia da Árvore e 

houve em São José dos Campos também o dia da limpeza. Essa semana está 

ocorrendo o plantio de várias árvores em vários bairros de nossa cidade, isso é muito 

importante, o meio ambiente agradece. São árvores já de médio porte para grande 

porte, vereador Calasans, e isso tem acontecido em vários bairros. E o que que tem 

me agradado bastante? Que foi aprovada uma lei, que é a Lei 9517/2017, de nossa 

autoria, sobre o plantio de árvores frutíferas, aprovada aqui nessa Casa, e está 

ocorrendo o plantio de várias árvores frutíferas. A fauna agradece, o meio ambiente 

agradece e isso é muito importante. Agora, eu gostaria que pudesse passar o vídeo da 

ação que nós fizemos nesse sábado, em São José dos Campos. Parabenizar a equipe 

do Lixo Zero, que fez a limpeza do Jardim Aquarius, aonde resgatamos lá mais de cem 

quilos de lixo. E o que me chamou muita atenção, vereadores, foi as bitucas de 

cigarro. É um absurdo o que tinha de bituca de cigarro jogado! Poderia passar o vídeo 

para a gente, por gentileza?”  

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

O vereador CYBORG:- “A nossa surpresa, no Jardim Aquarius, é que lá, no sábado, 
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na hora da coleta ali dos resíduos, tinha televisão... tinha televisão lá jogada, televisão 

de tubo, tinha tapete jogado lá e principalmente a quantidade de bita de cigarro. Eu 

acho que tem algumas fotos aí, se puder colocar as fotos só para a gente mostrar, 

ainda do evento lá, aparece a gente lá, mas eu acho que... olha lá a bita de cigarro 

ali... junto com... a gente estava... dentro das garrafas e depois a gente colocou lá... 

Acho que não tem a foto da bita, mas a quantidade enorme mesmo, entendeu? Mas a 

gente agradece a participação da comunidade, é muito importante isso, e a educação 

ambiental, todas as pessoas participando. O próximo assunto também que eu gostaria 

de parabenizar é a campanha que está ocorrendo da Prefeitura, da Secretaria de 

Transportes, de Mobilidade, a campanha de Sinal de Gentileza, aonde tem o objetivo 

de conscientizar a população para uma relação mais harmoniosa entre o motorista, o 

pedestre e a todas as pessoas que circulam em nossa cidade. Quero parabenizar a 

secretaria, pois a Prefeitura tem colocado em prática mais este projeto, que é de nossa 

autoria, que é o projeto da transitolândia, que é o nº 9531 de 2017. Gostaria que, esse 

final de semana foi colocado lá no Anel Viário, pudesse passar um pouco do que é 

esse projeto de educação. Por gentileza, tem o vídeo aí, por gentileza!” 

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

O vereador CYBORG:- “Essa é a transitolândia, um projeto nosso aonde a gente traz 

educação de trânsito, trabalhando com idosos e crianças.”  

Neste momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo.  

O vereador CYBORG:- “Importante! Prefeito Felício estava presente lá também, nós 

estivemos lá, infelizmente a chuva afastou bastante a população, lá do Anel Viário, 

mas estava muito bonito, bem preparado, isso é importante. A Prefeitura, a Secretaria 

de Transportes, de Mobilidade, colocando em prática, que precisamos fazer a 

educação no trânsito também. Educação ambiental, educação... isso são valores, 

mexer nos valores das pessoas. Próximo assunto, presidente, que eu quero falar é dar 

os meus parabéns! Dar meus parabéns para a nossa amiga Pâmela Rosa, joseense, 

campeã mundial de skate street. Foi campeã! Campeã agora aqui, nesse final de 

semana que aconteceu em São Paulo. Então, a Pâmela já vem disputando várias 

etapas do mundial. Nós já fizemos homenagem para ela aqui na Câmara Municipal. 

Hoje também será votada uma moção, que é a Moção nº 90 de 2019, parabenizando 

ela por esse campeonato, título inédito para o Brasil. O Brasil está sendo muito bem 

representado. Espero que nas olimpíadas a Pâmela consiga estar lá porque ela hoje 

está em primeiro lugar. Temos condição de levar três mulheres e três homens, né? E 
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as três brasileiras estão bem classificadas. Então, se pudesse passar o vídeo aqui... E 

mais importante, né: que a Pâmela ela recebe recurso da LIF, a Lei de Incentivo Fiscal, 

que foi aprovada aqui nessa Casa de leis com as adaptações, nós já trabalhamos 

bastante a respeito disso, tanto o vereador Cyborg, o vereador Calasans, o próprio 

vereador Marcão, vereador Robertinho, todos os vereadores trabalhando bastante e 

ela está aí desfrutando do incentivo fiscal, por isso ela está participando dos 

campeonatos mundiais. Olha como é que foi o campeonato dela, por gentileza!” 

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

O vereador CYBORG:- “Para vocês verem, é o reconhecimento do time do São Paulo 

com a Pâmela, né? Parabéns Pâmela! Parabéns, Paulão, que é seu pai, que sempre 

está nos jogos de basquete junto conosco lá! Isso é valores, valores de pessoas que 

São José dos Campos tem feito investimento nas pessoas e as pessoas levando o 

nome de nossa cidade. Para encerrar, presidente, ontem... e acho que várias pessoas 

puderam assistir a emocionante história da Silvia Grecco. Para quem não sabe, a 

Silvia Grecco é mãe do palmeirense Nickollas. E a Silvia, num jogo de futebol... Ela 

sempre acompanha o filho dela que... aonde narra, porque o Nickollas ele é deficiente. 

E a gente tem um trabalho muito grande com as pessoas com deficiência. E esse 

vídeo está mexendo com várias pessoas. E ontem ela ganhou o prêmio da Fifa, que é 

o Fan Award, honraria dedicada aos torcedores e fãs de futebol, e foi muito importante. 

Eu gostaria de passar esse vídeo aqui para que os vereadores pudessem observar a 

importância. Quando a gente fala em valores, que tudo na vida hoje está discutindo, e 

aí está a presença da família, a presença do carinho e do amor de uma mãe que leva 

o seu filho. Independente do time, nós já mostramos aqui do São Paulo, vamos 

mostrar agora do Palmeiras, as pessoas têm o respeito, a dignidade de poder estar 

presente no esporte. Poderia mostrar o vídeo, por gentileza?” 

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

O vereador CYBORG:- “Para quem não sabe, um pouco da história do Nickollas. Ele 

nasceu prematuro e ele tem problema de deficiência visual. Aí entra o repórter da 

Globo, num dia do jogo do Palmeiras, que pegou essa cena, né? Se puder aumentar 

um pouquinho o som.” 

Neste momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo.  

O vereador CYBORG:- “Emociona, né? Então, para encerrar, presidente, eu gostaria 

de parabenizar e lembrar que São José dos Campos tem um belo trabalho com as 

pessoas com deficiência. No esporte aqui um belo trabalho desenvolvido pelo Instituto 
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Athlon, bem comandado pelo Kelvin. Então, aqui a nossa gratidão à Prefeitura de São 

José e o nosso respeito a todas as pessoas com deficiência. Deus abençoe!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Amélia 

Naomi, a próxima inscrita, para falar 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) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Eu ia fazer 

uma questão de encaminhamento, mas como já passou... nós entramos no Pinga-

Fogo, então vou falar aqui sobre o presidente Bolsonaro. Ele... hoje o discurso dele na 

ONU escancarou o seu programa de ultradireita, anti-indígena e o seu discurso 

infelizmente envergonhou a todos os brasileiros para o mundo. No seu primeiro 

discurso ele também negou que a Amazônia esteja sendo devastada. Aliás, fez de 

novo o que ele sempre faz: mentiu. ‘É uma falácia dizer que a Amazônia é um 

patrimônio da humanidade’, isso está no El País. O presidente Bolsonaro usou o seu 

discurso de abertura para escancarar, diante do mundo, seu programa de ultradireita. 

Nós vimos a repercussão das entidades ambientalistas sobre o discurso do Bolsonaro. 

O Observatório do Clima eles colocaram a seguinte observação: ‘O presidente mais 

uma vez envergonhou o Brasil no exterior...’ Eu tenho um videozinho que eu pedi para 

pôr aqui a imagem... É, vai passando isso enquanto eu falo porque isso está sendo... 

O hotel que o Bolsonaro está é esse e aí os ativistas fizeram aqui várias imagens 

denunciando o fascismo no Brasil, então vai deixando aqui que eu vou falando aqui. 

Então, eu quero aqui retomar. (...) o Observatório do Clima, o presidente brasileiro 

envergonhou o país com seu discurso, sobretudo em relação à área ambiental. ‘O 

presidente mais uma vez envergonhou o Brasil no exterior ao abdicar a tradicional 

liderança do país na área ambiental em nome de sua ideologia. Não fez nada para 

tranquilizar investidores, nem para aplacar o clamor crescente por boicote a produtos 

brasileiros. Põe em risco o próprio agronegócio que diz defender’, afirmou a 

organização, que reúne trinta e sete entidades da sociedade civil brasileira. A mesma 

opinião é a do Greenpeace: ‘A fala do presidente sobre meio ambiente foi uma farsa. 

Bolsonaro tentou convencer o mundo que protege a Amazônia, quando, na verdade, 

promove o desmonte da área socioambiental, negocia terras indígenas com 

mineradoras estrangeiras e enfraquece o combate ao crime florestal’, declarou Marcio 

Astrini. Também os líderes indígenas chamam Bolsonaro de racista e paranoico. 

‘Lamentável’, ‘ofensivo’, ‘racista’ e ‘paranoico’ foram os adjetivos que as lideranças 

indígenas brasileiras classificaram o discurso do presidente Jair Bolsonaro na 

Assembleia da ONU. Outras lideranças também repudiaram, primeiro porque ele fez 

referência ao cacique Raoni e líderes indígenas que estavam lá em Nova York, na 

Cúpula, fizeram vários depoimentos. Queria aqui também ver a outra repercussão que 

saiu no 247, no jornal, aliás um blog. A imprensa internacional lamenta o discurso do 

Bolsonaro. ‘Calamitoso’. Discurso do Bolsonaro na abertura provocou reações dos 

Identificador: 370033003800310034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                             8 

CMSJC-001 – 60ª Sessão Ordinária – 24.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  24.09.2019 

correspondentes estrangeiros. Bom, primeiro a negativa de Bolsonaro sobre a crise 

amazônica... receberam amplo destaque, por conta das fotos de satélite, inclusive da 

Nasa, que registraram o aumento de incêndios e desmatamento nos últimos dois 

meses. Aliás, hoje à tarde na Comissão de Meio Ambiente do Senado, dirigida pelo 

senador Jaques Wagner, o Ricardo Galvão fez lá seu depoimento, muito interessante, 

é importante que todo mundo lá acesse o depoimento, emocionante inclusive, ele se 

emocionou quando ele fez referência ao Inpe e sobre a época da ditadura. Mas quero 

aqui então só levantar aqui o que disse o jornal espanhol El País: ‘O discurso 

ultranacionalista de Bolsonaro.’ O diário francês Le Monde destacou o ataque dele ao 

líder Raoni, indígena, acusado de ser ‘manipulado por estrangeiros’. O outro jornal, 

Washington Post, também fez matérias negativas dele sobre os incêndios da 

Amazônia, apesar de evidências que levaram a sua condenação internacional mês 

passado. O outro jornal, jornal britânico, também se mostrou surpreso com o twitter do 

presidente e aí eles classificaram de arrogante e uma série de pensar: ‘é tão 

verdadeiramente calamitoso para o lugar do Brasil no mundo. Me dá pena pensar pelo 

Brasil, escreveu o correspondente de jornal britânico. Aliás, no mesmo sentido também 

o Sakamoto, da Folha, fez um depoimento. Para quem acessar o UOL e a Folha de 

São Paulo vai ver a sua opinião sobre o discurso do presidente. Também quero aqui 

ressaltar o jornalista Vicent, do Washington Post na Ásia, que ele coloca assim no 

twitter: ‘Agora, o mundo certamente está prestando atenção ao Brasil como um país, 

talvez mais do que nunca. Mas acho que poucos membros importantes das 

comunidades liberais e democráticas globais gostarão de Bolsonaro menos hoje do 

que ontem. Já estava muito claro quem era ele.’ Também, uma outra imprensa 

internacional destacou que o Bolsonaro acusou a mídia de mentir sobre os incêndios e 

que exige respeito e soberania do Brasil. Então esses despachos dessa questão 

quando ele fez o ataque à imprensa, repercutiu no jornal americano, que também 

acusa líderes globais, e vários outros aqui, Amazônia não... que é o argumento do 

Bolsonaro de que a Amazônia não está sendo devastada. E, terminando aqui, quero 

aqui... a Associated Press: a mídia está mentindo sobre os incêndios da Amazônia. O 

material foi replicado em mais de dois mil veículos globais nos cinco continentes. Na 

France Press deu manchete. Então, infelizmente... também em relação aos diplomatas 

estrangeiros: ‘ele foi o campeão do aumento da desigualdade’, disse o chanceler 

cubano Bruno Rodriguez. Então quero terminar aqui só registrando que foi infelizmente 

um desastre a fala do Bolsonaro hoje na ONU.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora para 

o processo de votação e depois retornaremos para o Pinga-Fogo. Com a palavra o 

vereador líder de governo, José Dimas.” 

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

servidores desta Casa, público que nos acompanha, público aqui presente nesta Casa. 

O silêncio grita, fala alto. Senhor presidente, é muito gostoso a gente perceber que o 

Brasil está mudando. Eu gostaria de pedir que a votação fosse em bloco e a inclusão 

de diversos documentos: primeiro documento identificado de Diversos 535/2019, trata-

se de documento da Câmara dos Deputados, que encaminha informações das 

transferências de recursos da União ao Município, referente ao mês de agosto de 

2019; um outro documento também, identificado Diversos 536/2019, Conselho de 

Igualdade Racial, solicitando representante da Câmara, que nós indicamos, então, o 

vereador Marcão da Academia para apreciação de todos os vereadores. Inclusão 

também dos Requerimentos 3263 a 3270 e da Indicação 6015 a 6019. E o destaque 

do Requerimento 3256. 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 

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem 

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

Documento Diverso nº 535/2019 constante do Processo nº 11263/2019, de autoria da 

Câmara dos Deputados, que encaminha informações das transferências de recursos 

da União (constitucional, legal e voluntária) ao município referente ao mês de agosto 

de 2019; e do Documento Diverso nº 536/2019 constante do Processo nº 11278/2019, 

de autoria do Compir – Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial, que 

encaminha o ofício 004/Compir solicitando a indicação de representantes para compor 

o Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial; das Indicações de nºs 

6015/2019 constante do Processo nº 11264/2019, de autoria do vereador Cyborg, que 

solicita à Prefeitura Municipal manutenção nas piscinas verticais do Parque do 
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Ribeirão Vermelho, no bairro Urbanova; 6016/2019 constante do Processo nº 

11265/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o 

replantio de árvores de preferência adultas, substituindo as que caíram, bem como 

estudo técnico para as árvores existentes, no Parque da Cidade, situado na avenida 

Olivo Gomes, número 100, no bairro de Santana; 6017/2019 constante do Processo nº 

11267/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal poda 

de galhos de árvore “ficos”, com cesta aérea, situada a meio fio da rua Sena 

Madureira, em frente ao nº 427, referência: ao lado da Praça Aldo Pires, no bairro 

Parque Industrial; 6018/2019 constante do Processo nº 11269/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura fiscalização de um imóvel localizado 

na Rua dos Metalúrgicos, nº 63, no Jardim Valparaíba; e 6019/2019 constante do 

Processo nº 11271/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à 

Prefeitura fiscalização de agentes de trânsito, na Rua dos Metalúrgicos, próximo ao nº 

71, no Jardim Valparaíba; e dos Requerimentos de nºs 3263/2019 constante do 

Processo nº 11266/2019, de autoria do vereador Cyborg, que requer à EDP São Paulo 

serviço de poda de galhos de árvore em fios elétricos, na Comunidade Beira Rio, no 

bairro Urbanova, referência: próximo ao Supermercado Villarreal, situado na avenida 

Possidônio José de Freitas, nº 101; 3264/2019 constante do Processo nº 11268/2019, 

de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura agendamento de 

cirurgia dos ombros para Santina Bastos dos Santos; 3265/2019 constante do 

Processo nº 11270/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura urgência no agendamento de avaliação cirúrgica de retirada de pólipo 

endometrial com atipias para Elaine Mara Ernandes; 3266/2019 constante do Processo 

nº 11272/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 

urgência no agendamento de cirurgia de hérnia para Santina Bastos dos Santos; 

3267/2019 constante do Processo nº 11275/2019, de autoria da vereadora Renata 

Paiva, que requer licença da vereança no período de 24 a 27 de setembro de 2019, 

conforme atestado médico; 3268/2019 constante do Processo nº 11276/2019, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, que solicita autorização para uso do Plenário 

Mário Scholz, no dia 20 de novembro de 2019, das 18h às 22h, para a entrega da 

Medalha Mérito Municipal ao engenheiro Catão Francisco Ribeiro;  3269/2019 

constante do Processo nº 11277/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita a 

Comgás – Companhia de Gás de São Paulo, através de seu escritório regional em São 

José dos Campos, informações com referência à canalização de gás para atendimento 
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aos residenciais da região do bairro Urbanova; e 3270/2019 constante do Processo nº 

11279/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que parabeniza o Heróis 

Sobre Rodas pela realização do evento Treinão de Aniversário, ocorrido no dia 22 de 

setembro de 2019; e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento nº 

3256/2019 constante do Processo nº 11247/2019, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos sobre 

os cortes ocorridos no programa Bolsa Família no Município de São José dos Campos. 

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

do vereador Marcão da Academia para compor o Conselho Municipal de Políticas de 

Igualdade Racial. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

vereador Marcão da Academia para representar a Câmara Municipal no Compir – 

Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial (conforme Documento Diverso nº 

536/2019 constante do Processo nº 11278/2019, de autoria do Compir). 

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

processo de votação das atas e das 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 no dia 12 de setembro de 2019 – 57ª Sessão Ordinária; 

17 de setembro de 2019 – 58ª Sessão Ordinária; 19 de setembro de 2019 – 59ª 

Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 18h37min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 12, 17 e 19 de setembro de 2019. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o 

requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e 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:- “Três votos favoráveis, 

portanto rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação do Requerimento de nº 3256/2019 constante do Processo nº 

11247/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citado. Rejeitado com três 

votos favoráveis. 

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

os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 24 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:- “Com nenhum voto 

contrário, 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. 

Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 3190/2019 constante do Processo 

nº 11079/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que justifica a ausência na 

sessão ordinária do dia 19 de setembro de 2019, conforme atestado médico; e 

3267/2019 constante do Processo nº 11275/2019, de autoria da vereadora Renata 

Paiva, que requer licença da vereança no período de 24 a 27 de setembro de 2019, 

conforme atestado médico. 

O Requerimento de nº 3216/2019 constante do Processo nº 11205/2019, de autoria da 

vereadora Renata Paiva, foi retirado pela autora. 

Às 18h39min encerrou-se o processo de votação. 

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

então, ao horário do Pinga-Fogo. Dando sequência ao Pinga-Fogo o vereador Lino 

Bispo, 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, 
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do Regimento Interno) o próximo 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. Cumprimento aqui o pessoal do Direita São Paulo e 

todas as pessoas presentes na nossa galeria. Senhor presidente, eu venho a essa 

tribuna na noite de hoje para comentar um pouco sobre um evento que nós tivemos na 

sexta-feira passada, aqui nesta Casa, um evento do partido aqui, que foi a segunda 

conferência para mulheres. O partido tem investido bastante na formação feminina na 

busca de levar às mulheres a informação sobre a política. E nós estivemos aqui nesta 

Casa – Casa cheia, graças a Deus! –  e nós vamos passar um pouquinho porque tem 

muita gente que não pôde vir e eu disse: ‘olha, vou reprisar parte do nosso encontro de 

sexta-feira no Pinga-Fogo, na sessão de terça’, que é hoje. Então, eu peço ao nosso 

sonoplasta aqui que possa estar passando aqui um pouco daquilo que nós 

programamos para a sessão de hoje.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Então, essa foi um pouco a apresentação que nós tivemos 

aqui na sexta-feira. O partido tem procurado valorizar o público feminino, a mulher na 

política, e essa é a segunda conferência e já tem uma terceira conferência marcada na 

cidade de Lins, onde o partido agrega ali pessoas, lideranças daquela cidade, para 

falar um pouco de política. Hoje o PL é a terceira maior bancada na Câmara dos 

Deputados, nós contamos hoje com quarenta e um deputados e tem mais três 

deputados de outros partidos vindo para o PL. Então, um dos partidos que mais 

cresceu e que tem crescido. Em São José, nós estamos trabalhando também nessa 

direção de que o partido possa crescer cada vez mais. E aqui nós tivemos na noite de 

sexta-feira a coronel Nikoluk, com todo o prestígio dentro do partido, e eu pude aqui ter 

a presença do nosso presidente estadual dizendo: ‘São José é uma cidade importante 

para o nosso partido’. Então, isso para nós é muito bem-vindo, esse olhar que o 

partido tem, para valorizar as lideranças políticas. E São José realmente é uma cidade 

que o partido interessa fazer crescer e isso nós temos um grupo realmente de pessoas 

que agregam a nós e que têm consciência de que nós estamos fazendo um trabalho 

muito sério no sentido de a gente crescer com qualidade. Então, é isso que eu queria 

apresentar para as pessoas que não puderam vir na sexta-feira aqui e que queriam 

realmente ouvir um pouco das falas das nossas lideranças. Através do Pinga-Fogo de 

hoje, a gente conseguiu reportar aí a você que nos assiste agora um pouco daquilo 

que o nosso partido tem feito na nossa cidade. Obrigado, presidente!”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo inscrito para 
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falar no Pinga-Fogo, 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 370033003800310034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                             16 

CMSJC-001 – 60ª Sessão Ordinária – 24.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  24.09.2019 

Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos 

que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, nas nossas redes sociais e também 

na TV Câmara! Bem, inicialmente, eu gostaria de falar que a prevenção ao suicídio foi 

a principal pauta da minha participação na rádio Logos FM recentemente. Eu pude 

estar ali falando sobre as ações que venho desenvolvendo na cidade em relação ao 

assunto e em favor da prevenção ao suicídio, como os seminários que estão sendo 

realizados aqui inclusive na Câmara Municipal, as palestras que são ministradas 

também nos colégios e também nas empresas, além da campanha do Setembro 

Amarelo, que tem sido um apoio importante por meio do CVV, também realizado 

através das minhas redes sociais, com vídeos, posts e também orientação sobre o 

tema. Esse também é um papel do Legislativo, de trazer a informação à população 

sobre pautas importante e que podem trazer mudança, inclusive, à população. Bom, 

além disso, a minha ida na rádio também foi para poder dar oportunidade de falar 

sobre a cartilha que eu estive produzindo, nós estamos na segunda edição, ela teve 

algumas modificações e ela está disponível a todas as pessoas. Ela fala 

especialmente sobre a prevenção ao suicídio, quais são os fatores de risco para a 

população em geral, quais são os sinais prévios que as pessoas podem apresentar, 

são sinais que precisam ser enxergados para que a gente consiga acolher as pessoas 

que estão em sofrimento, além dos locais onde é possível utilizar os instrumentos de 

saúde pública para o atendimento de saúde mental. Então, esses dados são 

apresentados inclusive na última parte ali da cartilha. Então, eu agradeço à rádio A voz 

do Vale, ao seu apresentador ali, o Alexandre da Farmácia, pelo espaço, pois falar 

sobre o suicídio precisa deixar de ser um tabu. Então, muito importante a gente ter na 

rádio, ou aqui na Câmara, ou em qualquer outro lugar, o espaço para levarmos 

informação a toda população. Além disso, hoje pela manhã eu estive ali na rádio 

Jovem Pan falando sobre um outro assunto que merece nossa atenção, que é o abuso 

infantil. Foi um papo muito importante, pois eu tive a chance de levar orientação aos 

ouvintes como a forma de prevenção também, pois muitas vezes a vítima de abuso 

pode até pensar em suicídio. Um dos grandes problemas quando a gente fala sobre 

abuso infantil, diferentemente dos abusos que acontecem sobre vítimas adultas, é que 

o abusador ele tenta ganhar inicialmente a confiança da criança e por meio disso 

acontecem alguns abusos e o problema é que a maioria desses abusos acontecem 

principalmente no meio das suas próprias famílias, podendo acontecer por meio de 

familiares muito próximos que inicialmente ganham a possibilidade, a liberdade de 
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realizarem atos de atrocidade com essas crianças em virtude de ganhar inicialmente a 

confiança delas e também de seus pais. Ainda falando sobre abuso infantil, pouca 

gente sabe, mas, de acordo com o levantamento do Conselho Tutelar de São José dos 

Campos, só no ano passado, dos poucos mais de dez mil atendimentos do conselho, 

que foi realizado em São José dos Campos, 1393 foram encaminhados para o Creas, 

que é um serviço especializado e direcionado a pessoas com seus direitos violados, e 

desses 424 eram casos de violência sexual. O número aumentou em relação a 2017, 

onde nós tivemos, em 2017, 397, e 424 casos no ano de 2018. E todos esses 

envolvendo crianças e adolescentes da nossa cidade. Então é importante incentivar as 

pessoas a denunciarem o abuso infantil, mesmo que seja uma simples desconfiança 

para investigação. E daí o papel do Disque 100, ele existe exatamente para isso, para 

que a gente possa ter um momento de fazer a denúncia para que ações possam ser 

tomadas e a gente consiga coibir exatamente o abuso infantil. Então, quando nós 

omitimos, nós colaboramos com o abuso. Aproveitando, eu quero aproveitar para fazer 

dois convites a todos aqueles que nos assistem aí na rede ou na TV Câmara e 

também aqui na Câmara Municipal. O primeiro é para um bate-papo sobre suicídio, 

sobre as prevenções, que será realizado na Igreja da Cidade e estará sendo realizado 

no próximo sábado, no dia 28, às 19:30, lá no Campus Colinas. E dentro das ações da 

igreja, no Setembro Amarelo. Eu agradeço à pastora Leila Paes pelo convite, vou estar 

compondo com ela uma mesa para discussão sobre o tema e o evento será aberto ao 

público e será mais uma oportunidade para levar orientação às pessoas e é uma 

informação que pode inclusive salvar vidas. O segundo convite a todos é que... No dia 

29 de setembro, vai ser realizado aqui, em parceria com o CVV, a Caminhada em 

favor da vida, que é organizada pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e 

ele conta com o apoio total do meu gabinete, no dia 29 de setembro, então, às 9 horas. 

A saída será ali da Praça Ulysses Guimarães, no Jardim Aquarius, e o grupo passará 

pelas principais ruas e avenidas ali do bairro, entregando material de orientação e 

prevenção ao suicídio. Eu lembro que a caminhada ela passa a fazer parte inclusive do 

calendário de eventos oficiais do município de São José dos Campos devido a um 

projeto, do qual eu pude participar, aprovado unanimemente aqui por esta Casa. Eu 

gostaria agora de falar um pouco sobre... mudando um pouco de assunto, nessa última 

sexta-feira, eu tive o prazer de acompanhar a apresentação da Orquestra Filarmônica, 

do Sesi, que trouxe um espetáculo belíssimo à cidade. A orquestra teve a presença do 

maestro João Carlos Martins, que é um dos maiores pianistas do Brasil, tem uma 
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história muito bonita de... onde ele teve a dificuldade por causa de uma lesão 

neurológica, mas mesmo assim ele mostrou que ele desenvolveu um trabalho como 

maestro e hoje está à frente da Filarmônica do Sesi. Esse espetáculo ele foi gratuito, 

trazido ali na Igreja da Cidade. Sem dúvida, foi uma honra para nós, para a cidade e 

também ali na igreja, e um grande privilégio da nossa cidade em receber esse 

espetáculo assim de total grandeza e excelência. Para quem esteve presente, ver o 

maestro João Carlos Martins tocando foi emocionante e também inesquecível. 

Parabéns ao Sesi, que foi um parceiro, que trouxe esse tipo de evento para nossa 

cidade. É o segundo ano que nós podemos contar com a presença aqui da orquestra. 

Em nome do seu presidente, Paulo Skaf, eu quero agradecer tanto à orquestra quanto 

a todos os envolvidos que fizeram possível a realização desse projeto com a 

apresentação da Filarmônica. O presidente Paulo Skaf, presidente do Sesi, ele esteve 

também pessoalmente ali no evento e eu queria agradecer a ele pela iniciativa de 

oferecer esse espetáculo gratuito e gratuito a toda população. Nosso muito obrigado 

também à Igreja da Cidade que disponibilizou o espaço. E, graças ao espaço que foi 

cedido, nós tivemos ali em torno de quatro mil pessoas assistindo o evento. Agora, 

senhor presidente, eu queria falar um pouco sobre questões de saúde. Eu queria 

relembrar sobre algumas coisas que no meu mandato eu estive participando e pude 

realizar. Quero chamar atenção de todos aqui, para todos que estão nos vendo 

também na nossa rede, uma notícia importante, eu queria trazer alguns dados que... 

Como presidente da Comissão de Saúde, em março de 2017, eu estive em Sorocaba 

conhecendo o trabalho e as dependências do Banco de Olhos de Sorocaba, que hoje 

é considerado o maior hospital em atendimento em oftalmologia do nosso país e ele é 

referência também em transplantes de córnea no nosso país. Dessa visita nasceu a 

possibilidade de São José dos Campos passar a se tornar uma captadora de córneas, 

uma vez que os bancos estavam cada vez mais com redução desses números 

disponíveis de córnea, que é um... e o transplante de córnea é um procedimento que é 

de mais fácil resolução em relação aos demais transplantes de órgãos que são feitos e 

é o tratamento específico principalmente para doenças como o ceratocone, que é uma 

patologia importante que pode levar à cegueira definitiva. Então, nós tivemos a 

possibilidade de escrever uma história de captação de córneas aqui na nossa cidade, 

fazendo com que nós aumentássemos a disponibilidade desse tecido para a realização 

do procedimento. Então, eu mediei o contato com o BOS, a Prefeitura, a Urbam e o 

Próvisão, até que o contrato de parceria foi firmado entre as instituições e, melhor, sem 
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nenhum custo ao munícipio e, em 4 de abril de 2017, foi realizada a assinatura do 

termo de parceria entre Prefeitura, Urbam, Banco de Olhos de Sorocaba e o Próvisão. 

E o acordo trouxe a contratação de mão de obra especializada com recurso vindo do 

Governo Federal e com o aumento das doações e captação de córneas e a diminuição 

das filas de espera por transplantes de córneas. Então, ali, como vocês podem ver no 

slide, a gente nota que cerca de 1500 doadores nós tivemos e desses doadores nós 

tivemos então três mil córneas recebidas de abril de 2017 até agosto de 2019, 

segundo os dados colhidos pela Urbam. Então, ao todo, três mil pessoas. Com isso, 

são cerca de seis mil pessoas beneficiadas com nova visão. E eu participei desse 

processo desde o início, desde a criação, formação, e os resultados vêm mostrando 

que a nossa cidade é realmente uma cidade solidária e que tem a disponibilidade de 

poder ajudar ao próximo. Eu não posso deixar principalmente de agradecer às famílias 

dos doadores, que, mesmo num momento tão difícil como a perda do seu querido, 

foram solidárias e liberaram as captações, trazendo alegria a outras pessoas que 

tinham dificuldade para enxergar. E, além disso, eu queria parabenizar também o 

prefeito Felício Ramuth, que se sensibilizou com essa causa e prontamente foi 

favorável ao contrato de parceria firmado com o BOS, a Urbam e o Próvisão, que 

também merecem os nossos agradecimentos. Então, ver esses resultados do nosso 

esforço, do nosso trabalho, melhorando a vida das pessoas é muito bom. Então, eu 

agradeço a todos. Obrigado, senhor presidente!” 

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

sequência aqui ao Pinga-Fogo, agora inscrito para falar no tempo de dez minutos, 

vereador Wagner Balieiro.” 

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 Wagner Balieiro, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores, público aqui presente, a todos que nos acompanham pelas 

redes sociais, pela TV Câmara. O assunto que me traz aqui a esta tribuna novamente 

é parecido com o que eu falei mês passado, que eu considero de extrema gravidade. 

Quando nós falamos da questão ambiental, quando nós falamos dos problemas que 

muitas vezes temos pessoas que vêm até a esta Câmara para falar dos problemas de 

supressão de árvore, quando a gente tem comissão de vereadores na defesa do Inpe, 

na defesa da Floresta Amazônica, a gente tem tido um problema muito sério na 

cidade, que é essa situação absurda... Cumprimentar aqui também os músicos que 

estão presentes todas as sessões de câmara, registrar que temos que estar na luta em 

defesa do trabalho de vocês. Que é o problema da questão do despejo de esgoto sem 

tratamento nos córregos de nossa cidade, incluindo a chegada desse esgoto no Rio 

Paraíba do Sul. Essa foto foi tirada no dia 16 de setembro, quando... com relatos de 

alguns moradores próximos do local, falaram do problema de mau cheiro. E quando a 

gente foi verificar, fiz até aquela corrida: passei primeiro no córrego Vidoca, não era lá; 

aí fomos lá atrás do Parque da Cidade, próximo à estação Lavapés, e encontramos 

essa situação que está até agora, que é o lançamento de praticamente todo o esgoto 

de nossa cidade sem tratamento no córrego Cambuí. Aqui cerca de 300, 400 metros 

da chegada no Rio Paraíba do Sul. Essa espuma, essa situação toda aí, quando a 

gente mostra, é de todo o esgoto da cidade. Aqui, nós temos uma estação de 

tratamento, que é a Estação de Tratamento Lavapés, que fica ali atrás, aos fundos do 

Parque da Cidade, e nós temos diversos coletores, um margeando o córrego Vidoca, 

outro margeando o córrego Cambuí, mais a coleta da rede de esgoto de toda a região 

central, que são levados até a estação de tratamento Lavapés. Quando não há o 

tratamento do esgoto, ele entra por um extravasor, como se fosse um ladrão, todo o 

esgoto é lançado no córrego Cambuí, que tem essa situação horrorosa aqui, não é? 

Aqui, talvez em função da definição do datashow, mas tem aquela foto do Rio Paraíba, 

já bem próximo da foz do córrego Cambuí, mostrando até a diferença da cor. Essa 

mancha preta escura é a saída do córrego Cambuí entrando no Paraíba. O Paraíba, a 

cor dele, na verdade, é o que está mais acima, do lado, vamos dizer assim, esquerdo. 

E toda essa mancha escura é todo o esgoto da cidade que está sendo lançado sem 

tratamento, numa cidade que tem, como índice oficial, 100% de tratamento de esgoto 

daquilo que é coletado, 100% de tratamento daquilo que é coletado, porque a gente 

ainda tem vários bairros que têm problema de não ter ligação. Mas é grave a situação 
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porque nós não estamos falando de uma coisa de um dia, dois... nós estamos falando 

de situações que estão acontecendo com uma certa frequência e que, nesse caso, já 

está há pelo menos vinte dias. Vinte dias tendo esse lançamento de todo o esgoto da 

cidade sem tratamento no Rio Paraíba do Sul. E, como a Sabesp tem um contrato com 

o município e é de responsabilidade do município fazer o trabalho de fiscalização 

também, é função desta Casa também fazer esse trabalho. E eu tenho, sempre que 

possível, percorrido vários pontos da cidade e mostrando que está uma situação muito 

ruim, Dulce, e eu acho que vale a pena, José Dimas, de a gente fazer um trabalho em 

relação a isso. Esse aqui... acho que é nesse botão que aperta aqui, deixa eu ver. 

Opa!” 

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

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Olha lá, isso aqui é o lançamento todo, sem 

tratamento, no córrego Cambuí. É esse tamanho aí! Vamos lá, mais esse. Deixa eu ver 

aqui se é esse aqui que aperta, deixa eu ver aqui. Tem hora que... Aí!”  

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

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Oh, fica desse jeito. Então, essa é a situação do 

local, né? Com essa... vocês imaginam como é que é ali perto. Então, é uma situação 

muito séria. Quando a gente fez isso, essa filmagem, foi no dia 16 de setembro. No 

final de semana, no dia 21 de setembro, um fazendeiro que tem ali do lado, que cria 

gado aí do lado do córrego, ligou mostrando que a situação no final de semana estava 

muito pior. Então, é algo muito sério que está acontecendo em nossa cidade em 

relação a essa questão de tratamento. Aqui só colocando algumas outras vistorias. Por 

que que eu estou voltando esse assunto? Porque há pouco tempo nós mostramos aqui 

na Câmara, depois fizemos vários documentos para a Sabesp, que nós estávamos 

tendo problema na estação elevatória do Vidoca. Quando a gente tem problema na 

estação elevatória do Vidoca, toda a parte de esgoto da zona sul e zona oeste é 

também lançado no córrego Vidoca. Aí arrumou a estação elevatória, mas atrapalhou-

se na estação de tratamento, né? Então, estou na vistoria que a gente sempre faz, 

essa aqui... Opa, volta aqui! O duro aqui é apertar isso aqui. Aí! Quando ficou esse 

período aí do mês de agosto tendo esse problema. Quando resolveu esse problema, aí 

resolveu a estação elevatória, mas aí deu problema lá na estação de tratamento, que 

pega até justamente esse esgoto. Só na verdade trocou o córrego que estava jogando, 

estava sendo jogado no Vidoca, começou a lançar no córrego Cambuí. Então, ali tinha 

sido resolvido, no Vidoca, mas apareceu esse problema, né? Aqui só para 
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novamente... nós já tivemos dois, três documentos feitos, eu sempre falo desse 

problema desse lançamento do córrego Senhorinha. Então, agora vamos falar quem 

lança esse esgoto aqui porque como falar para a Sabesp que está tendo problema e 

não resolve. Esse lançamento de esgoto que tem no córrego Senhorinha, juntamente 

com todos os outros problemas que a gente tem, é de uma empresa chamada Shibata, 

que precisa resolver isso. É o lançamento de toda aquela área que está sendo lançado 

sem tratamento no córrego Senhorinha e que aumentou depois da inauguração de 

mais uma parte do empreendimento, cinema e tal. Mas aumentou o problema e 

continua sendo lançado, causando prejuízo. A gente foi verificar, buscamos e é de lá. 

Já mandamos documento para a Sabesp, mas, porém, o problema continua 

acontecendo. Nesta sessão de câmara... Obrigado aí pelo pessoal que está mostrando 

aqui a tela. Nessa sessão de câmara, nós apresentamos e tivemos aqui a 

concordância de todos os colegas, nobres vereadores, mais um documento para a 

Sabesp para solicitar providências e esclarecimentos e não deixar que essa situação 

continue acontecendo em nossa cidade. Nós estamos tendo uma situação que é grave 

e que não se apresenta ali uma solução para o problema, ou, quando resolve, resolve 

e depois tem problema de novo, aí resolve mais um dia, aparece problema em outro 

local. Nós precisamos ter... já que o índice oficial é 100% do que é coletado é tratado 

na cidade, ele tem que ser 100% tratado e não ficar nessa situação que é realmente 

de um grande dano ambiental e de uma situação que não está de acordo com aquilo 

que São José merece, por tudo que é investido, por tudo que é arrecadado pela 

Sabesp aqui no munícipio. Então, novamente, nós tivemos, com o apoio desta Casa, a 

aprovação de um documento de minha autoria solicitando providências da Sabesp, 

mas é fundamental que, junto com outros colegas vereadores, nós possamos ir até as 

instalações da Sabesp e cobrar datas e serviços concretos para evitar esse tipo de 

coisa que... Muitas vezes a imagem aqui mostra, já é difícil de ver, vocês imaginam 

uma situação indo no local, é realmente de assustar ver uma situação tão grave e tão 

dramática dessa acontecendo no munícipio, como está acontecendo aí no caso da 

questão de saneamento básico do nosso munícipio. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Dulce Rita 

próxima inscrita. Com a palavra, o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, diante do que o vereador Wagner 

Balieiro colocou, já não é a primeira vez, e conversando com alguns outros vereadores 

e também mesmo com o Wagner Balieiro, nós, por bem, solicitamos que a Casa, 
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através da Mesa Diretora, comunicasse à direção da Sabesp. Eu acharia de bom tom, 

né, vereador? Ou a Sabesp viria até aqui, ou nós iríamos até a sede da Sabesp para 

que eles nos mostrassem esse plano de ação, esse trabalho, que já há um bom tempo 

a gente vem recebendo reclamações dos seus serviços aqui na cidade. A cidade não 

merece mesmo, o investimento é grande, é alto, e nós vereadores, na nossa função de 

fiscalizadores dos serviços prestados à comunidade, então nós solicitamos ao senhor 

presidente que faça esse comunicado, essa visita de uma comissão dos vereadores, 

ou que eles possam vir aqui, ou que nós possamos ir lá, para tomar conhecimento da 

qualidade do serviço prestado à nossa cidade na distribuição de água, no consumo de 

água e também no tratamento de esgoto. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Fica registrado, 

vereador, e faremos sim o contato com a Sabesp. Dando sequência ao Pinga-Fogo, 

vereadora Dulce Rita, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Eu primeiro queria aí dar 

um boa noite aí para os músicos e falar que: ‘Olha, está no forno para sair a lei de 

vocês’. Acho que até no final dessa semana os procuradores da Prefeitura já 

prometeram que estão fechando aí para a gente poder conversar, está bom? Não está 

esquecido. Queria também falar agora que teve hoje uma reunião dos Consegs hoje 

com o prefeito Felício. Infelizmente foi às cinco e meia da tarde. Nós, que 

acompanhamos os trabalhos lá do Conseg Leste, não podemos ir. Mas falar que pode 

contar com o nosso apoio. Quando não sou eu, são os meus assessores, nós temos 

ido em todas as reuniões aí para dar um suporte maior para a população nos 

problemas de segurança. Bom, eu queria falar rapidamente, hoje não vai ser dez 

minutos, não. Isso daí é o curso de cuidador de idoso que nós estamos dando lá em 

Eugênio de Melo, nós estamos com trinta senhoras recebendo esse curso, que é uma 

profissão do futuro, que o prefeito já está pensando nas novas profissões. Tem umas 

profissões que vão se extinguir e novas vão aparecer, e essa é umas das profissões 

do futuro, que é de cuidador de idoso. Então tem muita gente interessada. Esse curso 

é feito junto com... uma parceria com o Senac, com a Prefeitura e com a entidade, a 

Meimei. Queria agradecer a Jacira, lá do Righi, que abriu as portas para dar o curso e 

nós só não conseguimos botar mais gente por falta de um espaço maior, mas o 

pessoal está gostando muito, tem uma professora que é maravilhosa, sabe dar o... 

falar muito bem sobre o assunto, entende muito do assunto. E falar que isso daqui é só 

um dos cursos que nós estamos dando, que nós estamos dando quase na divisa lá de 

Caçapava, que é o Residencial Righi, e tem gente do Campos dos Alemães recebendo 

esse curso, da região inteira, de todas as regiões da cidade. Então queria agradecer a 

Prefeitura, o Senac e a Jacira, lá da entidade Meimei. Por favor, a próxima. Isso daqui 

é um tour que nós fizemos com a Secretaria de Mobilidade, junto com o engenheiro 

Ronaldo e o engenheiro Douglas, que nós aí estamos fazendo um pente-fino em todos 

os lugares em que nós estamos detectando lugares com maior perigo de trânsito, 

principalmente em frente de escolas, hospitais ou onde que tem grande fluxo de 

trânsito. Então nós fizemos uma vistoria lá na região de Eugênio de Melo, fomos na 

escola Luiz Leite, conversamos com as professoras de lá, na Cedin Amália Bondesan, 

na escola Norma Lúcia, dentro do Jardim das Flores, e estivemos em outros lugares. 

No dia seguinte estivemos em dois lugares lá no Santa Inês, na avenida Durvalina, 

onde teve um acidente muito feio lá. E eu queria agradecer o Douglas e o Ronaldo que 

estiveram comigo no dia seguinte, após o acidente, inclusive foi no horário do almoço 
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deles, perante a gravidade do acidente. E os moradores, os comerciantes ficaram 

muito preocupados. E eles estiveram comigo, no horário de almoço, para fazer a 

reunião com os comerciantes. Infelizmente, no dia seguinte teve outro acidente, mas 

isso daí já está sendo levado lá para a Secretaria que eles estão fazendo um estudo 

para ver o que que pode ser feito no local. Isso daqui também é mais uma vertente 

desse problema que está nos afligindo muito, que é o Setembro Amarelo, que aqui é o 

problema da depressão e do suicídio. Queria parabenizar o vereador... o Elton que 

levantou essa bandeira aqui dentro do município, está fazendo grandes palestras e 

tem gente pela cidade inteira querendo entrar nesses... participar desses encontros. E 

um desses exemplos foi a Igreja Adventista lá do Galo Branco, que foi o pastor Lucia 

e... pastora... a minha grande amiga Daniela, que pediram material e fizeram uma 

passeata lá em... nas ruas lá de Eugênio de Melo levando o material e mostrando a 

importância, conversando com a população. Engajando-se também nessa campanha 

do Setembro Amarelo. Isso daqui não é uma disputa com o Dr. Elton, não! É uma 

soma com o Dr. Elton, que esse problema é muito maior que a gente pensa e nós 

infelizmente... nós temos agora, estamos pensando nas consequências de termos 

chegado a esse ponto numa sociedade. Mas também estamos na hora de virar as 

costas para saber das causas por que essa sociedade chegou a esse ponto. Então eu 

acho muito importante essa bandeira, doutor, e se mais gente vier, aparecer, nós 

vamos estar encaminhando para o senhor. E uma das coisas, vertentes também que 

apareceu foi um pai de aluno que viu na rede um professor... o professor Samuel 

Faria, que ele viu uns desenhos de umas portas do banheiro, e nesses desenhos 

tinham umas mensagens muito tristes: ‘Se todo mundo desiste de mim, por que eu 

também não posso desistir?’; ‘A conexão humana é uma rua sem sinal’; ‘Se todo 

mundo desiste...’ Depois ele vem, pega essas frases, monta outras frases em cima 

dando uma outra visibilidade, um outro espírito, um outro astral para levantar essas 

crianças. E essas mensagens foram escritas nas portas dos banheiros. Então ele 

pegou isso, pegou esses pequenos sintomas de uma depressão e foi fazer isso: um 

movimento de arte, um movimento de mudar o que estava sendo escrito para mudar 

para cima, para uma coisa positiva. Então, o pais de aluno me mandou essa 

mensagem que é para mim conversar com a professora de uma escola lá no Galo 

Branco para a gente desenvolver esse projeto. Eu acho que esse projeto tem que ser 

feito não só na Secretaria de Educação, que eu insisto também que nós temos que ir 

para a Secretaria Estadual e vamos ver o que que nós conseguimos fazer. Agradeço o 
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pai de ter dado essa mensagem tão importante, nesse momento tão crítico da nossa 

sociedade, desse professor preocupado com o bem-estar dos alunos fazendo pouco, 

mas estava fazendo muito para essa escola. E agora eu queria mostrar aqui, para 

terminar, o pessoal lá de Eugênio de Melo, umas moças que estavam com depressão, 

com ansiedade, resolveram arregaçar a manga, se juntarem para dançar. Por favor, a 

próxima!” 

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

A vereadora DULCE RITA:- “Isso aí foi fruto da depressão, da ansiedade. Elas se 

juntaram e começaram a dançar. Não pediram nada para a Prefeitura, só o espaço 

público. Foi dado espaço para elas se juntarem e agora elas estão em todas as 

quadras, em todos os lugares da região, não só para dançar, para se divertir, como 

também para pegar mais mulheres que têm esse problema para se juntarem a ela e 

fazer uma nova... ter uma nova qualidade de vida.” 

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

A vereadora DULCE RITA:- “Bom, eu queria parabenizar as pessoas aí porque elas 

tiveram iniciativa própria, resolveram fazer o modelo da atividade delas, sem muita 

conversa, sem muito preciosismo, começaram no passinho e foram se juntando, estão 

agora lindas, maravilhosas e, o que é mais importante, estão muito felizes da vida. E, 

para acabar, eu queria só fazer um comentário ligeiro agora de um problema que está 

aparecendo na rede sobre os cachorros da subprefeitura de Eugênio de Melo. Eu não 

queria tocar muito nesse assunto porque esses cachorros já estavam na subprefeitura 

quando o atual administrador tomou posse lá, mas, como esses cachorros eram 

queridíssimos lá dos funcionários, foi ficando. Até que começou a ter as agressões 

contra os transeuntes na rua e até os próprios funcionários, eles começaram a ser 

agredidos pelos até os próprios funcionários. Aí teve um grupo, que é o protetor dos 

animais, começou a fazer um movimento, aí o Centro de Zoonoses falou que não era 

para dar mais comida para os cachorros, porque afinal de contas lá é um espaço 

público e a população tem o direito de entrar dentro da subprefeitura para procurar os 

seus interesses e fazer suas coisas lá dentro. E muitas vezes a população estava 

sendo tolhida de entrar na subprefeitura para fazer... por causa da agressividade dos 

cachorros. O Centro de Zoonoses foi lá e tirou o mais... o chefe da matilha para ver se 

acalmava os outros e parece que está tendo uma acomodada lá, uma zona de conforto 

agora, eles estão mais calmos. Queria falar que não sou... faço parte do rol dos 

protetores, mas eu também tenho meu animal em casa e quando eu quero... se eu 
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quiser eu vou pegar um animal da rua e vou botar para dentro da minha casa, não vou 

fazer isso dentro de um órgão público. Acho que não é o lugar ideal. Mas o problema 

já está instalado lá. O Centro de Zoonoses já foi lá e pediu para não dar mais comida 

para o cachorro senão vão botar, porque tem muita gente, tem muitos moradores, 

estão jogando os cachorros lá dentro, vai ficar uma coisa insuportável. O Centro de 

Zoonoses já levou o mais bravo, né? E agora vai cuidar dos outros. Então até a 

semana que vem todos vão ser vacinados e castrados. Eu queria falar e deixar para a 

rede, falar para a população, que se alguém se interessar em adotar um cachorro 

vacinado e castrado, é só procurar a subprefeitura de Eugênio de Melo que vai fazer 

um grande favor para o animal como também vai fazer um grande favor para o órgão 

público e para a população que vai poder entrar na subprefeitura sem riscos de ser 

agredido. E também falar que, por favor, não põe mais cachorro na subprefeitura. Se 

vocês gostam mesmo dos seus animais, de animal de rua, leve para suas casas. Do 

órgão público não é lugar ideal. E que ninguém vai levar esses cachorros que estão lá 

ainda que estão sendo castrados e estão sendo vacinados, ninguém vai levar para 

lugar nenhum, estão à espera dos bons corações que saiam da rede social e tomem 

uma atitude e pega o cachorro e leve para a sua casa, que eu não vou levar para o 

Centro de Zoonoses, eu não vou levar mesmo. Eu estou querendo o bem-estar do 

cachorro, que ele tenha qualidade, que ele tenha condições de ser adotado. Então é 

isso que o Centro de Zoonoses está fazendo. Então, por favor, se quiser um cachorro 

castrado, vacinado, procure a subprefeitura de Eugênio de Melo!”  

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

um minuto de silêncio a pedido da senhora... a pedido do vereador Robertinho da 

Padaria pelo passamento da senhora Edna Aparecida de Melo Friggi, esposa do 

Zezinho Friggi, faleceu no último dia 20 desse mês.” 

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

póstuma à memória da senhora Edna Aparecida de Melo Friggi. 

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 

19h30min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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