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SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h52min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: DR. ELTON (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB), DULCE RITA (PSDB), CYBORG (PV), PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP), WALTER HAYASHI (PSC), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB) e SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

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

FRAGA (PT) – 17h52min, LINO BISPO (PL) – 17h53min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 

17h53min, RENATA PAIVA (PSD) – 17h54min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB) –– 17h57min, ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS) – 18h04min, 

WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h06min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h09min, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h13min e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h17min.  

 

 

Às 17h52min, 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. Orador inscrito para falar no 

Pinga-Fogo, a primeira, 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 primeira oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite aos 

presentes e à rede social de telecomunicação dessa Casa! Primeiramente vou ler uma 

moção que eu fiz aí: “Manifesto repúdio à falta de esclarecimentos à população sobre 

o lançamento de fumaça (...)’. Por favor, eu queria as imagens, por favor! Esse evento 

que nós tivemos... Primeira coisa esse moço aí é o Roberto Selva, que é um brigadista 

da Embraer que lutou bravamente nesse dia aí contra o que aconteceu lá na 

Petrobras. Esse moço aí faz treinamento junto com o Corpo de Bombeiros, junto com... 

salvamento em selva, no paragliding. Então queria deixar aqui, em nome do Roberto 

Selva, toda a minha solidariedade de todas as pessoas do Corpo de Bombeiros, dos 

brigadistas, da Defesa Civil que também no dia me ajudou dando informações do que 

estava acontecendo, porque nós estávamos lá próximo de Eugênio de Melo, via 

aquela fumaceira lá e aquele fogo e não tinha notícia. E prontamente a Defesa Civil... 

Conseguimos entrar em contato com a Defesa Civil, ela foi relatando os fatos para a 

gente e nós fomos, na medida do possível, acalmando a população que foi um 

momento muito difícil, principalmente na região leste. Mas agora eu queria também 

falar um pouquinho sobre a Petrobras. Nós tivemos a informação aí do senhor Roberto 

Castello Branco, presidente da Petrobras, que em fevereiro de 2019... ele declarou que 

nossa capitalização de mercado voltou a superar os 100 bilhões, o que nos coloca de 

volta na posição de maior companhia da América Latina. Ele faz um arrazoado de tudo 

o que aconteceu na Petrobras, na venda da... daí segue, na capitalização, no lucro 

recorde que nós tivemos no primeiro semestre de julho, nos 100 bilhões de dólares. 

Então a Petrobras, segundo a visão... nesse novo governo, com essa venda dos ativos 

da Petrobras, que deu um grande lucro para os acionistas, então financeiramente a 

Petrobras deu um salto de qualidade, embora tenha havido um enxugamento nas 

instalações e no ativo dessa empresa. E em junho... Em julho nós tivemos um lucro 

líquido, julho de 2019, com a venda das privatizações lá, tivemos um lucro líquido de 

22,897 bilhões de reais, que foi uma alta de 34,4 em relação ao mesmo período do 

ano passado. Isso aqui é uma ótima notícia, maravilhosa, todo mundo comemorou: 

‘Nossa, a Petrobras agora vai entrar no trilho com esse novo governo.’ Pois nós fomos 

mais para frente, tivemos uma declaração da Federação Única dos Petroleiros que em 

6 de agosto de 2018 declarou a respeito do que que estava acontecendo em termos 

de segurança da Petrobras. A Federação Única dos Petroleiros reiterou que essas e 

outras graves ocorrências que se tornaram rotina no Sistema Petrobras estão 

diretamente relacionadas à gestão da Petrobras. Após várias reuniões os petroleiros 
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têm alertado com as consequências das reduções de investimentos nas unidades 

industriais. Que as paradas de manutenção, por exemplo, estão sendo feitas com 

menos dias de duração do que o necessário’. Essa parada é para manutenção de todo 

equipamento para melhorar a segurança. Que estavam havendo cortes acentuados de 

custos, que esses cortes estavam potencializando os riscos de graves acidentes. O 

Sistema de Consequências, que foi muitas vezes alertado não só pela federação, mas 

como pelos próprios funcionários da Petrobras... Eles estavam reclamando que esse 

Sistema, que é um órgão de avaliação dentro da Petrobras, estava servindo só para 

punir os trabalhadores, blindando a gestão da responsabilidade pelo descumprimento 

de normas e regulamentos de segurança, pela subnotificação de acidentes e pela 

negligência com as condições de trabalho e manutenção. Então foram várias vezes.... 

a gerência da Petrobras foi várias vezes alertada sobre o que estava acontecendo, 

inclusive nós já tínhamos tido aqui uma reunião no outro governo, acho que foi em 

2011, 2012, que inclusive é nossa... tinha um grupo de trabalhadores da Petrobras que 

esteve aqui na Câmara para relatar fatos de relação à segurança, que nem 

equipamentos de segurança eles estavam tendo mais dentro da Petrobras. Isso daqui 

é a Folha/Uol, relatou: ‘Um incêndio atingiu a Petrobras na tarde de domingo. O início 

do fogo foi na refinaria da Presidente Dutra, ocorreu por volta das 15:15 e a fumaça 

podia ser vista de longe, seguindo um relatório dos moradores nas redes sociais. ‘Só 

que esse incêndio do domingo — e isso a Petrobras não informou — é decorrente de 

um primeiro acidente que aconteceu na sexta-feira, dia 27 de setembro’. Então, no dia 

27 de setembro já tinha ocorrido um acidente dentro das instalações da Petrobras e 

que infelizmente, em vez de tomar as medidas, abafaram o caso. ‘O teto do tanque TQ 

42302 explodiu, provocando vazamento de GOR. GOR é um óleo residual, pesado, 

armazenado a 190º graus, num sistema a vácuo’. ‘Suspeita-se que um descarte de 

água para o tanque tenha provocado a explosão’, diz Rafael, presidente do Sindipetro. 

‘Como isso aconteceu ainda não sabemos’. ‘O óleo derramado foi contido no dique e 

na canaleta e estava sob controle. Porém, nesse domingo, resíduos desse produto 

causou o incêndio’. Então há duas versões sobre a propagação do fogo, uma atribuída 

à vegetação do entorno, a outra a tanques na vizinhança. ‘O tanque TQ 42301, 

também contendo GOR, foi envolvido no acidente’. Então aconteceu num tanque e no 

dia do acidente, no domingo, passou para o outro tanque. ‘São dois acidentes em 

apenas três dias. Tudo na esteira da privatização’. Então privatizaram e em vez... que 

os dividendos... que pelo menos os dividendos provenientes da privatização fossem 
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aplicados na segurança da própria Petrobras também não foi feito, as outras refinarias 

continuaram a trabalhar precariamente, sem segurança e com redução de 

investimento e corte de gastos. Todos esses incidentes têm... é diretamente... é... é 

consequência dos efetivos... ‘(...) com redução de efetivos de trabalhadores, corte de 

gastos com manutenção e redução do quadro próprio de manutenção, normalmente 

mais qualificado’. ‘O que mais temos no dia a dia é denúncia de falta de manutenção’. 

Isso tudo é o que nós apuramos na imprensa. Agora eu queria ler, rapidamente, os 

propósitos da Petrobras. ‘Conheça os princípios da política da Petrobras: A força de 

trabalho da companhia, empenhada no cuidado com a vida e no meio ambiente e na 

promoção de um comportamento ético e seguro, se compromete a: Reduzir os riscos à 

segurança e saúde das pessoas (...); Cuidar uns dos outros no ambiente de trabalho 

(...); Prevenir e minimizar impactos ambientais de projetos, processos e produtos; 

Prevenir, monitorar e controlar os impactos de nossas atividades (...)’; Considerar o 

sistema de manutenção e a mudança de clima nas decisões do negócio’. Mudança de 

clima? Todo mundo nega que está havendo mudança de clima, então... ‘Fortalecer a 

cultura de segurança de manutenção no foco da educação, capacitação e 

conscientização; Comunicar de forma transparente as informações e os desempenhos 

da SMS; Buscar o alinhamento às boas práticas da SMS’ – que é o serviço de 

manutenção – ‘da indústria, em conformidade com a legislação (...); Prever e 

responder com prontidão às situações de emergência; Requerer dos fornecedores e 

parceiros o respeito aos requisitos e recomendações (...); Implementar continuamente 

a melhoria em SMS’. Então, pelo o que nós estamos vendo, nada disso foi feito pela 

Petrobras. Então já tinha tido um acidente na terça, teve outro no domingo, não teve 

um processo de transparência que todas as unidades internas da... os vários setores 

da Petrobras fossem avisados do que estava acontecendo e não fizeram nada para 

coibir que um segundo acidente ocorresse. Então eu tenho que lamentar muito o que 

aconteceu, até como vereadora pedir desculpa para a população porque nós enquanto 

vereadores não poderíamos ter deixado que isso acontecesse mais na nossa cidade, 

afinal de contas, nós temos que ter um canal aberto de transparência, não só com a 

Petrobras, como também com o Corpo de Bombeiros, que também trabalhou muito 

arduamente, com a Polícia Militar, com os brigadistas da Embraer e de outras 

empresas da cidade. Então todo mundo trabalhou arduamente. E nós temos muito que 

lamentar porque até agora tem gente lá na região leste que está com problema 

respiratório devido ao grande volume da fumaça que eles inalaram, principalmente as 
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crianças, foi até pedido um socorro emergencial para que desse o atendimento para a 

população. Então, lastimo muito e eu acho que nós temos que chamar aqui a Cetesb, 

a Petrobras, para que venham aqui explicar esse acidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador 

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 próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo 

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

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

público presente, imprensa que está aqui nos acompanhando, moradores que 

assistem pelas mídias sociais e pela TV Câmara! Primeiramente, a gente cobrar aqui 

publicamente a Sabesp, que nós estamos aguardando os caminhões-pipas lá na 

comunidade do Pinheirinho, no Urbanova. Mais uma vez teve o vazamento de água ali 

numa adutora, próxima ao supermercado Máximo. E fica aquele impasse: se a água é 

da Sabesp ou se a água é do Saae. Solicitamos desde as duas horas da tarde para 

que fosse lá e acabei de receber aqui a informação de alguns moradores lá que até o 

prezado momento a Sabesp não enviou o caminhão-pipa. Sabesp, mais uma vez 

venho aqui nessa tribuna cobrar o serviço. Depois o vereador é chato. O vereador não 

é chato. O vereador está solicitando, para a comunidade, que leve o caminhão-pipa, 

que desde cedo estão sem água lá, presidente. Troca a diretoria da Sabesp, mas as 

atitudes continuam as mesmas. Serviço das terceirizadas horrível, horrível em nossa 

cidade! Está difícil, hein, Sabesp?! Está difícil! Depois é o vereador. Vamos falar de 

coisa boa, né? Primeiramente, parabenizar mais uma vez as equipes do PCD de 

nossa cidade. A equipe do PCD vem desempenhando e fazendo grandes resultados 

para a nossa cidade. O que que é PCD? Pessoas com deficiência. Em julho deste ano, 

nos Jogos Regionais, as equipes joseenses de natação paralímpica, atletismo 

paralímpico, somaram quatro títulos e cento e cinquenta e uma medalhas, contribuindo 

com o título joseense, conquistando o hexa campeonato geral. Neste final de semana, 

o time de atletismo paralímpico de São José, gerido pelo Instituto Athlon – aqui os 

nossos agradecimentos e parabéns porque o Instituto Athlon sempre com maestria 

conduzindo e gerindo as atividades para o paradesporto de nossa cidade – conquistou 

o terceiro lugar na classificação geral do Campeonato Brasileiro de 2019. Parabéns! 

Parabéns! Parabéns! E parabéns! No centro paralímpico brasileiro, em São Paulo. 

Com o resultado, a equipe de atletismo paralímpica de alto rendimento de São José 

passa a ser considerada, Leandro, uma das três mais importantes equipes do país. 

Isto mostra uma grande evolução em relação ao ano passado, quando terminou a 

mesma competição em 61º lugar. A equipe ganhou um total de 19 medalhas, sendo 

oito de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Os destaques foram os corredores 

Lorena Spoladore e Edson Pinheiro. Lorena, com seu guia Renato Ben Hur, conseguiu 

vaga para as Paralimpíadas de 2020, em Tóquio. Edson levou três ouros, nos 100, nos 

200 e nos 400 metros rasos. Também brilhou o corredor Everton Silva, que em seu 

primeiro ano de competição conquistou o título de campeão brasileiro nos 200 metros 
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rasos, junto com seu guia Guilherme Lomba. O Instituto Athlon/São José levou a maior 

delegação joseense nesse tipo de competição, com 17 atletas classificados por índice 

técnico. Participaram no campeonato ao todo 872 atletas, dentre eles 50 medalhistas 

dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, disputados em agosto no Peru. Também no 

final de semana, foi disputada na quadra do Centro Esportivo Jardim Morumbi, na 

região sul de nossa cidade, a terceira etapa da série A do Campeonato Paulista de 

Goalball. Estivemos presentes lá participando desse torneio no sábado, conferindo o 

GoalBall, aonde reuniu atletas PCD com deficiência visual. São José venceu todos os 

seus jogos, todos os jogos, inclusive do time de Santos, que tem dois atletas da 

seleção brasileira e recebem em torno de 7 mil reais por mês, os atletas do time do 

Santos. Vou aqui citar os resultados: São José 11 a 7 contra São Bernardo, 13 a 3 

contra Franca e 16 a 6 diante do Sesi de Suzano. A etapa definiu as quatro melhores 

equipes do estado de São Paulo para a disputa das semifinais e finais da competição. 

A final ocorrerá no dia 23 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em 

São Paulo. A equipe Athlon mais uma vez também está classificada para a série A do 

Campeonato Brasileiro que será disputado no mesmo local nos dias 8 e 13 de outubro. 

O campeonato reúne as doze melhores equipes do país. O atletismo e o goalball PCD 

são apoiados pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos através da LIF, que é 

a Lei de Incentivo Fiscal. Mais uma vez venho a esse microfone para falar: se nós 

vereadores não tivéssemos alterado a Lei de Incentivo Fiscal, essas modalidades hoje 

estariam órfãs. Quero aqui agradecer à DMCard, a DMCard, que tem feito um 

investimento brilhante em nossa cidade. É uma empresa de São José dos Campos, 

por isso merece o nosso destaque, tem apoiado sim os atletas PCD juntamente com a 

Prefeitura. Aqui quero, mais uma vez, parabenizar o prefeito Felício Ramuth que desde 

do início do seu mandato se comprometeu em apoiar o esporte com as leis de 

incentivo de nossa cidade. Está aí! São José trazendo resultado, os atletas todos aqui 

morando em São José, participando e trazendo o quê? Medalhas para nossa cidade. 

Isso é pensar nas pessoas com deficiência porque eles precisam ser ajudados, e com 

a ajuda que São José dos Campos tem dado, eles têm trazido o nome de São José 

sempre em primeiro lugar. Então, parabéns! O outro assunto que me traz aqui... se 

pudesse as últimas fotos, por gentileza. Acabamos de receber também uma 

informação a respeito do basquete de São José dos Campos. Se pudesse colocar as 

últimas fotos aí, aonde a gente tem o atleta Andrew que foi convocado pela seleção 

brasileira sub 17. A próxima foto, por favor! Tem a outra, mais uma. Tem a outra, não 
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tem? Isso! Queria mostrar o Andrew aí, oh! O Andrew Augusto, 17 anos, do masculino, 

convocado para a seleção brasileira que vai disputar o Sul-Americano em Santiago, no 

Chile. Parabéns ao Andrew! Parabéns à base de São José, ao atleta cidadão, que 

mais um atleta da categoria de base do basquete representando a nossa cidade na 

seleção brasileira! Isso é investimento nas categorias de base. Isso é investir nas 

pessoas. E isso é investir nos jovens. Parabéns! É isso que sempre a gente tem 

cobrado aqui, que a Prefeitura faça investimento nas pessoas, que as pessoas 

representando e tendo o mínimo que a Prefeitura pode dar eles vão longe. Então, 

quero aqui parabenizar a todas essas modalidades que se tem. E cobrar aqui: atenção 

Sabesp! Estamos aguardando os caminhões pipas lá no Beira Rio, dentro da Univap. 

É inadmissível ficar sem água! Vocês falaram que iam levar os caminhões e agora são 

dezoito e trinta e quatro, até agora não chegou.” 

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

ao Pinga-Fogo, 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, 

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 e 

vereadoras, público aqui presente na galeria, o pessoal que nos acompanha pelas 

redes sociais, um grande abraço a todos vocês! Mais uma vez nesta tribuna da 

Câmara Municipal para falar um pouquinho do dia a dia que nós vivenciamos, os 

trabalhos que nós encaminhamos durante a semana. Mas eu quero abrir, senhor 

presidente, um parêntese no dia de hoje, na noite de hoje, para falar algo muito 

importante, eu diria assim, a toda a sociedade do mundo. Hoje nós comemoramos 

duas datas importantes. Na verdade, a primeira delas é o início da Semana Nacional 

da Vida, que tem abertura hoje, dia 1°, e se encerra no dia 8, que é Dia do Nascituro. A 

vida é o maior dom que Deus nos deu, dom gratuito que Deus concedeu a todos nós. 

Essa vida ela precisa ser amada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser respeitada 

desde o seu início. E quando é que inicia a vida? Muitas pessoas têm a concepção de 

que a vida tem início após o nascimento, mas não é aí que inicia a vida. A vida ela tem 

um início lá na fecundação. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo ali gera a 

primeira célula. São 23 cromossomos masculinos e 23 femininos, formam a primeira 

célula do ser humano, que depois ela vai se multiplicando, multiplicando, vai crescendo 

e vai se tornando um ser. É algo magnífico! É algo assim de a gente ficar admirado do 

poder da criação. Tudo isso é um poder que está nas mãos de Deus para conceder a 

cada um de nós esse dom maravilhoso. Quero assim que pedir ao nosso sonoplasta 

aqui que possa colocar um pequeno vídeo de uma mãe, que ela, ainda com o bebê no 

ventre, ela tem esse relacionamento importante que a mãe sempre que possível deve 

ter para que essa vida realmente ela floresça desde que esteja no ventre da mãe.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “A gente vê essa coisa linda, que é a mãe. Desde que a 

criança está no ventre, ela recebendo, acolhendo, esperando, né, essa vida. Vida essa 

que nós experimentamos hoje e que precisa de ter oportunidades. A gente vê tantas, 

tantas crianças impedidas de nascer, criança que poderia ser a grande... fazer a 

grande diferença no mundo. Então, é um dom dado de graça por Deus e que ninguém 

de nós temos a autonomia, temos essa prerrogativa de dizer: nasce, não nasce. Essa 

prerrogativa é de Deus. E a igreja católica em todo o Brasil ela celebra, ela comemora 

esta semana, de hoje a dia 8 de outubro, a Semana Nacional da Vida. E, 

consequentemente, hoje também nós celebramos e comemoramos o Dia Nacional do 

Idoso. Então, nós vemos aqui uma mãe esperando uma criança por nascer, ali no 

ventre ainda. E agora vamos ver um pequeno vídeo também nessa comemoração do 
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idoso. É algo interessante a gente ver o quanto o idoso está vivendo e muitas pessoas 

hoje que têm uma idade mais nova, podemos dizer assim, não está vivendo uma 

qualidade de vida como estão vivendo boa parte dos idosos. Vamos acompanhar.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Então, nesse Dia Internacional do Idoso, é importante a 

gente refletir que a nossa sociedade hoje, infelizmente a nossa juventude hoje não 

está sendo preparada para essa longevidade que a sociedade está aí proporcionando. 

Então, quero aqui até aproveitar e mandar um grande abraço para o senhor Arthur, 

que é do Conselho Municipal do Idoso da nossa cidade, que tem assim batalhado 

muito para que o idoso possa ter uma dignidade de vida melhor na nossa cidade. E 

aqui eu chamo atenção nossa, senhores vereadores, que eu vi uma matéria na 

Vanguarda ontem que deixa a gente um tanto entristecido. A grande maioria das 

pessoas que estão lá na farmácia central são pessoas de idade, que buscam remédio 

mensalmente e que muitas vezes está sendo humilhado na nossa farmácia, 

enfrentando filas de duas, três, quatro horas para pegar um remédio. Isso não pode 

continuar acontecendo. Quero até aqui chamar atenção dos vereadores, eu estou 

protocolando um requerimento nesta Casa para que a gente possa estar indo até São 

Paulo falar com o secretário de Saúde para que essa situação na nossa farmácia aqui 

central seja realmente revista, porque não dá para você suportar tamanho descaso 

que às vezes tem acontecido principalmente com os idosos da nossa cidade. Então, 

nesse dia que inicia aí o dia... a Semana Nacional da Vida e o Dia Internacional do 

Idoso, eu quero aqui cumprimentar a todos aqueles que valorizam a vida desde a 

concepção até o idoso com a sua morte natural. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador 

Lino Bispo! Próximo vereador inscrito é o vereador Walter Hayashi, com o tempo de 

dez minutos, vereador.” 

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 Walter Hayashi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, depois de muito 

tempo volto aqui à tribuna Álvaro Gonçalves para tecer algumas considerações. 

Primeiro agradecer ao vereador Lino Bispo pela homenagem aos idosos. Eu já faço 

parte desse rol de pessoas, mas me sinto muito jovem, me sinto muito jovem e tenho 

muito a contribuir ainda para o nosso país, para a nossa cidade. Mas uma bela 

homenagem. E tenho certeza do seguinte: muitos idosos são desprezados por uma 

série de pessoas que na verdade não sabem nem o que faz. E, digo aqui, tem pessoas 

que nos ofendem de maneira pejorativa forte. E esse tipo de atuação em cima dos 

idosos a pena é muito mais rigorosa e rápida. Então só um aviso para aqueles que 

insistem em colocar coisas mentirosas nas redes sociais. Mas, senhor presidente, só 

fazendo aqui um introito nesse começo para dizer algumas das conquistas que nós 

estamos conseguindo para a nossa cidade. Ontem, fui visitar, por exemplo, a creche lá 

do Jardim Paineiras, que nós fomos ver o andamento da obra e temos a esperança 

que ainda termine este ano. A previsão é março do ano que vem, mas que termine 

esse ano para que as crianças do próximo ano já estejam com uma creche nova lá na 

região do Jardim Paineiras. Também estivemos lá no poliesportivo do Cerejeiras, está 

terminando a quadra multiuso... o salão multiuso que onde era a quadra de bocha... a 

cancha de bocha e a cancha de malha. Pedimos para fazer uma reformulação e hoje 

está saindo lá quase pronto dois salões multiuso que vai ser muito útil, muito bem 

utilizado por aquela população. Também passamos lá no Jardim Santa Inês, onde 

estamos transformando o Parque Ecológico Sérgio Sobral de Oliveira num centro 

poliesportivo. As piscinas... a piscina vertical já está pronta e brevemente estaremos 

entregando para a nossa população. Também estivemos lá no Nova Detroit, Vista 

Verde. Vista verde, o salão de ginástica, viu, Sérgio? Você que também andou dando 

umas pitadas lá, o salão já está em... o salão de ginástica daquelas senhoras... 

senhoritas já está em licitação, o dinheiro já está guardado e fiz lá uma reunião, tenho 

certeza que a alegria lá está sendo muito grande. Inclusive quero te agradecer por 

você também ter colaborado. Mas, senhor presidente, hoje eu venho aqui para um 

assunto muito importante, que é um trabalho nosso de muitos anos. E pedir aqui para 

a nossa... para o nosso setor de imagem para que coloque o nosso vídeo. Pode 

apagar aqui.” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Pode dar uma parada, por favor?! Essa homenagem 

àquela Bienal do Livro de 2011, e faço aqui esse parêntese porque foi um evento de 
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grande importância, mais de 130 mil pessoas estiveram presentes, tivemos grandes 

escritores, inclusive escritores de São José dos Campos, essa homenagem... Alberto 

Mano Marques que era o secretário da Educação, Mário Domingos de Moraes, 

presidente da Fundação Cultural e Eduardo Cury, prefeito Municipal. É uma simples 

homenagem, mas muito significativa e muito emotiva da minha parte. Vamos continuar 

o vídeo?” 

Deu-se a continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Pois é, meus amigos, minhas amigas, vereadoras, 

vereadores e a você que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, pela 

internet, esse evento que nós vamos realizar a partir de segunda-feira próxima, 

abertura às 9 horas, nós estamos substituindo a Bienal do livro pelo Festival Literário 

Joseense. A Bienal... muitas pessoas perguntaram para mim: ‘Por que essa 

mudança?’ A Bienal ficou uma coisa assim meio comercial demais. Todo mundo, todas 

as editoras, livrarias vai para querer vender livro e não é essa... não é esse... também 

isso, mas o principal é estimular, principalmente na criança, o desejo de leitura, o 

desejo de ler livros, o desejo de entrar nesse fantástico mundo da literatura. Então 

convido a todos vocês e quero aqui agradecer o Márcio, que é o diretor de 

Planejamento da Secretaria de Educação, uma pessoa fantástica, uma pessoa 

extraordinária nesse sentimento de formação das nossas crianças; a secretária 

Cristine, que deu todo o apoio; em especial também, o prefeito Felício Ramuth, que 

viabiliza, que faz com que a nossa veia literária seja cada vez mais forte nas nossas 

atuações. Muito obrigado, Cristine! Muito obrigado, Márcio! Muito obrigado, prefeito 

Felício! Vai ser um evento, tenho certeza absoluta, além de estar ocorrendo esse 

festival no Cefe – viu, vereadora Dulce Rita? A senhora que é também antenada, 

ligada nesse assunto, né? – em todas as escolas municipais, simultaneamente, 

também estarão ocorrendo eventos similares ligados a esse Festival Literário 

Joseense. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador inscrito 

para falar, vereador Marcão da Academia, com o tempo de dez minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o 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 e público que nos assiste 

através da TV Câmara, através da página do facebook! Senhor presidente, hoje essa 

tribuna venho para fazer essa homenagem também ao dia 1º de outubro, é um dia do 

idoso, dia internacional do idoso, das pessoas que têm grande experiência de vida, 

nos ensina, teve uma vivência, o Walter aqui explanou muito bem, o Cyborg... o 

Cyborg não, o Lino colocou um vídeo muito importante, dar valor realmente ao idoso, 

né? A gente que vê pelas pesquisas, hoje em dia a população fica mais idosa do que 

nasce, a população idosa cresce cada vez mais. E é importante dizer que a cidade, ela 

tem investido sim, investe bastante na qualidade de vida, na prevenção, no tratamento 

do trabalho de longevidade, principalmente longevidade do idoso, entre saúde, 

segurança pública, educação. Aqui eu destaco, está aqui nas fotos, o Programa da 

Academia ao Ar Livre que em 2010, né, vereador Juvenil? Em 2010, a gente lá na 

Secretaria de Esporte tivemos essa incumbência de colocar esse projeto através da 

Secretaria de Esporte, criar o nome Cidade em Movimento, que é um programa que 

tem um foco maior no trabalho com o idoso, com a qualidade de vida através da 

prática de atividade física e a prevenção na área da saúde. Aqui um pouco de foto que 

nós estivemos aí com alguns idosos participando essa semana. A questão de mais um 

projeto muito bacana também, é o Projeto Caminhar da UBSs que também trabalha 

bastante com os idosos. Nós temos aqui um projeto de lei nessa Casa, aprovado, os 

Espaço Saúde nas feiras livres, nos eventos oficiais da Prefeitura, as feiras livres que 

passam bastante idosos, sempre estão lá, e bastante deles participam também desse 

projeto, que é um projeto de prevenção através de uma entidade ou uma instituição 

privada que gratuitamente, sem onerar os cofres públicos, oferece serviços de 

prevenção na área de saúde como: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, 

avaliação oftalmológica, nutricional. Isso é importante, é trabalho de prevenção, isso 

traz longevidade, né? A orientação de você viver melhor e isso é muito bacana. E 

conquistas da cidade como a Casa do Idoso. A Casa do Idoso que são grandes 

conquistas da cidade, que cada vez mais tem ajudado a qualidade de vida do idoso. 

Então aqui é um trabalho muito bacana. Mas também a gente sempre pede, como o 

Walter falou, o respeito, né, Walter? Respeito. Respeito ao idoso. Hoje cumprimento 

também a todos os idosos da nossa cidade, está aqui meu pai, professor Ney 

Rodrigues, também, 70 anos, está aqui, acompanha, meu mentor, é uma pessoa que 

toda a experiência de vida me passou e a gente sabe... eu aprendo muito a cada dia 
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mais com ele e com todos aí que a gente sempre está dia a dia com os idosos. A 

experiência de vida de cada um é impressionante e a gente tem que ter essa 

humildade de aprender e respeitar aqueles que já viveram muito mais do que os mais 

novos e que têm muito mais a ensinar. Então, parabéns ao idoso! E respeito também a 

gente pede... principalmente essa semana eu tive idosos reclamando muito do 

transporte público, mas mais... principalmente os transportes alternativos. Então a 

gente pede aqui também muito respeito, ajuda o idoso, quando o idoso fizer um sinal, 

para, no mínimo explica que se você já está com suas vagas lotadas, explica, tenha 

esse respeito, faça isso pelo idoso, o mínimo. A gente tem essa reclamação, 

semanalmente ao nosso gabinete chega, então aqui também a gente pede a vocês, 

principalmente o pessoal do transporte alternativo, que esteja junto, apoie a causa do 

idoso. Quero destacar também hoje a visita do nosso prefeito Felício Ramuth nos 

Consegs, que são as reuniões do Conselho de Segurança Regional (sul, leste, norte, 

sudeste, centro-oeste). Os Consegs que fazem reunião mensal em cada região para 

discutir com todos os moradores a questão de segurança daquela região. E o prefeito 

falou: ‘poxa, ô, Marcão, quando é que nós vamos lá na reunião dos Consegs?’ A gente 

faz parte do Conselho Municipal também de Segurança representando essa Casa. 

Falei: ‘prefeito...’, conversamos com todos os presidentes de Conseg, teve uma 

reunião no sétimo andar com o prefeito e depois o prefeito está indo em cada reunião. 

Em cada reunião para quê? Para apresentar principalmente a prestação de contas de 

serviços que a Prefeitura tem realizado pela segurança pública. Entendemos que 

segurança pública é um dever do Estado, mas a Prefeitura e nós aqui na Casa nós 

temos que fazer também parte disso. Vou destacar algumas colocações, 

principalmente que o prefeito fez: a conquista dos carros elétricos da Guarda Civil 

Municipal; as lâmpadas LED; o aumento da guarda, do efetivo da Guarda Municipal; a 

instrumentalização da guarda com mais equipamentos; atividade delegada que 

aprovamos aqui nesta Casa, que está aí hoje, essa semana, lá no Bosque dos 

Eucaliptos, nós temos acompanhado de perto; agora, as câmeras de segurança, 

câmeras inovadoras, câmeras de rastreamento facial, placa de veículo, que vai dar um 

norte, inovação em segurança pública. Isso é o que a Prefeitura pode fazer além de 

fortalecer Polícia Militar, Polícia Civil, trazendo verbas para estruturar principalmente 

locais onde as polícias ficam, igual você pega a delegacia da Humaitá, outras 

delegacias que têm aí pedido, aclamado por melhorias, e tem também, a Prefeitura 

tem um pouco ajudado sempre, dentro do seu possível, mas é dever do Estado, nós 
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estamos cobrando sempre isso. Mas eu quero destacar também um projeto de lei 

nosso, aprovamos aqui, a colocação de pontos de recarga, de abastecimento elétrico 

dos carros da GCM em vários locais, que tivessem em locais de grande fluxo como a 

UBSs, a Casa do Idoso, por quê? Enquanto tem aquele posto, o carro vai lá, ele fica 

uma hora e meia pelo menos abastecendo e naquele período a guarda fazendo ronda 

em torno. E aí, lá na Casa do Idoso Sul foi instalado um ponto e a gente pediu sempre 

para a guarda está ali, que vai ali na frente a área verde, que tem bastante demanda 

da questão de segurança também, a própria Casa do Idoso. E agora, no dia 27, até 

teve um ocorrido que, graças ao abastecimento do carro lá nesse local, a guarda 

conteve um incidente. Vamos lá. Dia 27/09 durante o carregamento da viatura de uma 

equipe da GCM na Casa do Idoso sul, a guarda presenciou um idoso agredindo sua 

ex-companheira, também idosa. Esse idoso foi abordado pela equipe que estava 

abastecendo a viatura e as devidas providências foram tomadas. Então aí, mais uma 

ocorrência... que também graças a um projeto aqui aprovado na Casa, indicações 

aprovadas na Casa, levamos a um local que já está dando resultado na questão de 

segurança pública. E é isso também a nossa função aqui, atividade delegada que foi 

aprovada e está aí ajudando. Então, é só para a gente apresentar a prestação de 

contas e que tem acontecido e que essa Casa tem feito também. Passando dessa 

linha, vamos agora falar um pouco de esporte também. Estivemos no sábado lá no 

João do Pulo, no Poliesportivo João do Pulo, onde teve mais um festival Sub 13, Sub 

15 de futebol. A garotada lá tudo participando. Tivemos a presença do goleiro do 

Palmeiras. Aí, Walter, o goleiro do Palmeiras, o Jaílson. No sábado estava lá com a 

criançada tudo, ele não esteve no jogo, mas esteve... o sobrinho dele treina lá. 

...esteve participando, sendo mais um ali, um espelho, uma referência para essa 

criançada, para os próprios professores. E muito bacana isso aí! Então, para uma 

promoção de atividade física, o esporte formando o cidadão. Também essa semana 

estivemos com a Pâmela Rosa, a semana passada, a Pâmela... fizemos até aqui um 

vídeo aqui que a Pâmela... a campeã mundial, estivemos lá presentes junto com os 

vereadores, o Calasans, Cyborg, o... quem estava mais, lá, Calasans? Eu, você, o 

Cyborg, tinha mais alguém? Estava nós três, né? Mais a secretaria, a Pâmela... e a 

Pâmela que é uma pessoa humilde, uma atleta que está praticamente nas Olimpíadas 

do ano que vem, joseense lá da região leste, começou nas pistas públicas, agora 

treina bastante lá também no Aquarius, na pista do Aquarius, e torcedora da Águia, 

torcedora do basquete junto com a torcida Pânico. Mandar um abraço para o Wagnão, 
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família Gaia. A menina humilde, criada, formada aqui em São José dos Campos, e, aí 

oh, referência para o Brasil. Solta o vídeo para mim.” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! Pâmela, mais uma atleta. Boa sorte, 

Pâmela! Deus abençoe a você, a sua carreira, a sua história, a sua família e a todos 

aqueles que te ajudam! E a gente aqui sempre também torcendo por você. Muito 

obrigado! Deus abençoe a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Marcão da 

Academia! Dando sequência agora ao Pinga-fogo, a vereadora Amélia Naomi, tempo 

de cinco minutos. Cinco minutos podendo prorrogar por dez minutos, Amélia Naomi.” 

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

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

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

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos! Quero aqui já 

começar. Quinta-feira participei de um simpósio estadual aqui... participei de um 

simpósio estadual sobre A Importância da Mulher na Construção de um Parlamento 

Democrático, organizado pela OAB São Paulo. No evento, estiveram presentes o 

procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, Pedro Barbosa, e a 

promotora de Justiça Vera Lúcia Taberti. Quero aqui então até reiterar que ela está 

divulgando a proposta do movimento de mulheres e foi lançada essa campanha no 

Ministério Público. O MP está defendendo o projeto paulista de 50% de vagas para as 

mulheres nas eleições, sendo que também seja reservado 25% dessas vagas para as 

mulheres negras. Pode passar! Uma das pautas discutidas no simpósio foi a estratégia 

de incluir as mulheres na política, está aí! Além disso... Pode passar! Participei de uma 

das mesas que foi cada... Ah, antes... Essa questão aqui foi muito discutida, das 

candidatas laranja, é o desafio combater. Nós vimos que aqui em São Paulo nós 

tivemos algumas denúncias, mas no Brasil os dados estatísticos das cotas é que 

infelizmente nós, depois de muitos anos, ainda não atingimos a representatividade que 

nós desejamos. Então, a cada candidata laranja, é uma mulher a menos competindo 

com os homens, segundo Vera Taberti, a nossa promotora do Ministério Público. Pode 

passar! Quero aqui ler rapidamente quais são as propostas que a promotora está 

defendendo, não só ela, mas também a Campanha Mais Mulheres na Política, que é 

uma... que a ideia é ser uma lei de iniciativa popular. Primeiro objetivo: ‘ampliação de 

número de mulheres em cargos diretivos nas agremiações nas cúpulas partidárias’. 

Esse foi um debate que foi inclusive discutido com o Ministério Público Federal, o 

problema dos partidos políticos. Um outro ponto também que está nessa questão, 

nesse debate: ‘a formação político-eleitoral para novas lideranças; melhor distribuição 

do fundo eleitoral, sem concentração de verba em uma ou algumas candidatas; 

ampliações das sanções aos partidos que não repassarem os 30% do fundo eleitoral 

para as candidaturas femininas; e alteração do sistema eleitoral para que as listas 

fechadas de antecipação de nomes preencherão as vagas, com alternância de 

homens e mulheres’, que é a campanha dos 50%. É a reserva de cadeiras para as 

candidaturas femininas com o percentual de 50%. Isso vai ser uma lei de iniciativa 

popular, por isso nós vamos articular para que ela venha aqui e lance com todas as 

mulheres de todos os partidos. Infelizmente, nós sabemos que a representação das 

mulheres negras é mais difícil ainda, por isso nessa lei de iniciativa popular a nossa 

proposta também é que 25% que seja a reserva de vaga para as mulheres negras, 
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porque as leis infelizmente são feitas para os homens brancos e ricos. Pronto! Aqui 

quero falar sobre a participação que eu tive, não só eu, mas o Carlinhos de Almeida, 

ex-prefeito de São José, Zé Carlos, do Sindicato dos Condutores, André, da 

Juventude. Nós estivemos lá em Curitiba, no sábado, com um grupo de prefeitos e 

prefeitas, ex-prefeitas, na vigília Lula Livre, em Curitiba. São algumas fotos. Pode 

passar! São as fotos do ‘Bom dia, Lula!’. Aí são alguns... aí, olha, o André participando. 

Pode passar! Só voltando, ali tem um prefeito lendo a carta, que eu vou ler uma parte 

aqui, do Lula. Ah, o Zé Carlos; a Rose Gaspar; o prefeito de Ubatuba, que inclusive 

coordenou todo o processo, o Maurício. Eu ali com o André, da Nossa Juventude. 

Pode passar! Aqui eu quero passar esse vídeo. A nossa prefeita dando: ‘Bom dia, 

Lula!’” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Passar o próximo vídeo nas plenárias... na roda de 

conversa; o Carlinhos também falou.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, quero... Pode passar! Então, eu quero ler aqui a 

carta aos prefeitos e prefeitas. Vou ler uma parte: ‘Querido Lula, nós que enquanto 

prefeitos e prefeitas tantas vezes estivemos em Brasília, nas diversas Marchas ou 

individualmente, para lutar por Políticas Públicas e recursos para os nossos 

Munícipios, queremos expressar nosso profundo respeito e reconhecimento por você, 

pelo seu compromisso com o fortalecimento das cidades e por tudo o que fez pelo 

nosso povo que, de fato, reside nos munícipios. Não esqueceremos dos diversos 

programas criados que foram fundamentais para os nossos munícipios, tais como: 

Bolsa Família, Fundeb, PAC da Habitação, Saneamento e Mobilidade, Luz para Todos, 

Mais Médicos, UPAs, Farmácias Populares, Restaurantes Populares, Universidades 

Federais, Escolas Técnicas Federais, Pontos de Cultura, Centros Públicos de 

Emprego e Renda, Formalização do Trabalhador (carteira assinada e o MEI), 

recuperação do salário mínimo e tantos outros que seria impossível enumerá-los aqui. 

Hoje a realidade mudou e é muito cruel. Estamos vivendo uma profunda crise 

econômica, política e institucional, de desconstrução das políticas públicas e dos 

espaços de participação e negociação. Convivemos agora com uma realidade do 

aumento da pobreza, do desemprego, com a falta de oportunidades e a desesperança 

nos nossos munícipios. Neste momento difícil e injusto por que passamos, inclusive 

ameaça à nossa democracia, queremos deixar claro a nossa indignação com a sua 
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prisão política e a nossa certeza de sua inocência. Confiamos em você. Sua atuação 

junto aos municípios, em passado tão recente, é farol para o futuro que desejamos 

construir para o povo brasileiro. Sentimos muito a sua falta. Estamos aqui porque a 

conquista de sua liberdade está na essência da nossa luta. Um abraço muito forte e 

fraterno de companheiros e companheiras que jamais deixarão um dos seus’... que 

deixarão um dos seus...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “No seu caminho... ‘pelo caminho’. Ainda terminando, 

quero aqui passar a foto. A atividade do Vale do Paraíba ‘Lula Livre’, em Aparecida, no 

sábado. Quero cumprimentar todos os militantes que fizeram, além de Aparecida, 

também aqui em São José, Jacareí. Pode passar! Quero aqui, Lula... ler a carta do 

Lula. Lula diz que não aceitará barganhas e que cabe agora à Suprema Corte corrigir o 

que está errado para que haja justiça independente e imparcial. Veja abaixo a carta do 

Lula. Liberdade plena ao Lula. Vou ler a carta ao Lula: ‘Ao Povo Brasileiro. Não troco 

minha dignidade pela minha Liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato 

realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao Povo Brasileiro, aos milhões de 

desempregados e à minha família pelo mal que fizeram à Democracia, à Justiça e ao 

País. Quero que saibam que eu não aceito barganhas meus direitos e minha liberdade. 

Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e eu... São eles 

e eu... não estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao Mundo. Diante das 

arbitrariedades cometidas pelos Procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à 

Suprema Corte corrigir o que está errado, para que haja justiça independente e 

imparcial. Como é devido a todo cidadão. Tenho plena consciência das decisões que 

tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem 

a prevalecer. Curitiba. 30/09/2019’.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou concluindo. Aqui lembrando que no livro, hoje 

publicado... essa semana publicado, do Janot, deixa bem claro que o Processo do 

Triplex tem que ser anulado. ‘Lula Livre!’. Pode passar! Tem outra. A carta do Lula. 

‘Lula Livre! Lula do Povo Brasileiro!’” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Não, eu acho que o Papa Francisco vai transformar o Lula em 

santo, vai beatificar o Lula, que tudo que está falando aqui para mim ele é um santo.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com o tempo de dez 

minutos o vereador Dr. Elton.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo 

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

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

que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também àqueles que nos 

acompanham na rede social e também nos nossos canais! Eu gostaria de falar com 

vocês que hoje, pela manhã, eu estive ali com o Conselho de Pastores, que aconteceu 

na Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta. Eu estive ali também... Pôde participar 

também a vereadora Renata Paiva. Foi um tempo de oração e agradecimentos 

também, e ministração ali do pastor Carlito Paes. Eu agradeço ao pastor Anselmo de 

Carvalho, que é o presidente do conselho, pelo convite, também aberto a todos nós 

aqui. Bom, falando em setembro, primeiro, né, eu gostaria de dizer que os casos de 

suicídio eles têm aumentando em todo o país. Esse assunto foi tratado durante todo 

esse mês de setembro, mas ele não deve se remeter apenas ao mês de setembro. É 

pauta para todo ano. Hoje, infelizmente, nós tivemos um caso de tentativa, ali na 

Sebastião Gualberto, que mobilizou uma grande quantidade de viaturas, inclusive do 

Águia. E para vocês verem o quanto essas coisas têm acontecido ao nosso redor, nas 

nossas proximidades, e precisam um olhar do poder público para o atendimento das 

pessoas que estão em sofrimento. Então a informação também é importante para que 

a gente possa levar a prevenção a essas pessoas. E eu pude estar conversando com 

os alunos ali da Escola Estadual Professora Ruth Coutinho Sobreiro, que fica no 

Jardim Santa Inês II, levando orientação sobre como é possível ajudar quem sofre, os 

principais sinais e também os locais da nossa cidade que podem ser utilizados para 

prestar atendimento nos casos de saúde mental. Além disso, essa palestra ela foi 

ministrada ali aos alunos, pois atualmente, no nosso país e também no mundo, a faixa 

etária que é mais acometida por esse problema são os adolescentes e os jovens, em 

específico aqueles entre quinze e vinte e nove anos, sendo então, nesse grupo, a 

segunda maior causa de mortes, sendo que a primeira causa são os traumas e as 

mortes violentas. Então eu levo essa palestra, voluntariamente, a essas escolas e 

instituições, de forma a ajudar a diminuir os casos de tentativas de suicídio, que vêm 

crescendo assustadoramente. Para quem se interessar na cartilha, pode acessar 

através do meu site drelton.com.br e baixar ali para o seu celular ou para o seu 

computador. Além disso, ainda no mês de setembro, eu pude estar falando numa 

Roda de Conversa, promovida ali pela Faculdade Anhembi Morumbi, falando 

exatamente sobre suicídio e depressão. E foi um tema de bate-papo ali principalmente 

falando sobre também os casos de depressão e suicídio no meio dos médicos, uma 

vez que é uma classe muito afetada por causa do evento de depressão e suicídio. 
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Então foi uma Roda de Conversa que teve ainda a participação ali do diretor-geral do 

CVV Francisca Julia, que é o senhor Luiz Peagno, que comentou também sobre a 

importância do trabalho do CVV, sendo realizado em todo o nosso país. A saúde 

mental dos médicos, em específico, ela também foi esse tema que eu falei com vocês, 

abordados nesse bate-papo, que deu a oportunidade também para que os alunos da 

faculdade de medicina falassem sobre suas experiências e também pudessem tirar 

dúvidas sobre como eles deveriam realizar o atendimento uma vez que vão ser... se 

tornarem médicos, se formarem e estarão ali à frente do atendimento de saúde em 

alguns locais. Então, acima de tudo, parabéns à Faculdade Anhembi Morumbi pela 

organização e pela iniciativa do encontro, que basicamente foi solicitado pelos próprios 

alunos e pelo Grêmio ali, pelo DA da faculdade Anhembi Morumbi! Então parabéns a 

esses alunos interessados numa pauta tão importante! Sem dúvida, é uma ótima 

chance para gente poder levar esse tipo de orientação, sobretudo aos jovens, que é a 

faixa etária mais acometida no nosso país e no mundo. Também eu estive na Igreja da 

Cidade falando sobre o mesmo assunto, participando de uma Roda de Conversa sobre 

o tema Suicídio e Depressão. O evento contou com a presença e a mediação da 

Pastora Leila Paes, que é de formação uma psicóloga, e foi uma excelente 

oportunidade também para levar informação ali. Hoje, no Brasil, acontece uma morte a 

cada 45 minutos, enquanto que no mundo uma morte acontece a cada 40 segundos. E 

a depressão é um dos principais fatores de risco para isso. Por isso, é tão necessário a 

gente falar sobre o tema. Então, eu agradeço à Igreja da Cidade, à pastora Leila Paes 

e também ao pastor Carlito Paes pelo convite realizado. Nesse último domingo, ainda, 

eu estive, ao lado dos meus filhos, na Caminhada pela Vida, que é organizada pelo 

CVV. O encontro aconteceu logo pela manhã, às 9 horas, na Praça Ulysses 

Guimarães, ali na região do Aquarius. E muita gente se uniu em favor da prevenção do 

suicídio, mostrando que é importante falar sobre saúde mental e não só importante, 

mas é necessário. Nos últimos 25 anos, entre as mulheres, o índice de suicídio 

aumentou em 300% no meio das mulheres e, entre os homens, a taxa aumentou para 

1.900%, quando a gente fala da faixa etária dos mais jovens, de 15 a 29 anos. Em São 

José dos Campos, nós registramos, no ano de 2017, 200 casos de suicídio; em 2018, 

386 casos, mostrando um amplo aumento nos índices. E, quando se fala dos óbitos 

ocorridos pelo evento suicídio, em 2017 tivemos 17 casos; em 2018, 28 casos. Por 

uma lei, de minha autoria, aqui na Câmara, a caminhada entra no calendário oficial do 

nosso município, fazendo parte das ações do Setembro Amarelo. Então, parabéns a 
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todos aqueles que puderam participar conosco ali na Praça Ulysses Guimarães, um 

evento... e pelo trabalho diário também realizado pelo CVV, que é um trabalho 

voluntário que pode ser... muitas pessoas podem fazer parte deste trabalho, basta 

entrar em contato com o CVV, participarem do curso e mais à frente eles poderiam 

então realizar o seu trabalho voluntário por meio do telefone 188, onde acontece então 

uma escuta acolhedora para aquelas pessoas que estão em sofrimento. Setembro 

também acabou, mas as ações de prevenção do suicídio precisam continuar. Durante 

todo o mês, além das palestras, eu fiz as cartilhas, usei também as redes sociais para 

levar informação e isso faz parte da prevenção. Foram posts, vídeos e depoimentos e, 

além disso, reforçando a importância da prevenção nos casos de suicídio. Além disso, 

no site está disponível a cartilha. Como eu disse anteriormente, você pode acessar e 

baixar e levar isso para quem você acredita que precisa receber de informação. Além 

disso, agora no mês de outubro, nós vamos dar continuidade, falando também sobre 

uma pauta relacionada à saúde mental. Eu agora, em outubro, eu estou lançando a 

Campanha São José Contra a Psicofobia – o que mais dói pode ser o seu preconceito. 

O grande problema é que as pessoas que estão em sofrimento de saúde mental por 

muitas vezes elas deixam de procurar atendimento ou buscar um atendimento 

específico, com psicólogos e psiquiatras, em virtude da psicofobia. Então ela contribui 

de alguma forma para piorar os casos e aumentar as nossas taxas. Dentre os 

transtornos mentais que são acometidos e que podem levar a esse quadro de 

depressão nós podemos colocar aí a bipolaridade, a bulimia, anorexia, autismo, 

transtornos de ansiedade, os transtornos também de déficit de atenção, a 

esquizofrenia, dentre outras patologias, todas elas com possibilidades de adequado 

tratamento. A psicofobia pode até se tornar um dos motivos, então, de suicídio porque 

ela acaba por estimular que as pessoas não procurem o atendimento adequado. 

Então, para combater a psicofobia é essencial o engajamento de toda a sociedade. O 

doente necessita de apoio tanto de familiares quanto da sociedade e, sobretudo, do 

tratamento específico para cada patologia. Nunca da discriminação. Então, é também 

de minha autoria a Lei 9.827/18, que cria o dia específico de Enfrentamento e 

Combate à Psicofobia, que consiste no dia 30 de outubro, e as ações distintas nessa 

área vão estar sendo realizadas agora durante todo este mês. Então, durante este mês 

acompanhe as redes sociais para difundir essa campanha e eu convido a todos para 

estarem também comigo ali. Infelizmente, o preconceito contra os portadores de 

doenças mentais ainda é grande. Mas eu acredito que, juntos, a gente pode realizar 
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um esforço coletivo, e a gente consegue mudar a realidade, levando mais atendimento 

em saúde mental, melhorando o atendimento e reduzindo a psicofobia. A informação 

sempre, para mim, será um fator importante e fundamental para o avanço da nossa 

sociedade. Então eu agradeço a todos por esse tempo. E eu agradeço também ao 

presidente.” 

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

Elton! Dando sequência agora, vereador José Dimas, cinco minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador José Dimas, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas 

vereadores, público que nos acompanha pela rede social! Senhor presidente, cinco 

minutos é o suficiente para eu dar dois importantes avisos. O primeiro é que amanhã, 

lá no Bonsucesso, na região norte, em São José dos Campos, o prefeito estará 

conversando com a população rural. Então, São José tem esse momento, a 

comunidade rural, com o prefeito, conhecendo os trabalhos do prefeito, da nossa 

prefeitura e também sugerindo, opinando, momento do prefeito ouvir a comunidade 

rural. Está aqui então. Todos aqueles que têm uma ligação, todos que têm um 

trabalho, um serviço ligado à vida rural, estão convidados para amanhã, lá no salão da 

igreja, da capela Bonsucesso, na região norte, às 19 horas, Olho no Olho com o 

prefeito Felício Ramuth. O segundo aviso, o segundo comunicado, o segundo evento 

trata-se da 3ª Audiência Pública do Código de Defesa do Empreendedor Estadual em 

São José dos Campos. É um projeto de lei que o deputado Sérgio Victor, do Partido 

Novo, protocolou no Estado, isso também está em consonância com a liberdade 

econômica já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro: Um passo para os 

empreendedores livrar-se das garras da burocracia e, até por que não dizer, de muitos 

sindicatos que não fazem bem o seu papel. Chegou a hora do empreendedor que quer 

crescer, desenvolver, ter também os seus direitos. Então está aqui o convite, na 

próxima segunda-feira, dia 7/10, lá no Ciesp, do Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo, às 18:30, aqui na avenida Tívoli, 563, no Jardim São Dimas. Nós teremos a 

presença do deputado Sérgio Victor e também de algumas autoridades para debater, 

conhecer, aprofundar e tirar as dúvidas sobre essa nova legislação, que já é de ordem 

federal, que passará também na instância estadual. Lembrando que esse código, esta 

lei, vem modificar tremendamente a relação do empreendedor. Na última sexta-feira, 

no dia 20, essa medida provisória da Liberdade Econômica, né, aprovada nas duas 

Casas do Congresso, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e agora virou, em 

definitivo, uma lei nacional. Ela propõe uma série de ações para desburocratizar e 

facilitar a vida de quem quer empreender. Essa palavra é chave para uma nação que 

quer crescer. Também eu passo a destacar alguns pontos aqui: aquela 

obrigatoriedade da empresa ter os funcionários batendo cartão – empresas com 

menos de vinte funcionários terão essa liberdade; também aquele... o eSocial vamos 

ter um novo sistema, com número 50% menor de dados; e também outras medidas, 

vai acabar com a exigência do alvará de funcionamento, sanitário e ambiental para 

abertura das atividades consideradas de baixo risco. Uma burocracia muito grande. No 
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Brasil demora-se muito, né? E o primeiro sócio do empreendedor é o governo, e o 

primeiro salário o governo pega para ele, então o empreendedor fica muito difícil... tem 

muitas dificuldades. Então chegou a hora de a gente ter... Permite a abertura e 

fechamento automático das empresas por meio das juntas comerciais; Fim do eSocial, 

que dará lugar a um sistema mais simples, que exigirá 50% menos dados; a criação da 

carteira digital, a ser emitida por meio eletrônico, tendo como identificação o número 

do CPF da pessoa. E outros itens que nós poderemos nos inteirar mais neste dia 7. 

Então, reforçando o convite, nós teremos a 3ª Audiência Pública do Código de Defesa 

do Empreendedor Estadual em São José dos Campos, dia 7, segunda-feira, às 18:30, 

lá no Ciesp. Todos os empreendedores estão convidados, senhores vereadores 

também aprofundar nesse tema. Obrigado, senhor presidente! Boa noite a todos!” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, presidente! Boa noite, vereadores, 

público que nos visitam! Eu só queria, na noite de hoje, parabenizar aqui ao Corpo de 

Bombeiros, pela sua atuação lá no incêndio da Revap, e também à Rinem. Muitas 

pessoas não conhecem, mas a Rinem é a Rede Integrada de Emergência que existe 

no Vale do Paraíba, fundada em 1992, que atua nesses casos de emergência. Ou 

seja, é uma rede integrada de todas as forças de segurança das fábricas aqui: 

Petrobras, Unilever, GM, Johnson, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Eles 

montaram, em 1992, uma agência, uma rede integrada aqui que se chama Rinem, que 

atua nesses casos de incêndios e de grandes catástrofes em São José dos Campos. É 

uma rede que tornou o serviço muito mais rápido, muito mais ágil, né? E eu gostaria de 

estar parabenizando eles aqui por montar esse trabalho, por ter esse trabalho em São 

José dos Campos, que hoje é o maior do Brasil, é a maior rede do Brasil, rede de 

emergência, Rede Integrada de Emergência, a maior do Brasil, e tem dado um 

resultado que mostrou aí no caso da Petrobras, que o incêndio que poderia durar ali 

muito mais horas, passar a noite inteira lá, foi solucionado em 6 horas, com a 

coordenação do Corpo de Bombeiros e com a atuação das forças das empresas que 

têm em São José dos Campos. Hoje eles cobrem uma área do Vale do Paraíba, Litoral 

Norte e Serra da Mantiqueira. Essas 39 cidades estão protegidas por essa ação da 

Rinem. Isso traz muito mais segurança para nós. Então, por isso, eu protocolei duas 

moções na Casa, uma para parabenizar o Corpo de Bombeiros e outra para 

parabenizar a Brigada da Petrobras e o auxílio da Rinem nesse trabalho. Então as 
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pessoas precisam conhecer esse trabalho que traz para nós uma segurança muito 

grande quando acontece essas tragédias nas empresas na nossa cidade. Obrigado, 

senhor presidente! Obrigado todos os vereadores!” 

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

de governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns pedidos: 

primeiro que a votação dos documentos na pauta de hoje fosse votado em bloco; e a 

inclusão das moções 93, 94, 95 e 96 e das indicações 6111 a 6116; e também a 

inclusão dos requerimentos 3300 a 3308. E destaque dos requerimentos 3304, 3308 e 

da Moção 94. Obrigado!” 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das Moções de nºs 

93/2019 constante do Processo nº 11429/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que parabeniza a EDP São Paulo pelo projeto de eficiência energética que resultou na 

instalação de uma usina solar no Hospital Gacc, no município de São José dos 

Campos; 94/2019 constante do Processo nº 11435/2019, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita que seja enviada moção de repúdio à Ouvidoria de Polícia 

do Estado de São Paulo, pela violenta repressão policial que houve durante a greve 

dos trabalhadores da Embraer, nesta cidade; 95/2019 constante do Processo nº 

11448/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que manifesta repúdio à falta de 

esclarecimentos à população sobre o lançamento de fumaça, incêndio e explosão 

ocorridos na Revap (Refinaria Henrique Lage); e 96/2019 constante do Processo nº 

11456/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria e Outros, que manifesta 

repúdio à edição da Lei n. 13.873/2019, sancionada pelo presidente da República, que 

“Altera a Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, para incluir o laço, bem como as 

respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, 
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elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do 

patrimônio cultural brasileiro e dispor sobre as modalidades esportivas equestres 

tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal; das Indicações de nºs 6111/2019 

constante do Processo nº 11428/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita 

implantação de faixa de pedestres em frente ao Hospital Regional, na rua Goiânia, 

Parque Industrial; 6112/2019 constante do Processo nº 11438/2019, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura serviços de pintura de sinalização de 

solo em frente à IMI Armelinda Locatelli; 6113/2019 constante do Processo nº 

11443/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que solicita à Prefeitura Municipal 

a implantação de defensa metálica na esquina da rua Itatiaia com a rua Medina, no 

Jardim Santa Fé; 6114/2019 constante do Processo nº 11444/2019, de autoria do 

vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal a colocação de placas indicativas 

de ‘proibido jogar lixo’ na Estrada do Jaguary com a avenida Águas de Março, no 

Residencial Jaguary, bairro Urbanova; 6115/2019 constante do Processo nº 

11445/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 

serviços de repintura da faixa de pedestre e da lombada elevada, situadas na Estrada 

Dom José Antonio do Couto, nas proximidades da Escola EMEF Professor Geraldo de 

Almeida, no bairro Chácaras Pousada do Vale; e 6116/2019 constante do Processo nº 

11446/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal verificar 

postes de energia instalados na via pública, da Praça Duque de Caxias, em frente aos 

números 60 e 30; e dos Requerimentos de nºs 3300/2019 constante do Processo nº 

11436/2019, de sua autoria, que solicita autorização para uso do Plenário Mário Scholz 

no dia 16 de outubro de 2019, das 18h às 22h, para a realização do I Seminário Boas 

Práticas na Educação; 3301/2019 constante do Processo nº 11437/2019, de sua 

autoria, que solicita autorização para uso do Plenário Mário Scholz no dia 18 de 

outubro de 2019, das 18h às 22h, para a realização de evento em comemoração aos 

10 anos do IPPLAN; 3302/2019 constante do Processo nº 11440/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que registra a aposentadoria de Regina Célia Luz, 

Assistente Legislativo, padrão D, da Câmara Municipal de São José dos Campos, e 

cumprimenta pelo trabalho realizado; 3303/2019 constante do Processo nº 

11441/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Petrobras 

informações sobre o acidente acontecido no dia 29 de setembro de 2019 na Refinaria 

Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos; 3304/2019 constante do Processo 

nº 11442/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Petrobras 
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informações sobre o impacto nos planos de contingência da empresa para redução de 

eventos como o acontecido na Refinaria Henrique Lage (Revap), no dia 29 de 

setembro de 2019, caso aprovado o PLC nº 11/2019, nos termos propostos pelo Poder 

Executivo; 3305/2019 constante do Processo nº 11449/2019, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que congratula e aplaude os brigadistas da Revap pelo pronto combate ao 

incêndio em um dos diques de tanques da Revap – Refinaria Henrique Lage; 

3306/2019 constante do Processo nº 11450/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que congratula e aplaude os soldados da Polícia Militar pelo pronto combate ao 

incêndio em um dos diques de tanques da Revap – Refinaria Henrique Lage; 

3307/2019 constante do Processo nº 11451/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que congratula e aplaude os soldados do Corpo de Bombeiros pelo pronto combate ao 

incêndio em um dos diques de tanques da Revap – Refinaria Henrique Lage; e 

3308/2019 constante do Processo nº 11454/2019, de autoria da Bancada do PT, que 

requer informações à Prefeitura se houve devolutiva em relação aos ofícios 

protocolados pelas empresas Petrobras, Copagaz, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, 

Raízen Combustíveis S/A e Companhia Ultragaz S/A; e, ainda, o pedido de destaque 

na votação dos Requerimentos de nºs 3304/2019 e 3308/2019 e da Moção nº 94/2019, 

já citados. 

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 24 de setembro de 2019 – 60ª Sessão Ordinária, 

26 de setembro de 2019 – 61ª Sessão Ordinária, 27 de setembro de 2019 – 12ª 

Sessão Solene. 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 19h45min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 24 e 26 de setembro de 2019, bem como a ata 

da sessão solene realizada no dia 27 de setembro de 2019. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, foi destacada, pelo líder do 

governo, a minha Moção 94. Quero aqui dizer aos vereadores que o Ministério Público 

do Trabalho acatou a denúncia do sindicato, fez uma mesa-redonda, portanto eu acho 

desnecessário essa Casa votar contrário, porque nós vimos que infelizmente essa 

situação foi real e eu recebi inclusive os telefones dos diretores do sindicato para que a 

gente se posicionasse em relação a essa questão. O Hebert ligou e nos colocou toda a 

dificuldade e a problemática. Acho que tem esse problema real da nova Embraer, a 

Boeing. Então portanto, faço um pedido a essa Casa que não rejeite esse 

requerimento porque nós vimos as imagens na televisão da truculência da polícia 

contra os trabalhadores.” 

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

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

Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos a favor do 

requerimento, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Três votos a favor está 

rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nº 3304/2019 e 3308/2019 e da Moção 

nº 94/2019, inclusos, já citados. Rejeitados com três votos favoráveis. 

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

e os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 1º de outubro de 2019, 

bem como os inseridos nessa 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:- “Quero só agradecer 

também aqui rapidamente essa moção que foi votada por unanimidade, que eu já falei 

a semana passada, da lei 13.873, que foi sancionada pelo presidente da República, 

que ‘altera a lei 13.364, de 2016’. É sobre rodeio, vaquejada, que agora... com a lei 

sancionada, agora pode tudo. Agora foi também incluída a prova do laço e 

modalidades esportivas equestres que é considerada agora, prova de tambor, 
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cavalgada, hipismo, salto, enfim agora... agora pode tudo. Então essa é uma moção, 

agradeço aos vereadores por unanimidade, pelo menos nós estamos fazendo a nossa 

parte, esse repúdio a essa lei que é um retrocesso para o nosso país e para as 

próximas gerações que vêm aí pela frente. Agora, com essa lei, agora liberou geral, 

agora pode tudo: vaquejada, rodeio. Tudo agora é a farra, agora a verdadeira farra o 

nosso país com o boi, através dessa lei que foi sancionada pelo senhor presidente da 

República, Jair Bolsonaro. Então deixo aqui o meu repúdio. Só retificando a votação: 

em votação as moções e os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 1º 

de outubro de 2019, bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 19h50min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores, público presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e TV 

Câmara. Só gostaria de solicitar um minuto de silêncio para o senhor Manuel dos 

Santos dos Anjos, que faleceu naquele trágico acidente quando o ônibus atropelou ele 

que estava fazendo uma romaria para Aparecida, agradecendo uma cirurgia que ele 

tinha acabado de fazer, de realizar e que passou tudo bem nessa cirurgia. E, no 

caminho para Aparecida, já pertinho de Aparecida, o ônibus perdeu... quebrou a barra 

de direção, vindo a perder o controle, e passou em cima do Manuel ali que estava no 

acostamento. Então foi uma notícia muito triste. Ele era ali da paróquia do Novo 

Horizonte, morador ali do bairro Santa Lúcia, Portal do Céu. Uma comoção muito 

grande! Uma pessoa de 47 anos e que veio a falecer nesse trágico acidente.” 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

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

queria aqui também usar esse microfone para falar aqui sobre essa questão aí do 
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acidente que nós tivemos na Revap nesse final de semana. Como bem disse aqui a 

nossa colega Dulce Rita, a Revap ela tem deixado muito a desejar com relação à 

transparência nos ocorridos ali. É bem claro que falta informação, as pessoas não 

tinham. Todo mundo nas redes sociais nos procurando. Aquele... na cidade, nós 

tivemos um acidente muito grave em Santos. Inclusive, à época, aqui, o Corpo de 

Bombeiros fez uma palestra, uma atividade aqui em São José dos Campos, na nossa 

Câmara Municipal, mostrando a atuação que o nosso Corpo de Bombeiros daqui 

também, na época o comandante Bernardes inclusive, o Bernardes estava na Defesa 

Civil, atuou agora neste incêndio, o capitão Bernardes atuou nesse incêndio aí na 

Revap também e as várias Brigadas de Incêndio, da Rinem, de várias indústrias 

também se juntaram, um esforço coletivo para debelar ali aquele problema. Começou 

na sexta-feira com uma explosão, um início de incêndio que teve ali nos tanques 

desses produtos que são utilizados no asfalto e também para óleos combustíveis. E na 

sequência... E no domingo um novo ocorrido, decorrente desse fato. E não havia 

informações, ninguém da Revap dava satisfação à altura, que a comunidade estava ali 

toda muito preocupada, afinal, nós temos aí uma refinaria dentro da cidade, né? Então 

essa é uma temática muito importante que inclusive nós temos que trazer para essa 

Casa de Leis. O Corpo de Bombeiros eles sempre enfatizam esse problema. Como 

dizia à época do incêndio em Santos, lá eles tinham milhões de litros de água direto do 

mar ali para estar retirando ali e atuando no incêndio, né? Aqui a nossa realidade é 

diferente, os processos são outros e as situações são outras. Então a gente precisa 

realmente estar aí trazendo para cá, para essa Casa de Leis, um debate mais 

aprofundado, trazer pessoas da Revap para cá, da Cetesb, para que nós tenhamos aí 

um acompanhamento transparente dessa situação. Eu também queria aproveitar a 

oportunidade aqui para estar parabenizando aí – Hoje é o Dia Mundial do Idoso – 

pessoas aí que são exemplos de vida, pessoas que nos dão muitas lições de 

sabedoria, de conhecimento, de amor à vida. Eu tenho a minha mãe com 94 anos de 

idade, é bastante idosa, e dentro das suas limitações que ela tem de... os 

esquecimentos, os problemas de mobilidade, mas graças a Deus está muito bem, nós 

cuidamos. Domingo é o meu dia de ficar com ela. E a gente tem que ter esse respeito 

com o idoso e com as pessoas que construíram o que nós vivemos hoje. Eu venho de 

uma modalidade aqui que nós praticamos, de arte marcial. Na nossa cultura da arte 

marcial e principalmente do judô os mais antigos, os mais velhos, eles são respeitados 

e venerados pelo seu conhecimento e sua sabedoria. E seria muito bom que a 
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sociedade fosse assim também, que houvesse um respeito cada vez maior com os 

idosos. E São José dos Campos é uma cidade que tem os diferenciais das nossas 

Casas do Idoso, que atuam com tantas atividades, melhorando a qualidade de vida 

dessas pessoas, resgatando a autoestima dessas pessoas. Também podemos citar as 

academias ao ar livre de São José, que já foram chamadas de academia da terceira 

idade, hoje elas atendem todas as idades praticamente, muitos adultos também, mas 

muita gente resgata o prazer pela vida, regata aí a autoestima, é uma idade em que 

muitas vezes a pessoa se aposenta e começa ter aquele apagão social e ali faz novas 

amizades, tanto nas academias ao ar livre quanto nas Casas dos Idosos. Então São 

José está de parabéns com essas atividades e parabéns vocês idosos aí que nos dão 

essas lições de vida! Muito obrigado pela oportunidade!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Retornando a este microfone, senhor presidente, 

primeiro para agradecer a todos os nobres colegas, que eu também fiz um 

requerimento solicitando explicações e informações à Revap sobre essa situação toda 

que aconteceu, porque tem que vir para esta Casa de Leis as causas, os motivos, 

quais são os planos que podem ser realizados para evitar situações desse tipo, porque 

além do risco e toda a problemática que já foi colocada aqui até pela nobre vereadora 

Dulce Rita e por outros colegas, o mau cheiro absurdo que deu ali na região da Vila 

Industrial, Vista Verde, Tesouro e acredito que até na zona norte porque o vento 

direcionou para lá, uma coisa assim quem é impressionante o quanto que incomoda 

todo mundo, além de toda a situação do acidente. Então é importante ter a explicação. 

Todas as vezes que houve situações desse tipo esta Casa teve vários já 

requerimentos feitos, a Petrobras normalmente responde. É importante que ela 

responda e, principalmente, quais as medidas efetivas que serão feitas para evitar 

esse tipo de situação.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu acho que também nós temos que 

questionar a Cetesb para saber quanto que vai ser essa multa, porque eu acho que 

não foi só o aspecto físico como também foi a saúde dos moradores do entorno. Eu 

acho que... com o transtorno que aconteceu, eu acho que a Cetesb tem que tomar 

uma posição... É, tem que tomar uma posição sobre os danos ambientais, os danos 
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que houve no entorno lá, com queima de mata, da mata verde que tinha ao lado, e 

também está na hora de ressarcir, né? Não é só fazer a multa como também pagar. Eu 

acho que a Petrobras tem que pagar. Que a Petrobras está muito preocupada agora 

em vender os seus ativos, então ela deve estar com um bom capital para ressarcir o 

município e a Cetesb para novos investimentos na área ambiental aqui em São José. 

Também queria aproveitar e fazer um agradecimento para a Casa de Repouso Vó 

Laura, que hoje deu um almoço lá em comemoração ao Dia do Idoso. A Casa de 

Repouso Vó Laura a primeira unidade de atendimento aos idosos e tem um trabalho 

muito legal com essas pessoas, tem muito carinho, muito respeito. E agradecer esse 

convite e também falar que eu acho que nós... E São José dos Campos avançou muito 

em como lidar com a terceira idade, mas eu queria assim, até vejo o esforço da Edna 

Tralli em abrir mais vagas para a casa de repouso. Então, Edna, não desanima aí, não, 

que eu acho que você está correndo atrás de um imóvel para aumentar a oferta aí 

para essas pessoas, que realmente nós temos uma fila muito grande aqui em São 

José que não dá para atender a todo mundo, mas eu sei do seu esforço, Edna. E 

parabéns a todos os idosos, que eu acho que é muito importante estar ativo e seguir o 

conselho aí, tomar muita água para não ter confusão mental, né, Walter?” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público presente, quem nos acompanha também pelas redes sociais, 

internet. Senhor presidente, também vim até este microfone também aqui para me 

solidarizar com os moradores ali do Jardim Diamante, Vista Verde, Jardim Americano, 

entendeu, que com certeza moram muito próximos daquela refinaria ali e, a coisa que 

a gente já vem conversando muito com os moradores, eles são os mais prejudicados 

de tudo o que acontece ali. Sempre tem poluição, mesmo sem ter esses incêndios, 

esses fogos, essas coisas, eles já são prejudicados ali com muita poeira, muita 

poluição ali nas residências deles. Então, e agora imagina esse final de semana, 

quando aconteceu esse ocorrido aí. Com certeza é um prejuízo muito grande para eles 

ali. A gente tem um projeto nosso em trâmite aí, que é pedindo a redução de IPTU 

para aqueles moradores que moram ali. Eu acho que é mais que justo porque a gente 

fica vendo assim... E sofrem muito devido a isso aí. Então eu acho que essas 

empresas aí elas tinham sim que se responsabilizar por esses prejuízos que elas 

causam às pessoas, porque a saúde é tudo na nossa vida, tudo começa na saúde, 
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então o bem mais precioso que a gente tem é a saúde e esses moradores de lá estão 

sendo prejudicados com esses problemas aí que eles não têm nada a ver com isso. 

Muito abrigado, senhor presidente!” 

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

de governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, indo na esteira do requerimento que o 

vereador Wagner fez, e reconhecendo a importância da Petrobras, é preciso 

reconhecer que ela é referência aqui na cidade, porque se nós recebemos os recursos, 

os impostos, a arrecadação, temos também ser corresponsáveis com essa empresa. 

Então, enaltecendo todo o trabalho que a Petrobras vem fazendo através de 

profissionais competentes, solicito à Mesa que, gentilmente, possa convidar a direção 

da Petrobras, se assim for do agrado da direção, fazermos uma visita até explicando o 

ocorrido, o acidente, e também as medidas que foram feitas para sanar. Então, 

lembrando, bem-vindo à Petrobras, à arrecadação e às explicações para que nós 

possamos defendê-las como nós fizemos com outras instituições aqui na nossa 

cidade. Então solicito esta visita, que, gentilmente, possamos convidar a direção da 

Petrobras. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Assim fica registrado o seu pedido e vamos fazer um encaminhamento aí, então, à 

Mesa para que possamos fazer uma visita à Petrobras.... Para que eles possam vir 

aqui... Ir lá ou... Vir aqui? Ah, tá! Tá, que eles possam vir aqui na Casa. Fica registrado 

o pedido do vereador José Dimas. Passaremos a um minuto de silêncio, a pedido do 

vereador Wagner Balieiro, pelo passamento do senhor Manuel Santos dos Anjos.” 

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

póstuma à memória do senhor Manuel Santos dos Anjos. 

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 

20h02min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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