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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h51min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: LINO BISPO (PL), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), CYBORG (PV), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), DULCE RITA (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), DR. ELTON (MDB) e ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS). 

 

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

PAIVA (PSD) – 17h52min, WALTER HAYASHI (PSC) – 17h52min, AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 17h56min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h58min, PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP) – 17h58min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h58min, 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h59min, 

JULIANA FRAGA (PT) – 18h06min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h07min e 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h21min.  

 

 

Às 17h51min, 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. Passaremos ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar, 

com o tempo de dez minutos, vereador Cyborg.” 

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

público presente, imprensa que está nos acompanhando, população que nos assiste 

pelas mídias sociais e também pelo site da Câmara Municipal! Venho a este 

microfone, presidente, primeiramente agradecer a você, presidente Robertinho, a 

todos os vereadores e esta Casa. Que semana passada foi um dia muito triste para 

mim, com o falecimento do meu pai. E quando nós solicitamos da Câmara Municipal 

que pudesse ser feito o velório aqui, você prontamente colocou e falou: ‘Poxa, Cyborg, 

seu pai foi um vereador aqui e ele tem o direito e, como tem o direito, está liberado’. 

Então eu queria agradecer, Robertinho, primeiramente a você, a todos os funcionários 

da Câmara, inclusive da portaria. Eu quero agradecer a todos os guardas, porque 

todos os familiares meus que vieram de fora conseguiram vir até aqui, estacionaram o 

carro, foram muito bem-acolhidos por todos vocês. Então eu gostaria primeiramente de 

agradecer vocês porque vocês me deram essa estrutura e proporcionaram que a gente 

pudesse... os últimos instantes do meu pai serem aqui. Agradecer ao nosso gabinete 

que também me deu total cobertura nesses dias. E pedir, ao mesmo tempo, desculpa 

para algumas pessoas da população se nesses quinze dias eu fiquei ausente, se eu 

não consegui responder algum facebook, algum retorno, e às pessoas que tinham 

marcado reunião também, que tiveram a paciência para gente poder reagendar tudo a 

partir desta semana. É um momento difícil, mas é um momento para mim de alegria. 

Por que que eu digo alegria? Porque eu vi quantos amigos vieram aqui no velório e 

foram no sepultamento do meu pai. Uma pessoa que, eu falei aqui, que deixou legado 

não só como vereador, mas como um representante da cidade, um comerciante, um 

pai, um vô, uma pessoa que tinha sonhos, uma pessoa que tinha... sempre se 

preocupava com os outros, e isso ele conseguiu transferir para gente, para mim e para 

minha irmã, e a gente também para os nossos familiares. Hoje eu fiz questão de usar 

esse tempo para agradecer a vocês, a todos os vereadores, pelo conforto, pelos 

colaboradores e amigos, e muitos amigos, do meu pai que ainda trabalham aqui na 

Câmara Municipal, alguns funcionários que entraram quando o meu pai era vereador. 

O meu muito obrigado e a minha gratidão. A gente sabe que não é fácil, mas o tempo 

vai fazer a gente superar isso. Agradecer aos amigos da nossa família que vieram 

aqui, que estão dando esse suporte tanto para a minha mãe quanto para mim. E hoje 

será a missa de sétimo dia do meu pai. Ia ser celebrada na catedral... Eu quero aqui 

agradecer ao padre Rinaldo e ao padre Rogério porque eles falaram: ‘não, a vida do 

seu pai foi todinha no Satélite, e a gente vai celebrar essa missa no Satélite, que o seu 
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pai começou com o Luxo do Lixo e a igreja hoje é o que é porque foi seu pai, em cima 

da caminhonete, junto com o Claris e eu atrás’ – o padre Rinaldo falando – ‘que ergueu 

aquela igreja. Seu pai deu um carro para aquela igreja para gente começar a erguer’. 

Foi um fusca, eu me lembro, na época. E daí o padre falou: ‘não, você vai celebrar 

essa missa lá’. Então eu quero assim, agradecer de coração todas as pessoas que 

têm confortado a nossa vida e têm ajudado a gente cada dia que passa a ser mais 

forte. O meu pai era uma pessoa muito nova, que se foi com sessenta e oito anos, não 

tinha problema nenhum, estava bem. Na terça-feira que eu saí aqui da sessão, quando 

eu fui lá conversar com ele, ele estava muito bem, conversando, e ele falou que ele 

estava... né? Não posso falar as palavras dele, mas ‘p da vida com o hospital’ porque 

ele não podia ver a sessão de Câmara na UTI. Ele era uma pessoa que acompanhava 

toda sessão de Câmara. Quando eu estava na Mesa – o Juvenil sabe disso – ele 

ligava a cada momento: ‘o que aconteceu ou não’. Então é difícil quando a gente perde 

uma pessoa assim, que se preocupa com a cidade e se preocupa com os outros. 

Então a minha gratidão a todos vocês, a minha gratidão ao prefeito Felício e ao 

Anderson, que estiveram aqui, a todos os secretários também que têm ligado e 

principalmente à população de São José, porque muitas pessoas ainda têm nos 

procurado e não estão acreditando, mas foi a vontade de Deus, a vontade de Deus 

que chamou meu pai para ficar lá junto com Ele. Então a minha gratidão eterna a 

vocês vereadores, meus amigos, e essa Câmara, que pôde fazer um velório digno de 

uma pessoa, a uma pessoa que durante o tempo que ele foi vereador sempre batalhou 

pela cidade e batalhou pelo bem comum da população. Meu muito obrigado a todos 

vocês, a minha gratidão. E, mais uma vez, desculpa alguma pessoa porque tem muitas 

pessoas que não sabem e ficam ainda ‘poxa, o vereador não veio, o vereador não foi 

na reunião, o vereador não estava presente nisso’, não sabe o que a gente estava 

passando nesses quinze dias, para ser sincero um mês, né, porque a minha filha 

também estava hospitalizada. Então esses trinta dias aí, depois do dia 15 de setembro, 

foi baque para caramba. Mas muito obrigado a todos vocês! Robertinho, a minha 

gratidão a você e a todos os colaboradores e funcionários da Câmara. Meu primo hoje 

está na Itália, foi para lá, ele falou que ele nunca viu como ele foi recebido aqui. Ele 

chegou, ele deixou a chave do carro porque não tinha vaga, vocês conseguiram 

arrumar um local para ele. Meu tio que veio de São Paulo falou que ele não sabia nem 

chegar. Na hora que ele chegou aqui o carro dele foi colocado no fundo, depois ele 

foi... Vocês foram humanos. Quando eu falo vocês, eu me dirijo a todas as pessoas, 
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desde a portaria, a faxina até o presidente. Então, Robertinho, muito obrigado! Era isso 

que eu esperava de um presidente, de uma pessoa humana, e foi isso que todas as 

pessoas amigas do meu pai fizeram. A minha gratidão a todos vocês. Muito obrigado!” 

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

vereador Cyborg, né, como você falou, isso tudo foi possível graças a um trabalho em 

conjunto, né, dos funcionários aqui da Câmara, todos os funcionários. Teu pai deixou 

aqui a sua história política de vida na cidade, como empresário, um político sério e 

deixou o seu legado e você, né, filho, agora continua aí o trabalho como vereador na 

cidade. Então mais do que justo esse velório aqui na Câmara Municipal por tudo que 

ele fez também na questão política na nossa cidade. Então a vida segue, né? A vida 

segue. Sei que é um momento difícil, mas temos que seguir em frente, os familiares 

firmes, dando aí sequência aí ao trabalho. Então agradeço também aí a todos que 

trabalham aqui na Câmara Municipal. Com a palavra o vereador Professor Calasans 

Camargo.” 

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

queria também me somar às suas palavras e dar um abraço no Rogério... Nós 

estivemos aqui no velório. A toda família. E eu tenho uma relação... Conheci o senhor 

Edison Cyborg numa relação comercial, porque ele é meu inquilino lá na... Sou 

proprietário de um terreno vizinho à oficina e alugo para eles, né? E ele é um leão para 

trabalhar, uma pessoa dinâmica, já estava com alguns probleminhas de saúde, uma 

trombose, algumas coisas, mas pegou a gente de surpresa porque com aquela 

vivacidade, a vontade de viver, de trabalhar, de produzir, de estar à frente da empresa, 

né, e nas coisas da igreja também, que a gente sabe que ele era muito ativo, a gente 

não esperava uma passagem rápida dessa forma, né? Mas foi uma passagem digna 

de uma pessoa como ele, Deus foi bom com ele também. A gente muitas vezes é... a 

gente pensa na separação, a gente não vai ver mais, mas ele não teve nenhuma... não 

ficou sequelado, não ficou sofrendo, né? Então isso também é um alento. Eu conversei 

com a viúva, que é a mãe do Rogério, a viúva do senhor Edison, aqui, no dia também, 

e pudemos conversar bastante. Fiquei bastante emocionado com as palavras dela. E a 

gente sabe que é uma família muito temente a Deus e gente que trabalha bastante. 

Então, Rogério, você agora... até coloquei no grupo dos vereadores, você tem um 

legado a tratar aí, do seu pai, né, mais do que nunca aí, não é? E você é uma pessoa 

que reflete muito o que ele foi também nessa parte de religião, de pessoa humana e de 

trabalho também, né? Eu acho que o seu pai deixou um legado de muito trabalho, tá 
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bom? Deus abençoe a todos vocês!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Quero cumprimentar a Mesa dos 

trabalhos na pessoa do presidente Robertinho, demais vereadores e vereadoras e 

todos que nos acompanham nessa sessão, pela internet, pela TV Câmara ou aqui pela 

galeria. Eu estive aqui no velório do pai do Rogério, né? E quero também aqui deixar 

os nossos sentimentos a toda família. E dizer para o Rogério que: no lugar de tristeza 

(que eu acho que é natural, é filho, ama o pai) coloque gratidão, Rogério, gratidão pelo 

privilégio que você teve de conviver com o teu pai, uma pessoa tão especial que 

deixou um bom exemplo para todos e um grande legado que eu tenho certeza 

absoluta que você vai também ser digno dessa missão que Deus tem lhe confiado. E 

que você possa levar aí o nosso abraço a toda sua família, viu, querido? E pedir 

também, senhor presidente, um minuto de silêncio pelo falecimento de duas pessoas 

amigas e queridas: dona Maria Nazaré de Oliveira Nascimento, que também faleceu 

nesse final de semana, no dia 20; e a senhora Maria da Glória Mota Piedade também, 

ambas faleceram no dia 20. E os nossos sentimentos aí a todos os familiares dessas 

duas pessoas que também tiveram uma participação efetiva na comunidade, sempre 

contribuindo, sempre sendo solidários, e que vai deixar saudade também. Muito 

obrigada!”  

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 aqueles que nos acompanham pelas redes 

sociais, TV Câmara. Também estive aqui no dia até, na missa da celebração de corpo 

presente. Quando nós temos uma pessoa que deixou um legado, deixou uma história 

na cidade, é muito importante que a Câmara Municipal faça essa homenagem. Então, 

vendo ali o que o Cyborg disse, eu só tenho a dizer, Cyborg, que você tem uma 

missão: que é continuar o trabalho do seu pai. E essa missão tenho certeza que você 

sabiamente já está fazendo e está cumprindo. Então é ter força, fé, continuar a 

caminhada e com certeza que lá de cima ele está torcendo para que você continue 

essa missão iniciada por ele. Eu estou num momento também muito complicado no 

meu gabinete. Nós estamos com um assessor que... recente, que veio trabalhar no 

nosso gabinete, que no litoral, no final de semana, veio a se afogar, no litoral de 
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Paraty. Ainda o corpo não foi encontrado. O nome dele era Rômulo Cunha. Ele era 

fiscal da Prefeitura, cedido aqui no gabinete. E estamos ali numa situação que a gente 

ainda não sabe como que vai... quando que vai encontrar, como que vai ficar nessa 

questão de buscas, mas é mais para deixar todos informados, porque muita gente tem 

perguntado. O Rômulo tinha 36 anos. Novo de tudo, né? E aí numa diversão, junto 

com outros colegas da Prefeitura, num passeio, acabou se afogando. O corpo ainda 

não foi encontrado, né? Então, a gente está ali numa angústia muito grande nessa 

situação, mas é algo que... se Deus quiser a gente espera que em breve a gente tenha 

finalizado essa situação encontrando e trabalhando aí para confortar toda a família.” 

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

Pinga-Fogo, próximo para falar, com o tempo de cinco minutos, vereadora Dulce Rita. 

Com a palavra o vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, só queria 

também prestar a minha solidariedade, meus sentimentos, ao vereador Rogério 

Cyborg. Conhecia mais o pai dele lá na igreja do que aqui na Câmara, né? Não tive a 

oportunidade de ser vereador junto com ele. A minha irmã foi vereadora junto com ele, 

na Câmara antiga ainda, depois aqui também. Mas eu conhecia mais ele lá na igreja, 

no Núcleo São João, nas festas juninas, fazendo o churrasco, sempre animado, 

trabalhador, fazendo bolinho caipira, sempre muito ativo lá na nossa comunidade, na 

nossa paróquia, né? Era da Paróquia Espírito Santo, depois estava lá na Catedral de 

São Dimas junto com a gente. Foi fazer a última festa, eu acho que lá em Santana 

também, junto com o padre Rinaldo. Ou seja, uma pessoa sempre muito disposta e 

disponível para as causas da igreja, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer ele, a 

sua mãe, a sua família. Então a lembrança que eu tenho dele é lá na igreja e 

realmente uma pessoa sempre muito dedicada a tudo aquilo que ela fazia. Então fica 

aqui os nossos sentimentos, as nossas homenagens, vereador. Obrigado!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, eu retorno a este microfone... 

Antes, eu gostaria de cumprimentar aqui o Humberto, presidente da ACI. Seja bem-

vindo! O Fabiano também. Senhor presidente, eu queria chamar atenção dos 

vereadores, principalmente da bancada do prefeito, com relação ao Próvisão. Eu não 

sei o que está acontecendo que tudo está parado. Eu tenho assim... inúmeras 

reclamações de pessoas que estão na fila há anos esperando, há meses. É consulta, é 
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exame, é cirurgia... Agora tem um novo credenciamento que parece que estão 

credenciando todo mundo novamente e voltando para a fila de espera do zero. Então 

assim, algo precisa ser feito urgentemente com relação a essa questão e eu gostaria 

que vocês levassem isso para a reunião de bancada para verificar exatamente, na 

discussão, o que está acontecendo e que o doutor Danilo também pudesse vir a esta 

Casa, se for o caso, vereadora Dulce Rita, que preside a Comissão com o Dr. Elton, da 

Saúde, para gente entender o que está efetivamente acontecendo na questão da 

oftalmologia aqui em São José dos Campos, mas o que eu sei é que pessoas estão 

perdendo a vista, estão ficando cegos, estão tendo deslocamento de retina e tantas 

outras... diagnósticos que precisam urgentemente ser sanados e infelizmente estão na 

fila da espera há meses, anos, e nada acontece.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É só para deixar 

registrado, vereadora Renata, a gente já tem discutido isso na reunião da bancada na 

questão do Próvisão, logo a gente terá alguma situação para dizer aí o que está 

acontecendo. De fato, a situação lá realmente não está mesmo boa, tá? Que já vem de 

uma situação, se arrastando aí, e acabou agora que de fato chegou num momento que 

vai ficando difícil, tá? Mas o governo tem já discutido para tentar achar uma solução 

nessa questão do Próvisão que está acontecendo na nossa cidade. É uma pena o que 

está acontecendo, mas de fato está acontecendo. Eu quero registrar a presença 

também aqui do presidente da ACI, Humberto Dutra, e também do Fabiano, né, 

Fabiano também vice-presidente e também do Hélio Costa... Hélcio Costa, desculpa! 

Dando a sequência aqui no nosso Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador 

Lino Bispo.” 

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

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

público aqui presente nas galerias, pessoal que nos acompanham pelas redes sociais. 

Nós voltamos a esta tribuna na noite de hoje, senhor presidente, para falar um 

pouquinho hoje de uma maneira muito especial. Primeiramente, eu quero aqui 

cumprimentar o vereador Cyborg, solidarizar com vossa excelência pelo passamento 

do seu pai e que o senhor possa sentir-se honrado por levar tudo aquilo, o 

ensinamento, que ele deixou para você, seguindo realmente na mesma direção, na 

mesma linha e que Deus dê o merecimento do descanso em paz para o seu pai, está 

bom, vereador? Dizer, senhores vereadores, que nós tivemos recentemente nesta 

Casa uma grita aqui, vamos dizer assim, um desabafo aqui com relação à questão da 

problemática do remédio de alto custo da nossa cidade. Eu protocolei um requerimento 

solicitando aqui uma comissão de vereadores para irmos a São Paulo. Eu destaco aqui 

até os vereadores que assinaram esse requerimento: a vereadora Dulce Rita, 

vereadora Renata Paiva, Sérgio Camargo, Marcão da Academia, José Dimas, Dr. 

Elton, o Wagner Balieiro, Juliana Fraga e o vereador Cyborg. Assinaram, assim, se 

colocando à disposição para ir a São Paulo para uma conversa com o secretário de 

Saúde no sentido de trazer... levar para ele a problemática que nós enfrentamos na 

nossa cidade e cobrar do secretário de Saúde um atendimento mais digno para a 

nossa população. O prefeito Felício Ramuth tomou conhecimento disso, fez 

imediatamente um contato na Secretaria de Educação do Estado e nós tivemos uma 

visita aqui na nossa cidade, vereador Cyborg, de um... Eu falei Educação? Tá, 

desculpa! Obrigado aí pela correção! Então na Secretaria de Educação. E nós tivemos 

aqui, nessa semana, a visita de um dos coordenadores desse trabalho no estado de 

São Paulo. Foi uma visita assim meio de surpresa, me ligaram no dia, alguns 

vereadores foram contactados também, mas não puderam estar presentes. Mas foi um 

trabalho, ou seja, uma ação que com certeza, vereadora Renata, o nosso 

posicionamento aqui ecoou lá no estado de São Paulo, levando a eles a problemática 

que nós estamos enfrentando em São José. E não é só São José. Diversas cidades do 

estado de São Paulo têm enfrentado essa problemática da falta do medicamento de 

alto custo. Eu quero que vocês possam acompanhar um pouco da fala do prefeito e da 

fala do doutor Victor Hugo com relação a essa movimentação que nós fizemos aqui na 

Casa de Leis e com certeza trouxe um resultado muito positivo para a nossa cidade. 

Vamos acompanhar aí a fala do prefeito Felício Ramuth.” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 
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O vereador LINO BISPO:- “Então, eu quero aqui agradecer aos vereadores que 

somaram conosco, vereadora Dulce Rita e as pessoas que eu já citei aqui, que 

somaram conosco nessa luta, nessa dor da população de São José. E nós temos aí... 

O que que vinha acontecendo? A burocracia estava impedindo as pessoas de terem 

esse acesso mais rápido, mais digno ao remédio de alto custo. Portanto, aquele 

depósito que era controlado pelo Governo do Estado deixará de existir, virá esse 

medicamento diretamente para o Depósito Central da Prefeitura, que vai se 

encarregar. E outra coisa, o medicamento vai vir com uma certa antecedência de três 

meses, terá um estoque de três meses, o estoque da Prefeitura no depósito da 

Prefeitura para, então, não ser simplesmente num dia apertado, três, quatro dias para 

distribuir. Terá todo o mês para se fazer esse trabalho. E uma das coisas que nós 

vamos ainda com certeza trabalhar para que isso venha a acontecer é que esse 

remédio chegue lá no UBS, aonde está muito mais próximo ainda da casa das 

pessoas. Então, essa burocracia que existia ela está por acabar, é só uma questão 

mesmo de adaptação de sistema que nós vamos aguardar. Eu acho que cerca de uns 

dois meses no máximo aí essa situação estará resolvida na nossa cidade. Portanto, é 

um grande ganho para nós. Nós temos hoje duas cidades no estado de São Paulo que 

têm esse sistema que nós pleiteamos e conseguimos para São José, que é a 

Prefeitura distribuir o remédio de alto custo que o Estado manda para a Prefeitura. 

Hoje nós temos São Caetano e São Bernardo do Campo, que já recebem nesse 

sistema. E São José então, como o prefeito falou, é a terceira cidade do estado de São 

Paulo que vai ter essa mudança na política de distribuição do remédio de alto custo. 

Para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação porque o povo de São José 

dos Campos merece essa atenção, esse tratamento mais digno. E eu estou feliz por a 

gente ter se unido e conseguido sensibilizar os técnicos do Estado, da Secretaria de 

Saúde, o prefeito Felício, que não mediu esforços para estar agendando esta reunião 

aqui. Agora a gente vai aguardar o final desta burocracia para que a população possa 

ter então esse atendimento de qualidade como ela merece. Então, parabéns a todos 

nós! E esta Casa ela é com certeza essa caixa de ressonância que a população pode 

sempre estar contando. E eu sempre coloquei o meu gabinete, o meu trabalho de 

vereador à disposição da população de São José porque nós somos solidários ao 

atendimento que a nossa população tem merecimento de ter. E aqui a gente quer 

cumprimentar todas aquelas pessoas que somaram conosco nesta proposta e se Deus 

quiser, ainda esse ano, essa política vai mudar aqui na nossa cidade. Obrigado, 
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presidente!” 

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

próxima para falar no tempo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Só para completar o que o vereador Lino Bispo falou. Quero 

agradecer todos os vereadores aqui novamente e... Aí mostra a atitude do prefeito, um 

gestor, uma pessoa que no dia... quando nós viemos a esse microfone, falei: ‘o 

problema está no problema de logística da entrega.’ É inadmissível os remédios 

chegarem todos no mesmo dia e você ter dois ou três dias para – né, vereador Lino 

Bispo? – para poder fazer a entrega. Não comporta toda a população lá. Então, 

parabéns ao prefeito que tomou atitude! É assim que se espera de um homem público, 

de um gestor. Estava presente, assistindo à sessão de Câmara, como ele mesmo 

colocou, tomou iniciativa, marcou a reunião e, se Deus quiser, vai melhorar. Espero 

que nesse embate – o vereador Lino Bispo já colocou e eu tenho certeza que a 

vereadora Dulce vai descrever mais ainda sobre o assunto – que possa também as 

UBSs... nós já temos alguns sistemas aqui na cidade aonde o munícipe... que ele está 

na UBS da região sul, vereador presidente Robertinho, e na hora que ele vai naquela 

UBS e não tem o remédio, mas o remédio tem na UBS do centro, que ele também 

possa pegar esse remédio, retirar esse remédio, porque hoje também não pode. 

Então, eu acho que nesse... aproveitando esse ensejo, Lino, é importante que o doutor 

Danilo já veja esse aí também para que possa também o munícipe poder retirar alguns 

outros tipos de remédios nas UBSs, que quando ele não tem possa retirar em outra 

UBS, porque hoje tudo é digital, hoje tudo é por sistema. Se ele vai na UBS do Vale do 

Sol e não tem e na do Satélite tem, que ele possa retirar, que uma UBS mande para 

outra depois e complete lá. Isso a gente já vem trabalhando junto com o doutor Danilo. 

Então é importante que, já que vai mexer na logística, que mexa na logística por 

inteiro. Então agradecer aí e parabéns aí pela reunião!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, isso que o vereador Rogério 

acabou de falar eu venho trabalhando isso já há algum tempo, inclusive tratei dessa 

questão pessoalmente com o doutor Ricardo, com o próprio prefeito Felício, estivemos 

juntos na inauguração da UBS Resolve da Vila Paiva onde eu indaguei a necessidade 

de melhorar essa logística de distribuição do medicamento da própria Prefeitura de 

São José dos Campos. Segundo, na época me deram como resposta, que não seria 
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possível fazer isso. Espero que realmente o doutor Danilo encontre um caminho para 

poder sanar essa distribuição de uma forma mais justa, porque se a pessoa precisa e 

tem na rede, entendeu? E não interessa se é da região ou se não é da região, o 

importante é que faz parte do mesmo sistema e o sistema tem que ser integrado para 

poder otimizar o tempo das pessoas e a necessidade também. Com relação à reunião 

do Governo do Estado com o prefeito aqui, que esteve apenas o vereador Lino e a 

vereadora Dulce Rita... É uma pena que nós não tivemos a oportunidade de estar 

também, Lino. Se eu tivesse sido convidada, com certeza eu estaria, porque eu tinha 

uma série de indagações a fazer para o representante aí do Estado. Com relação ao 

aplicativo que vai contemplar São José dos Campos, extremamente importante, 

inclusive eu já tenho um documento que encaminhei para o Governo do Estado nesse 

sentido também, pedindo que São José dos Campos pudesse ser contemplada com o 

aplicativo, mas eu espero que isso seja feito de uma forma célere e a gente possa 

ainda este ano ter esse recurso, mais essa ferramenta disponibilizada no alto custo. A 

questão também da falta de medicamentos. Que ela possa de fato ter o medicamento 

na medida que ela precisa, não só com relação aos agendamentos, que eu acho que 

precisam ser realizados, não da forma com que é feita hoje. Assim como também os 

milhões de reais que nós da Prefeitura de São José dos Campos temos custeado, 

através de ações judiciais, quando a obrigação não é do Município e sim do Estado. 

Que esses recursos pudessem ser retornados aos cofres públicos municipais para 

que, com isso, a gente conseguisse contratar ainda mais médicos, vários especialistas 

que nós não temos ainda na cidade. Existem UBSs que estão sem ginecologistas...” 

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

por favor, porque a Dulce está esperando ali para falar no tempo dela, por favor!” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Sim! E que a gente pudesse investir em mais cirurgia, 

mais exame, já que a Prefeitura não teria essa obrigação, e por força judicial ela 

muitas vezes é obrigada a cobrir esse custo, afinal o paciente não pode ficar sem o 

medicamento principalmente quando ele depende disso para sua própria vida, né, 

como é o caso de transplantados e tantos outros diagnósticos. Muito obrigado, viu, 

senhor presidente?!” 

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

por favor, 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 Dulce Rita, pelo prazo 

Identificador: 370037003500360033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                            13 

CMSJC-001 – 68ª Sessão Ordinária – 22.10.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  22.10.2019 

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria primeiro aqui 

também deixar a minha solidariedade aí para família do Cyborg. Eu sei o quanto ele 

era apegado ao pai, eu sei da importância do pai e da história pela cidade. Então aí, 

por favor, aceita as minhas dores também! Queria também falar que por conta do que 

aconteceu a semana passada com relação ao meu vizinho lá, que era meu afilhado, 

meu irmão, meu amigo, meu filho, então a semana passada eu não pude vir que eu 

não tinha condições de chegar aqui, então eu queria dar os informes meus dessa 

semana até com algumas coisas já até que meia que vencidas. Primeiro aqui 

parabenizar de novo o PAP, que é o Ponto de Apoio ao Peregrino, que nós tivemos lá 

em Eugênio de Melo. Esse ano foi mais de dez mil pessoas, peregrinos, que foram 

atendidos, com todo o tipo de suporte que poderia estar dando para esse pessoal na 

caminhada, com alimentação, enfermagem, massagem, descanso, capa de chuva, 

tudo que pode ser imaginado foi dado para esses peregrinos. E eu acho que o mais 

importante foi que o PAP plantou a primeira semana de estar dando esses apoios ao 

longo da Dutra para esses peregrinos. Esse ano nós tivemos vários outros pontos de 

apoio que também deram atendimento. E foi uma coisa muito legal que tinha coisa que 

eles iam buscar, os outros pontos de apoio, iam buscar lá em Eugênio de Melo, assim 

teve um troca-troca de... não era para discutir, era para somar e um querer ajudar 

melhor, atender melhor os peregrinos. Então acho que foi muito bonito. Parabéns para 

o PAP aí de ter plantado essa bela semente de solidariedade, de generosidade para 

esse pessoal que vem com tanta fé, com tanta dor, com tanta história ao longo desse 

trajeto, que é muito, muito difícil! A gente que está acompanhando ali é uma coisa 

assim... realmente só com a base da fé mesmo que consegue suportar a dor no pé e o 

calor. Eu queria agora falar também a respeito... agradecer ao Minoru, agradecer ao 

Turano, agradecer à subprefeitura, agradecer à Urbam pela construção rápida dessa 

ponte que caiu lá no Rio Pararangaba. Em uma semana estava construída. No feriado 

do Dia das Crianças, até sete horas da noite, os funcionários da Urbam estavam lá 

trabalhando, em pleno sábado... sexta-feira, todo dia um calor imenso, passaram o dia 

inteiro lá. À noite, até sete, sete e pouco, eles continuaram lá para poder construir essa 

ponte. Eu acho que foi um recorde que aconteceu de velocidade da construção. Então 

agradecer mesmo por todo empenho da Prefeitura, do prefeito e dos seus secretários 

e principalmente também dos seus funcionários. A outra, por favor! Isso daqui é a 

Feira das Brechozeiras que nós estamos realizando lá em Eugênio de Melo e foi um 

sucesso, que tinha mais gente do que nós estávamos esperando. E nós já estamos 
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marcando outra exposição, já fizemos reunião de avaliação. Agradecer ao Mano pelo 

apoio que está dando, pelo Rodolfo. Eu acho que foi um evento simples, mas está 

dando uma grande repercussão, principalmente na renda dessas senhoras que estão 

trabalhando com brechó. Então pediram um apoio, pediram um espaço para fazer isso 

e prontamente fomos atendidos lá pelo Mano. E às brechozeiras também, que são 

mulheres muito raçudas de estar lá debaixo do sol e ficaram lá e graças a Deus elas 

conseguiram ter bom resultado nas vendas. Outra, por favor! Isso daqui foi uma festa 

linda que nós tivemos lá no Jardim Itapuã, que foi a festa do Dia das Crianças. Este 

ano, graças a Deus, bateu-se o recorde. Muitas e muitas crianças ficaram lá até as 

seis horas, inclusive as pessoas que estavam cuidando dos brinquedos infláveis lá, 

falando: ‘nossa, como que nós vamos tirar essa criançada aqui do parque?’. Mas foi 

tudo bem, graças a Deus. Agradecer o evento, agradecer ao James, ao Régis, que 

estavam lá, toda a Defesa Civil, a Guarda Municipal. Um evento maravilhoso que eu 

acho que é isso que é importante, levar lazer e levar apoio para a periferia. Esse bairro 

nosso precisa muito. E esse então nem se fale! Que também teve atividade lá no 

Jardim São José II. Lá foi uma coisa assim até emocionante, de ver a alegria das 

crianças que raramente tiveram esse atendimento, tiveram essa atenção do poder 

público no Dia das Crianças. E teve uma mãe que me deu um testemunho, falou: ‘olha, 

eu não sabia o que que eu ia fazer com o meu filho! Ir lá para o shopping nem pensar, 

não tem nem dinheiro para a condução, quanto mais para a pipoca! Então agradeça o 

prefeito por ter me levado... ter trazido isso para as minhas crianças aqui no Jardim 

São José. Agradeço o prefeito por ele não ter esquecido de nós’. Então foi um 

momento muito lindo e muito emocionante e mais uma vez agradeço ao prefeito de 

estar indo correr para atender esse pessoal que mais precisa. E agora também falar da 

grande corrida, a oitava corrida, que nós tivemos lá em Eugênio de Melo. O Marcão 

até estava lá. Correu, né, Marcão? Eu acho que foi uma boa ideia. Agradecer o Ito, 

Secretaria de Esportes, a Guarda, a Polícia. Eu acho que foi a melhor corrida que teve 

desse ano. Nós tivemos 2.300 participantes, foi um recorde de... falaram para mim que 

foi o recorde da cidade. Mas a mudança do horário é que foi fundamental. Agradecer à 

organização, agradecer tudo lá pelo Ito, o Itamar também que ajudou muito, os 

funcionários da Prefeitura que todos trabalharam voluntariamente, que foi uma maneira 

que o prefeito também está encontrando para enxugar o gasto, é botar funcionário 

comissionado trabalhar nesses eventos em finais de semana. Eu acho que é uma bela 

iniciativa que é realmente... isso aí vai enxugar muito o custo na folha e consegue 
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fazer mais eventos. Por exemplo, na Festa do Dia das Crianças também, foi todo 

mundo voluntário lá nas festas, então ele conseguiu fazer festas em oito bairros. Então 

é isso, com os comissionados entrando juntos, colaborando, e parabéns aí porque foi 

uma festa linda, maravilhosa mesmo. Nós tivemos, fizeram lá com a polícia o cálculo, 

que tinha mais de 10 mil pessoas nessa noite aí, que foi sábado, tinha mais de 10 mil 

pessoas lá nos poliesportivos, na rua. O povo de Eugênio de Melo todo mundo foi 

participar. Foi uma coisa maravilhosa! Parabéns mesmo, Ito! Principalmente o Ito, o 

Felício que topou a mudança de horário, mudou... Mudamos o itinerário, mudamos o 

horário, mudamos tudo e foi um sucesso total. E os participantes, os corredores, 

gostaram muito. Queria também deixar aqui o parabéns, né, para os 10 quilômetros: 

(feminino) a Michele da Silva que tirou o primeiro lugar e o (masculino) Raimundo dos 

Santos; os 5 quilômetros: (feminino) Maria Helena de Jesus e o (masculino) Akiel dos 

Santos Carlos; e o PcD o Cristiano Domingues, como também das outras mães que 

estiveram lá com as suas crianças. Essa corrida eu acho que está tendo uma 

preocupação muito grande de fazer a inclusão, de fazer a inclusão, de dar um trato 

para as crianças. Todo mundo que quiser participar vai ter seu tempo, vai ter seu 

cuidado, vai ter sua atenção. E está aumentando o tipo de participante, de pessoas 

com deficiências nessas corridas. É pelo carinho, pela preocupação, então os pais 

estão mais seguros de levar essas crianças, essas... as pessoas portadoras. Então eu 

acho que é aí que está o grande sucesso, não só a parte desportiva como a premiação 

dos campeões, mas a preocupação com essas pessoas. Como já falou o Lino aí, eu 

também estive aí nessa visita do doutor Victor Hugo, que faz parte da coordenação e 

distribuição dos produtos farmacêuticos. Estou só trazendo essas fotografias, acho que 

o Lino já explanou bem, mas eu acho que a preocupação maior, que é uma coisa que 

vocês também têm que notar, é que os almoxarifados, tanto da Saúde como o Estado, 

estão cheios, isso aí é uma diferença muito grande de como o prefeito pegou esse 

governo, com a prateleira vazia, agora está tudo cheio, muito, muito bem organizado, 

principalmente o almoxarifado do município. Realmente eu queria falar para o 

Emerson, que ele é o coordenador, parabenizar ele, que está muito, muito bem 

organizado. O do Estado está com essas dificuldades principalmente porque eles 

estão fazendo muita ficha na mão ainda, como já teve uma imagem do Lino, eu acho 

que dificulta muito a tramitação, a organização do processo porque afinal de contas do 

Estado são nove mil medicamentos por mês. Então não é pouca coisa, não, é muita 

coisa. Mas com essa integração, com uma rede entre município e Estado, com a 
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parceria do prefeito, que vai dar funcionário, vai dar espaço, vai dar organização, vão 

dar suporte, já chamou a Angeliki para fazer estágio da... para fazer o estudo da rede, 

já veio o pessoal de São Paulo, da TI, para também fazer essa ampliação da rede. Eu 

acho que o prefeito... o secretário... o coordenador que esteve aí, doutor Victor Hugo, 

falou que três meses. O prefeito falou: olha, é um mês’. Eu acho que vai ser um mês 

mesmo, porque é uma coisa que o prefeito tomou a mão, o prefeito tomou a frente, ele 

resolveu parar, escutar reclamação, ele não teve o tempo necessário porque ele tinha 

outras coisas, agora ele já coordenou as coisas do município e agora ele está 

ajudando o Estado. É isso que tem que ter mesmo: ajudar o Estado para o Estado 

poder ajudar... atender melhor o município, porque siglas são siglas, mas um depende 

do outro e é essa interação, é essa integração que é importante. Parabenizar o doutor 

Danilo; a Angeliki, que esteve lá; o doutor Victor também, que prontamente já veio para 

o município para resolver; a Nádia, lá do DRS, com a sua equipe também. Então eu 

acho que foi uma coisa boa, rápida, imediata e os frutos já estão aí por vir. Isso daqui é 

uma... o recadastra... Isso aqui é o recadastramento que nós tivemos lá no Coqueiro, 

nas ruas 10, 11 e parte da rua Luiz Carlos Amâncio. Mais uma vez as regularizações 

saindo a pleno vapor na Prefeitura. Isso aí foi um dia de chuva, estava todo mundo lá 

correndo atrás dos seus documentos, tirando fotografia dos seus imóveis, para poder 

correr o mais rápido possível e que, segundo uma previsão, que eu acho que... uma 

pessoa que eu confio muito também nessa Prefeitura é o Marcelo, da Regularização. 

Ele me fala que um prazo de dois meses, dependendo que saia a documentação do 

cartório, todo mundo já vai estar recebendo seus documentos. Então já não é mais 

problema da Prefeitura; o problema é do cartório. Então o cartório liberando, dando 

aval, todo mundo já vai estar com seus documentos também. Isso também nós 

tivemos reunião lá do Santa Cecília I, o Santa Cecília IA, IB, o Coqueiro e também lá 

no Capão Grosso. Isso daqui também foi outra coisa importante que aconteceu ontem, 

foi com o Eduardo Cury... Não, essa daqui é outra. Isso daqui foi uma reunião que nós 

tivemos no Rancho do Tropeiro para fazer uma feira dos artesãos lá do Eugênio de 

Melo. Fazer uma comissão para começar a fazer de novo uma feira de... para arrumar 

espaço para... não só em Eugênio Melo como também em toda cidade, para que os 

artesãos de Eugênio de Melo possam participar e vender seus produtos. Outra, por 

favor! Isso daqui foi uma reunião, lá na Aconvap, a respeito da... inicialmente foi para 

mudar... uma tentativa que nós estamos querendo, a Aconvap principalmente 

querendo dar uma parte do subsídio que vem da outorga onerosa para poder atender 
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as entidades sociais do município. É uma iniciativa do doutor Sabonge, que é uma 

pessoa muito interessada, e ele quer realmente não só ajudar os autistas como 

também as outras pessoas... as outras entidades. E para que isso aconteça, 

principalmente na reforma, ampliação de novos imóveis, tem que mudar a Lei 10.257, 

que trata da outorga onerosa. Então nós tivemos essa reunião lá na Aconvap com o 

Eduardo Cury, com o... um deputado estadual, Marcos... falhou! E... Não é o Marcão, 

não. O Marcão entra em todas, mas não é nessa, não, viu? Marcão é marrento, mas 

não é você, não, Marcão. Não é deputado ainda, mas do jeito... pode chegar lá. Faço 

votos. Então essa reunião foi muito importante, teve várias entidades, principalmente a 

Aconvap que está muito interessada em dar esse apoio para as entidades, e nós 

particularmente queremos dar o apoio – não é, Marcão? – para os autistas. Ah, o 

deputado que estava lá é o deputado Sérgio Victor, que também veio de São Paulo 

para participar dessa reunião. Então isso daí, gente, é minhas atividades dessa 

semana. Espero que a semana que vem seja tão produtiva quanto essa. E também 

tivemos uma reunião, hoje de manhã, do Cras, que eu acho que é uma boa iniciativa 

que está se fazendo dentro do Cras lá de Eugênio de Melo, foi um evento até que 

simples, mas é a interação entre o idoso, a juventude e a infância. Então estava cheio 

de gente lá. Eu achei lindo, maravilhoso o... a alegria dessas pessoas de estarem se 

convivendo, tendo uma convivência, ter essa interação entre gerações e eu acho que 

está fazendo muito bem para elas. São iniciativas da própria comunidade com o apoio 

do Cras. Por exemplo, a semana passada apresentamos o Grupo Retrô, que é onde 

dança... que as mulheres com depressão resolveram elas mesmas ir para rua, ela 

mesma dançar e estão tendo resultados maravilhosos com relação à sua cura. E agora 

também são umas pessoas de idade interagindo com crianças, interagindo com vários 

segmentos da sociedade, contando suas experiências, fazendo uma terapia de grupo 

e estão muito felizes, muito alegres.” 

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

favor!”  

A vereadora DULCE RITA:- “E obrigada, presidente! Valeu!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrito para falar, com 

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

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

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

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

certeza... vou tentar acelerar aqui, tá? Mas, primeiro, eu quero... Só estou separando 

aqui os papéis. Eu quero só falar sobre... Primeiro, também dar aqui toda força para o 

nosso amigo vereador Cyborg. Estivemos aqui presentes, estou com o meu pai aqui 

também na sessão, dando todo esse abraço, nossos sentimentos, a toda família. A 

gente esteve aqui na missa de corpo presente, uma missa muito bonita. E... E, força, 

né, meu amigo?! Firme e forte, tocar a vida e seguir o legado do que o seu pai te 

deixou. Também quero aqui falar um pouco sobre a questão do medicamento do 

Estado. Foi citado aqui as questões da... da dificuldade da população ter acesso, né, a 

medicamento, ao que tem e não tem nos postinhos, tanto na questão municipal como 

na estadual. Lembrando que nessa Casa, através de um projeto de lei de nossa 

autoria aqui, a gente aprovou o aplicativo da Saúde. O aplicativo da Saúde já tem, 

fornece a informação sobre os medicamentos que tem na rede municipal. Também 

aprovamos aqui um projeto de lei que através do site da Prefeitura tem lá a consulta do 

seu medicamento, da prefeitura, você pode acessar o site, está lá, projeto aqui de 

nossa autoria, que hoje está em funcionamento. E mais um também nosso projeto é 

que tem, nas UBSs, tem que estar o papel dos medicamentos que estão faltando 

nessa UBS. Por quê? Porque a pessoa que chega lá, para não ter que enfrentar uma 

fila, ela vai lá e consegue olhar. Então tem todos os formatos para você ter 

informações sobre a questão do medicamento no município. E que legal, aqui o 

vereador acabou... a vereadora acabou de falar aqui, que legal que o Estado pegue 

essa referência de um trabalho que São José dos Campos já tem oferecido para que 

transforme para o Estado. Que legal! Isso é um programa que está dando certo, surgiu 

também a partir de projeto de lei dessa Câmara aqui, de nossa autoria, e está 

fazendo... dando a toda população informação, fazendo o bem, fazendo acontecer, e 

que o Estado tenha essa referência, venha para São José, vem conhecer o trabalho, 

pega essa referência para que isso aconteça. Quem sabe o Estado solte um aplicativo 

e, através do aplicativo, a população possa estar identificando o seu medicamento 

também nas unidades de cada cidade do Estado, né, porque aí vai ajudar muito nisso. 

Então, aqui, a gente também contribuindo com o Estado, que o Estado tenha essa 

referência de São José. Senhor presidente, vou começar a falar aqui sobre a questão 

do esporte porque eu acho que o esporte... a gente tem participado muito aqui de 

Identificador: 370037003500360033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                            21 

CMSJC-001 – 68ª Sessão Ordinária – 22.10.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  22.10.2019 

trabalhos esportivos na nossa cidade e o esporte tem crescido cada vez mais, né? 

Atividade física, a prevenção na área de saúde, é qualidade de vida, é educação, é 

prevenção na segurança pública e a gente tem que falar nisso, tem que batalhar em 

cima disso, e tem acontecido, né? Eu quero aqui mandar um abraço para o pessoal do 

futsal feminino, a equipe do Marcos, conhecido como Nenê, amigo nosso. Eles têm 

lá... O time já é apelidado como Máquina Amarela. Tem ganhado várias competições, 

ganharam mais uma nesse final de semana, né? Foi o Campeonato Paulista do Interior 

de Futsal. Elas golearam, de 7 a 0, as Guerreiras de Pinda, de Pindamonhangaba. 

Ganharam lá. Foi lá no Poliesportivo do Altos de Santana, nós estivemos presentes lá 

participando. Então eu quero só mandar essa homenagem e agradecer a esse time 

que tem feito bastante pela nossa cidade e vai estar lá agora... Eles estão na Bahia, no 

Campeonato Universitário Brasileiro, né, Universitário, e estarão lá em Marília também 

nos Jogos Abertos, agora em novembro. Então um abraço para todas vocês aí! Quero 

falar agora sobre também a questão da LIF. A LIF apresentou hoje os seus 144 

projetos aprovados... aprovados por mais aí de 113, vamos lá... várias modalidades, 

foram mais de 70 modalidades aí aprovadas. Foram 74 individuais, 23 projetos do 

Programa Atleta Cidadão, 20 para equipes de rendimento, 10 para projetos individuais 

de atletas PcD (Pessoa com Deficiência), que tiveram uma modificação, que ela hoje 

de 5% de todo esse orçamento vai para o PcD e não tem a contrapartida dos 20% na 

empresa; 9 para equipes sociodesportivas, que é aquelas escolinhas; e 8 para equipes 

de modalidades... aí são equipes do PcD. Tinha sido 20 para equipes de rendimento, 

10 PcD, que é individual, e 8 para equipes do PcD. Então olha que bacana! Mais de 7 

milhões do projeto aí disponibilizado através... foi a previsão da LOA, né, da Lei 

Orçamentária Anual, que 7 milhões 237 mil seriam para a LIF do Esporte. E olha para 

vocês verem, a gente tem um gráfico aqui que: em 2019 foram solicitados 12 milhões e 

700 mil. A LIF 2020, com toda modificação, nós dobramos a solicitação para 25 

milhões 441 mil em projetos apresentados. Olha que bacana, né, Professor Calasans?! 

Nessa luta aí! Eu, você, o vereador Cyborg e o vereador Robertinho tivemos lá 

batalhando bastante juntos, transformando essa LIF e olha só o resultado: o dobro, 

né?! E ampliando aqui. Foram mais de 7 milhões aprovados e tem mais alguns ali 

ainda que estão em adaptação do projeto, até julho tem que fazer essa captação e 

isso aí mostra realmente que a cidade está construindo junto com o esporte, os atletas 

buscando do setor privado a parceria, a Prefeitura cedendo a isenção e fazendo 

acontecer. E eu tenho certeza que esse ano vai ter muito mais e ano que vem mais 
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ainda com a entrega aí da arena, do teatrão e de todas as infraestruturas para o 

esporte que tem a... há essa necessidade. Deixa eu acelerar um pouco que já o tempo 

está finalizando. Vou postar aqui... Vou falar também da Mostra de Ginástica e Dança. 

Quero agradecer... Foi lá no teatro municipal. Que Mostra linda de todos os 

professores que dão aula de dança, ginástica, dos alunos dos poliesportivos, do centro 

comunitário! Foi lá no teatro municipal. Quero parabenizar as professoras Tamires, a 

Cenira, a Andreza, a Jéssica, a Iriani que coordenou, Susilaine, Gisele. Que evento 

lindo! Estive presente. Parabéns a todos vocês! Um trabalho cultural através também 

da Secretaria de Esportes. E é isso que tem que acontecer. Vou passar aqui um 

pouquinho do Campeonato de Vôlei de Areia Sub 20 que nós tivemos o Campeonato 

Paulista, foi lá no Thermas do Vale.” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí! E agora já vou passar, acelerar. 

Fomos na corrida de Eugênio de Melo, a vereadora Dulce Rita já citou, mais uma 

corrida que nós estivemos presentes, corremos. E lá agradecer a todo mundo. Foi 

mais de 2.300 atletas inscritos, fora os que não conseguiram inscrever, mas correram 

juntos. Foi aberta a corrida. Mais de três mil atletas. E linda a corrida realmente! 

Agradecer a todas as assessorias de corrida de rua, o pessoal do Diego Daniel, do 100 

Juízo, lá do Fábio, do Chavantes, do João do Pulo, do Max e dos atletas PcD, né, 

agradecer o pessoal, a Marcela, o Heróis sobre Rodas. Parabéns, que evento bacana! 

Tem um vídeo rapidinho?” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Que bacana a socialização através do 

esporte! Também estivemos lá na Tênis Garden com os nossos amigos, o Cassiano, o 

Diego, o Bruno, o Barney, todo mundo lá, foi um evento solidário utilizando tênis de 

campo, né, e uma instituição privada. O poder público não participou dessa. Eles foram 

um... São pessoas de um setor privado que, juntos, se uniram para fazer um gesto 

solidário. Foi muito bacana! Parabéns ao pessoal lá da Tênis Garden. E também aqui 

falando já do programa Casa Limpa. Já estou até finalizando, viu, senhor presidente? 

Casa Limpa. Nós estivemos lá na Praça Mário Cesare Porto, lá do Jardim Satélite, 

onde toda a equipe, tanto da Manutenção da Cidade, com o Minoru lá, e do secretário 

de Saúde... a Secretaria de Saúde, fizeram lá aquele programa onde saíram com 

vários caminhões recolhendo aqueles entulhos, latas, garrafas, pneus que está na 

casa das pessoas, em toda região do Satélite, Bosque dos Eucaliptos, Vila Letônia, 
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Vila São Bento. Fizeram um mutirão em todas as casas. E foi muito bacana, porque a 

previsão não é positiva na questão de combate à dengue, gente! Nós temos que fazer 

a prevenção, tem que olhar cada um dentro da sua casa, na rua, fazer essa 

prevenção, porque não é positivo. Os dados que estão vindo aí não vão ser bons! 

Então vamos fazer esse trabalho! E parabéns à Prefeitura que sediou! Nós estivemos 

presentes lá bem na saída, acompanhamos vários carros. E para finalizar, senhor 

presidente, estivemos também no Olho no Olho com o prefeito lá no espaço do Rotary 

Clube. Foi... É ali na praça também, Mário Cesare Porto, no Satélite. Era um espaço 

que estava ocioso, estava parado, já estava até... vários moradores de rua ali. E a 

gente desde 2017... teve interesse do Rotary Clube, a gente foi intermediando junto à 

Secretaria de Apoio Social, foi fazendo um trabalho e conseguiu haver essa concessão 

com o Rotary Clube que hoje a sede deles é lá. Então eles têm feito um trabalho muito 

bacana, já tem investido, já tem trabalhos sociais naquele espaço. Então agradecer a 

toda a equipe do Rotary. Estivemos lá com o Prefeito no Olho no Olho, projeto dele 

que ele apresenta a prestação de conta e de serviço do que tem acontecido na cidade 

e fazendo essa parceria com o Rotary Clube. Então parabéns, prefeito, direto, sempre 

na rua, com todos conversando olho no olho. Senhor presidente, muito obrigado pela 

oportunidade mais uma vez!” 

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

Marcão da Academia! Terça-feira que vem nós... desconta dois minutos seu aí que 

você passou, mas tudo bem. Dando sequência aqui ao Pinga-Fogo, próximo orador 

inscrito para falar é o vereador Professor Calasans Camargo, pelo tempo de dez 

minutos.” 

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

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

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

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

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

presidente, colegas vereadores e vocês que nos assistem aqui nas galerias, também 

funcionários da Casa, imprensa e vocês que nos acompanham através da TV Câmara 

e da internet! Queria já rapidamente já ir trazendo alguns posts de serviços que foram 

executados, solicitações nossas que foram executadas. Aí está entrando aí a 

reforma... vamos aguardar aqui, entrando na TV Câmara. Está entrando ou não? 

Nós... Foi... A Prefeitura executou a reforma da quadra da Praça Manoel Pereira 

Costa, do Jardim Alvorada. A pintura da quadra, a reforma daquela instalação, ficou 

realmente muito bom. Tá, não sei se esse post aí está entrando na TV. Olha lá! 

Entrando na TV Câmara agora. Vamos passando o próximo! Continua aí a Praça 

Manoel Pereira. Ficou muito bonita a quadra pintada, reformada, né? Aí já são as 

podas de árvores e manutenções preventivas, tanto na praça no Jardim Aquarius, 

Praça Professor Waldomiro Oliveira, como também, a próxima aqui, no Jardim das 

Indústrias, porque agora nós precisamos fazer as manutenções preventivas, que vão 

chegar as chuvas e temos aí que prevenir para evitar aí os curtos-circuitos, que as 

árvores batam aí nas fiações, ok? Ok! Eu queria estar trazendo aqui uma moção que 

nós estamos propondo, de nossa autoria e coautoria de todos os vereadores desta 

Casa, que manifesta repúdio às modificações propostas pela Aneel, que é a Agência 

Nacional de Energia Elétrica, e incidentes sobre a Resolução Normativa 482/2012, 

alterando a valoração dos créditos de energia gerada e injetada na rede elétrica por 

consumidor cativo, as quais acarretam a desvalorização de até 60% do valor destes 

créditos, colocando em sério risco, os investimentos realizados e os futuros 

investimentos, bem como milhares de empregos diretos e indiretos. O que que é isso 

aqui? São as placas fotovoltaicas, essa energia muito moderna, energia do futuro, em 

que as placas fotovoltaicas captam a energia solar e convertem em energia elétrica. A 

Aneel está querendo fazer uma taxação absurda que vai inviabilizar o negócio. Isso 

ocorreu nos Estados Unidos, mas depois que o negócio de energia fotovoltaica já 

estava consolidado em percentuais factíveis. Do jeito que estão querendo fazer aqui 

praticamente vai inviabilizar o negócio. Um negócio que está crescendo muito, gerando 

muitos empregos, e sustentável, não é? Essas questões aí, com a evolução da energia 

fotovoltaica, a exploração da energia solar convertendo em energia elétrica, não vai 

ser mais preciso no futuro você colocar vastas, milhões de metros quadrados aí 

embaixo d’água para você fazer uma usina hidrelétrica, como ocorreu lá em Belo 

Monte, destruindo a natureza, matando animais, não é? E é muito democrática porque 
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todo cidadão pode gerar energia no telhado da sua própria casa. Muitos prédios 

públicos, muita gente já investiu colocando energia fotovoltaica e agora vem essa 

surpresa: a Aneel propondo aí uma taxação absurda. ‘Esta proposta da Aneel 

representaria forte retrocesso, prejudicando a democratização do acesso às fontes 

renováveis e à geração própria, tolhendo a livre iniciativa empreendedora do 

consumidor brasileiro. Para evitar este risco e contribuir para o desenvolvimento da 

geração distribuída a partir de fontes renováveis, recomenda-se a incorporação das 

melhores práticas internacionais, de modo que alterações na valoração da eletricidade 

gerada pelos consumidores só ocorram quando a geração distribuída atingir o 

equivalente a pelo menos 5% de penetração na matriz energética nacional’. 

Atualmente, a energia fotovoltaica ainda está embrionária, está começando, está 

crescendo. Estão querendo matar a energia fotovoltaica antes dela consolidar no 

nosso país. Um país com uma insolação tremenda, com um potencial enorme, 

magnífico, um dos maiores países com potencial de geração de energia fotoelétrica a 

partir das placas fotovoltaicas do mundo, não é verdade? ‘Hoje, estamos em menos de 

0,5%, ou seja, menos de um décimo deste valor, portanto uma mudança agora seria 

precipitada e imprópria. Pelo exposto, reitera-se o repúdio às modificações propostas 

pela Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica e incidentes sobre a Resolução 

Normativa 482/2012, ora requerendo o encaminhamento da Moção proposta.’ 

Encaminhada a André Pepitone da Nóbrega, que é o diretor-geral da Aneel – Agência 

Nacional de Energia Elétrica; e senador Davi Alcolumbre – presidente do Senado 

Federal. É uma moção de repúdio desta Casa de Leis que nós fizemos com a 

coautoria de todos os pares desta Casa que estão assinando aqui no sistema digital, 

no GED, para que possamos votar ainda hoje. Então, é uma moção aí que nós fizemos 

que incide sobre a questão ambiental porque trata-se de energia limpa e sobre o 

desenvolvimento econômico, porque essa nova tecnologia está gerando milhões de 

empregos no Brasil e desenvolvimento econômico. Queria também passar a vocês... 

Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos aqui nesta Casa de Leis homenageando o 

Programa Atleta Cidadão, que é um dos carros-chefe do desporto de São José dos 

Campos, um grande diferencial, uma política pública que está completando 20 anos de 

existência. Recentemente, emplacamos aqui uma indicação nossa que culminou em 

uma lei substitutiva que partiu do Poder Executivo, que a ele caberia fazer essa 

propositura, não poderíamos nós como vereadores estar fazendo, que seria vício de 

iniciativa. Então fizemos a indicação em formato de projeto de lei, que foi acatada pela 
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Prefeitura, pelo Poder Executivo. Muita sensibilidade. Agradecemos aqui ao prefeito 

Felício Ramuth. Conseguimos formatar, dar uma base legal à legislação do Programa 

Atleta Cidadão realmente como um programa. E amanhã será a homenagem, às 19 

horas, aqui nessa Casa de Lei; bem como a homenagem ao Museu de Esportes de 

São José dos Campos, também um dos grandes diferenciais que preserva a rica 

memória esportiva de São José dos Campos. São José dos Campos que desde a 

década de 50 tem uma vocação muito grande do esporte, sucesso, resultados 

impressionantes em várias modalidades. E essa memória precisa ser resgatada, 

precisa ser guardada, arquivada para as futuras gerações. O esporte que tantos 

benefícios traz em todos os sentidos na saúde, incide na segurança pública. Nós 

sabemos que 90% dos jovens que estão internados aí na Fundação Casa têm uma 

relação imediata com o tráfico de drogas. O esporte ele encaminha, ele afasta o seu 

praticante dessas coisas porque ele ensina conceitos de respeito, de conduta, de 

cuidado com o corpo. Também nós temos uma incidência na questão imediata da 

qualidade de vida e da saúde, da questão formativa do cidadão. Portanto, é tudo de 

bom. Inclusive também nós tivemos o prazer aqui na semana passada, na quinta-feira, 

de acompanhar uma outra ação que nós fizemos fortemente, temos feito desde o 

nosso último mandato, e neste mandato também, desde o nosso início nesta Casa de 

Leis, no trabalho exaustivo, trabalho diuturno, pela melhoria das nossas políticas 

públicas voltadas à área esportiva, voltada às atividades físicas, que é a criação do 

Conselho Municipal de Esportes. O Poder Executivo também acatou o trabalho que 

nós fizemos quando indicamos aqui. Temos a Indicação 6819/2018. Ela foi feita já 

várias vezes no mandato anterior e renovada neste mandato, que é Política Municipal 

do Esporte que aqui no seu conteúdo está justamente aqui o Conselho Municipal de 

Esportes. Um Conselho que, entre várias prerrogativas de suma importância, nós 

podemos citar aqui: ‘defender o patrimônio esportivo do Município e incentivar sua 

difusão e proteção; criar mecanismos que permitam sua comunicação com a 

sociedade com o objetivo de cumprir seu papel de mediador entre esta (a sociedade) e 

o Poder Público; pronunciar-se sobre a construção e manutenção dos equipamentos 

desportivos e de lazer do Município; elaborar normas e diretrizes de financiamento de 

projetos, parcerias e convênios esportivos’. E aí vai uma série de incumbências que 

esse conselho terá aqui em São José dos Campos. Esse PL foi apresentado, foi lido 

na última quinta-feira e está em prazo de emendas. Em breve será votado, tenho 

certeza, e aprovado por unanimidade aqui nesta Casa de Leis. É um pleito antigo, um 
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pleito inclusive dos amigos panatletas que também apresentaram um modelo de 

Conselho Municipal de Esportes. E agradecemos aí ao corpo técnico da Secretaria de 

Esportes de São José dos Campos, Esportes e Qualidade de Vida, que fez um estudo, 

que juntou as forças... O que nós enviamos através da nossa indicação da Política 

Municipal de Esportes, o que o Panathlon enviou e formulou, este conselho que ora foi 

apresentado pelo Poder Executivo como projeto de lei e lido na última quinta-feira, ok? 

Portanto, são estas questões que nós temos aí a estar colaborando, a estar prestando 

aqui a nossa colaboração como legislador para o aprimoramento e a melhoria das 

políticas destinadas ao esporte em São José dos Campos. Nossa cidade é uma cidade 

diferenciada, temos programas maravilhosos, uma ação muito importante. Estamos 

trabalhando muito também para que seja implantada no nosso munícipio a Política 

Municipal de Esportes, porque essa sim vai nortear, vai aglutinar todas as políticas 

públicas que temos desta área em uma legislação específica, reforçando muito mais o 

desporto na nossa cidade, que já é muito diferenciado e muito à frente do seu tempo. 

Basta dizer que quando São José dos Campos criou o Fundo de Apoio ao Desporto 

Não Profissional, em 94, muitas cidades copiaram o nosso sistema. Era um avanço, 

era uma realização aí, uma criação, fomos protagonistas nesse processo e deu um 

grande norte para o desporto de São José dos Campos e por aí vai várias outras 

políticas, a Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, várias outras criações, o Programa 

Atleta Cidadão, uma série de diferenciais que nós temos aqui na nossa cidade e agora 

o Conselho Municipal de Esportes. Precisaremos ter também na nossa cidade o Plano 

Municipal de Esportes, como temos o Plano Municipal da Educação, que nós votamos 

aqui na última legislatura que colocou várias metas até o ano de 2020 para educação. 

E o esporte? Quais são as nossas metas, o nosso planejamento estratégico para 

2025, para 2030, para 3035? Onde nós queremos chegar? Não é verdade? Nada é tão 

bom que não possa ser melhorado, por isso nós temos a nossa expertise, a nossa 

experiência. Fomos aí... Eu fui conselheiro nos dois primeiros mandatos desde a 

criação do Fadenp, vice-presidente do Fadenp à época. O mandato 94/96 e depois 

97/9... 94/96 e 96/98 fui vice-presidente e conselheiro representando os clubes e 

academias com equipes representativas do Munícipio, que é uma das posições do 

conselho do Fadenp. E temos a posição como técnico da cidade, como atleta, como 

pai de atleta, como dirigente esportivo, como empresário do ramo dos esportes, então 

nós temos conhecimento de causa para atuar nessa área. Nosso gabinete é muito 

preparado. E temos também conseguido o apoio dos técnicos da Secretaria Municipal 

Identificador: 370037003500360033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                            28 

CMSJC-001 – 68ª Sessão Ordinária – 22.10.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  22.10.2019 

de Esportes, que têm se debruçado nas legislações, nas indicações que nós temos 

encaminhado ao Poder Executivo. Portanto, nos orgulhamos muito e nos honramos 

bastante de podermos estar colaborando como legisladores com as políticas públicas 

dos esportes na nossa cidade e das atividades físicas. Deus abençoe a todos e muito 

obrigado pela oportunidade!” 

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

Professor Calasans Camargo! Dando sequência aqui ao Pinga-fogo, próximo orador 

inscrito, para falar no tempo de dez minutos, já está chegando aqui, o vereador Dr. 

Elton. Dr. Elton já está chegando. Por favor, vereador Professor Calasans.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Senhor presidente, eu venho a 

este microfone novamente aqui para solicitar um minuto de silêncio para o senhor 

Luciano Lucas Costa, é um alagoano, uma família de alagoanos que vieram para São 

José dos Campos, como muitos nordestinos que vieram para cá, para fazer a sua vida, 

para colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade, estão todos estabelecidos 

aqui, uma família muito boa, muito honesta, de muito trabalho e infelizmente nós 

tivemos o passamento desse nosso amigo, o Luciano Lucas Costa.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Registrado. Vereador 

Dr. Elton, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

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

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

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

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

acompanham na rede social! Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês alguns 

dos trabalhos que eu tenho feito como vereador aqui na nossa cidade. Um dos 

motivos... e um dos trabalhos do vereador é tentar também levar informação, então, 

por isso, tenho levado palestras e falado bastante sobre vários temas, dentre eles os 

temas principalmente sobre depressão, suicídio, e eu queria apresentar para vocês 

também um pouco sobre isso. Bom, inicialmente eu estive fazendo uma visita ao 

Ministério Fiel, na cidade de São José dos Campos. Ele tem o objetivo de ajudar 

principalmente na capacitação teológica de líderes daqui das igrejas por meio de 

literatura, que é disponibilizada a todas as pessoas que tenham... ou países inclusive 

com fala de língua portuguesa distribuídos pelo mundo inteiro. Quem está à frente 

desse trabalho, ali como vocês podem ver, é o pastor Alexandre e a sua esposa Laise. 

E nós pudemos estar conversando ali. Um dos motivos da nossa permanência, da 

nossa visita ali, foi exatamente a preocupação deles com alguns dos nossos líderes 

eclesiásticos que têm passado inclusive por problemas relacionados à depressão e 

também relacionado inclusive ao suicídio. E dessa maneira, a preocupação deles é de 

poder levar esse tipo de informação inclusive para esses líderes e eles levantaram a 

possibilidade de estarmos levando ou construindo junto um tipo de literatura que esteja 

disponibilizada por meio das redes sociais, dos sites e até pela literatura impressa, 

para que esses líderes, distribuídos tanto no país como em todos os países com língua 

portuguesa, possam estar recebendo essa literatura e disponibilizando e levando essa 

informação para tantas pessoas que precisam. Também estive aí, vocês podem ver, 

num pequeno e seleto grupo ali dentro da Revap, da Refinaria da Petrobras em São 

José dos Campos. Eu fui convidado ali para conversar com... e podem até achar 

estranho, mas para conversar com aquele grande número de homens, mais de 300 

homens, e ali 13 moças sobre o Outubro Rosa. E foi um momento de conversa muito 

importante uma vez que quando eu levo esse tipo de informação sobre como é 

realizado o autoexame de mamas, como é realizado todo o atendimento de câncer de 

mama aqui na nossa cidade, essas pessoas que estava ali, principalmente aqueles 

300 homens, eles têm alguém, e eu pude ver, alguém com quem eles podem levar... 

para quem eles podem levar a informação, seja para mãe, seja para as irmãs, seja 

para a esposa ou para filhas. E era muito importante porque eles desconheciam como 

era realizado então esse exame. Foi um momento lúdico, a gente pôde apresentar 
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para eles como fazia, teve a participação de todos, foi um momento muito importante 

ali estar com eles. Eu agradeço acima de tudo à Revap, também agradeço à Márcia e 

à sua equipe, que pôde estar nos convidando ali para levar esse tipo de informação 

para aquela população ali. Vocês podem ver nessa foto 13 moças, mas ali todos 

aqueles homens levariam aquele tipo de informação para as pessoas em casa. Então, 

eles acabaram recebendo também da Revap também um mimo, celebrando o 

momento do Outubro Rosa. Também estive essa semana conversando com o 

secretário de Saúde Danilo Stanzani. Tenho feito diversas reuniões com ele, 

geralmente levando as demandas da população. Nessa, em especial, eu estive ali 

também com a Andreia Maia e o Fernando levando algumas demandas dos moradores 

ali da zona oeste. Além disso, eu estive falando com ele inclusive sobre os 

recadastramentos que são realizados pelo Cras, as demandas de saúde em 

oftalmologia, o suporte de infraestrutura ao Hospital Municipal, também o projeto de 

atendimento de prevenção do câncer colorretal, que é uma importante pauta para a 

nossa cidade, uma vez que traz a saúde de modo preventivo. Falando em câncer 

colorretal, logo eu estarei também falando... palestrando na faculdade Humanitas 

falando exatamente aos alunos do quinto semestre sobre o câncer colorretal, vai ser 

muito importante. E, em falando sobre a universidade ou a faculdade Humanitas, eu 

também pude participar ali do encontro científico que é o II Encontro Científico da 

Humanitas de Medicina, e ali eu pude contar com a presença de várias pessoas, de 

vários ícones da nossa região quando se trata de atendimento médico. Ali estavam 

presentes o doutor Othon Mercadante Becker, que também faz parte do Comus, estive 

também falando com... e ele também é presidente da APM; também o doutor Danilo 

Stanzani Junior, que é o secretário, representando inclusive a pessoa do nosso 

prefeito Felício. E também agradecer ao diretor da faculdade Humanitas, que é o 

doutor Luiz Antonio Vane, pelo convite. E ali nós pudemos participar de uma palestra 

falando sobre o atendimento de saúde em todas as esferas básicas, seja na esfera de 

saúde física, mental e social. E foi importante estar ouvindo também aquela palestra ali 

com eles. Então, a mesa ali montada, esse foi o Encontro Científico da Humanitas, que 

reuniu aí grandes profissionais da área da saúde em nossa cidade. Ali um momento 

onde pudemos ver também o doutor Maganha e outros médicos que são de Juiz de 

Fora, também ligados à faculdade Humanitas, alguns mantenedores inclusive, que 

puderam estar compondo conosco ali aquela Mesa. Ainda tenho falado sobre... Neste 

mês, além do Outubro Rosa, eu tenho falado sobre o tema da psicofobia. E é 
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importante a gente falar sobre esse tema porque... Psicofobia, o que é? É o 

preconceito contra as pessoas que têm transtornos ou algum tipo de deficiência 

mental. Isso está muito ligado aos problemas relacionados não só a depressão, mas 

também ao suicídio. Então a psicofobia é esse tipo de preconceito e a gente precisa se 

levantar contra uma vez que a psicofobia acaba por incitar ou determinar uma 

dificuldade para que a pessoa busque atendimento em saúde mental. Então, vocês 

podem ver que cerca de 720 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com doenças 

mentais – isso quer dizer que, aproximadamente, 10% de toda a população mundial. 

Só no Brasil são cerca de 50 milhões de pessoas afetadas. Além disso, vocês podem 

ver a relação dos diversos transtornos que afetam a saúde mental de tantas pessoas, 

sejam: os transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico; os transtornos 

bipolares, onde a pessoa tem distúrbios com momentos de euforia e de mania e 

alguns períodos de depressão; também os transtornos depressivos, que, dentre esses, 

são inúmeros transtornos; os transtornos psicóticos, dentre esses talvez a 

esquizofrenia é o tema mais importante, uma vez que hoje podemos dizer que o uso 

de drogas na juventude, na adolescência tem sido um grande causador ou 

incentivador do aparecimento ou do gatilho para o aparecimento dessa doença; os 

transtornos (ou desordens) alimentares relacionados aos distúrbios de ansiedade, 

como a anorexia e bulimia; os transtornos de personalidade, tanto paranoide como 

borderline; os transtornos também relacionados ao uso de substâncias, como drogas 

ilícitas e o abuso de álcool; os neurocognitivos, como o Alzheimer, dependendo 

daquela... do envelhecimento inclusive das células neurais; os transtornos de 

desenvolvimento, principalmente os transtornos de desenvolvimento intelectual, os 

transtornos de comunicação e daí envolvendo também os problemas relacionados ao 

autismo e ao déficit de atenção e hiperatividade. O problema é que para muitas 

pessoas nós tratamos... a nossa sociedade trata as pessoas que têm algum tipo de 

problema ou desordem mental como vocês notam nessas falas: ‘Gente mimada é 

assim mesmo’; ‘Isso é frescura’; ‘Isso é falta de ter o que fazer’; ‘Depressão não é 

doença; é preguiça’. Mas o problema é que quando falamos dessa maneira, nós 

acabamos por afastar as pessoas ou causar nelas o sentimento de não buscar o 

tratamento adequado. Por isso, é tão importante nós pararmos e refletirmos sobre 

como abordamos e aquilo que falamos para aquelas pessoas que estão vivenciando 

um problema de saúde mental. Então a gente pode vencer isso através da informação. 

Eu gostaria de agradecer a todos e contar com vocês para estar também agora no 
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mês de novembro, nós vamos estar informando, nós vamos fazer um momento de 

conversa aqui sobre depressão na terceira idade. E daí eu convido a todos para 

poderem estar participando. Essas informações estarão conosco ali no site ou nas 

nossas redes sociais. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado, senhor presidente, 

pela oportunidade!” 

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

Elton! Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria informar à vereadora 

Renata Paiva, que teve o problema aí com... o problema do Próvisão, que eu estive 

em contato com o doutor Danilo e que ele já está com uma nova firma fazendo os 

atendimentos, inclusive as cirurgias. Não sei... A partir de segunda-feira agora.” 

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

ao Pinga-Fogo, com o tempo de cinco minutos, o vereador José Dimas.” 

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! Senhor presidente, eu vinho aqui apenas para divulgar, comunicar, 

convidar, porque não convocar. Em São José dos Campos está acontecendo hoje, 

amanhã e depois a 6ª edição da feira RM Vale TI, a feira da Região Metropolitana de 

Tecnologia da Informação. Uma feira que vem crescendo com participação, com 

novidades, inovações. Estive hoje lá durante o dia e percebi esta grandeza da nossa 

cidade. Então parabéns ao Raupp, parabéns ao Marcelo Nunes, que conduzem essa 

feira com grandiosidade! O ano passado tinha duas mil pessoas participando, hoje já 

tem três mil participantes e amanhã será um dia especial nessa feira de base 

tecnológica, da tecnologia da informação, aonde tratará da vertical do agronegócio. 

Então amanhã o dia todo esta 6ª Edição da Feira RM Vale TI vai se dedicar à 

apresentação das inovações no agronegócio: empresas, startups, criações, que vão 

ajudar no agro negócio e, por que não, da agricultura familiar. Nós percebemos que 

esse movimento de base tecnológica é um movimento irreversível. Daqui a um tempo 

nós vamos perceber a sociedade totalmente diferente, e nós brasileiros temos um 

déficit na educação. Existe muitos empregos, mas que não tem pessoas preparadas 

para assumir essas vagas. Hoje o que se fala de cidades inteligentes da indústria 4.0 e 

da inteligência das coisas é um... algo incrível! E São José dos Campos está se 

tornando com esta 6ª Edição da Feira RM Vale TI um referencial para o nosso estado 

e para o nosso Brasil. Então está feito o convite aqui, senhor presidente, caros 

vereadores, que amanhã nós temos mais um dia, termina na quarta-feira, ou melhor, 

na quinta-feira esta feira excelente, com muitos expositores, novidades e coisas 

fantásticas, até uma casa que você pode ter o seu controle, desligar e ligar os pontos 

de energia, controlar abertura de portão. São coisas fascinantes! São cidades 

inteligentes e para não dizer agora, que vai ser lançado em breve, hoje tem... está 

tendo uma audiência pública sobre o transporte público, ou melhor, da zona azul, 

aonde a nossa cidade futuramente o motorista que quer estacionar o seu carro através 

de informações saberá aonde encontrar vagas para você estacionar não zona sul em 

diversas áreas da nossa cidade. Zona azul. Então... zona sul não, zona azul, né? 

Então está feito o convite. Amanhã e depois, a 6ª Feira RM Vale TI. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Wagner 

Balieiro com o tempo de dez minutos.” 

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

sociais, TV Câmara. Primeiro gostaria já de aproveitar... tem a palavra do vereador que 

me antecedeu aqui quando diz sobre a questão da audiência pública do 

estacionamento rotativo. E aqui quero lamentar a postura da Prefeitura de marcar a 

audiência pública num dia de sessão de Câmara, porque a questão da concessão do 

estacionamento rotativo inclusive vai ser pauta aqui da Câmara, porque tem que ser 

votado na Câmara tratando-se de uma concessão. E normalmente a Prefeitura deveria 

marcar as audiências públicas, como normalmente marca, em horários diferentes do 

horário de sessão. É um assunto extremamente importante e muito ruim o fato de ter 

marcado a audiência pública de um assunto tão importante, que sempre tem demanda 

na cidade, no dia de sessão de Câmara. Poderia ter marcado na segunda, quarta, 

sexta, sábado, domingo, inclusive para valorizar a participação da população e desta 

Câmara que terá que votar esse assunto que é um assunto bastante polêmico e que 

envolve questões de valores, envolve questões de quantidades de vagas no nosso 

município pelos próximos anos quando vier acontecer esse novo contrato de 

concessão. Gostaria também de salientar que, nessa questão de Secretaria de 

Mobilidade Urbana, eu recebi algumas denúncias e fui constatar um problema que 

para mim foi inusitado, mas revela uma falta de planejamento gigante. É 

impressionante como que um simples contrato de locação de carro, viaturas para a 

Secretaria de Transporte, Secretaria de Mobilidade, as viaturas dos agentes de 

trânsito, que são as pick-ups, as saveiros que foram locadas num contrato que durou 

cinco anos... Ao término de cinco anos, um contrato que você tem data para terminar, 

na Prefeitura não tinha se preparado para fazer dentro de um prazo a licitação quando 

vencesse o contrato. Então venceu o contrato das viaturas que eram utilizadas pelos 

agentes de trânsito, as viaturas que colocavam cone, cavalete, que têm toda a 

sinalização de uma viatura de agente de trânsito, terminou o contrato e não tinham os 

carros para substituírem! Então nós estamos há mais ou menos duas semanas com os 

agentes de trânsito sem viatura, utilizando carros da administração, carros normais aí 

sem identificação de viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana, só com o logo da 

Prefeitura, e com carros modelo ônix que são pegos ali da própria administração da 

Prefeitura para fazer o serviço do agente de trânsito. Com a falta de veículos, estão 

colocando dois, três agentes de trânsito trabalhando juntos. Não pode... Em função de 

você não estar com o carro trabalhando da maneira adequada conforme determina a 
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legislação de trânsito, não pode ter autuação do agente de trânsito em relação à 

questão de multa quando vier uma irregularidade porque senão vai estar contra o 

sistema da legislação de trânsito. E isso tudo por quê? Mesmo sabendo que tem data 

para terminar o contrato, depois de cinco anos, não foi feito a licitação no prazo 

correto. Foi fazer a licitação, já tem a empresa vencedora, a empresa ainda está no 

prazo para fornecer os veículos. Deve ser a semana que vem que deve estar 

terminando e fornecer os veículos, mas nós temos aí uma situação onde pelo menos 

aí já há umas duas semanas nós estamos com os agentes de trânsito sem o veículo 

correto e sem a viatura para fazer o trabalho de serviço de trânsito numa coisa que 

para mim é inédita que eu nunca vi acontecer na cidade. Queria aproveitar também 

para falar sobre um assunto que durante essa semana a gente trabalhou bastante, 

conversando lá no INSS na questão da perícia, e fiquei bastante preocupado com 

algumas informações que têm chegado em relação à parte de perícia médica do INSS 

e à parte de BPC, fornecimento dos laudos ou da concessão do Benefício de 

Prestação Continuada por parte do INSS. O governo federal, através de uma medida 

provisória ainda esse ano, criou um departamento à parte dentro do Ministério da 

Previdência para tratar da questão da perícia e tirou isso do gerenciamento do INSS. 

Ele está dentro do Ministério da Previdência com uma secretaria especial de serviço 

federal de perícia médica. O que que aconteceu? Tirou do INSS, colocou nessa outra 

secretaria federal, mas até agora essa secretaria federal ela não está estruturada para 

fazer o serviço de perícia. E o que que aconteceu? Não tem sistema ainda nesse novo 

modelo para o agendamento de perícia. Então São José dos Campos, esse ano, não 

tem mais como marcar perícia médica do INSS. Estamos sem a possibilidade de 

marcar perícia. Estamos sem a marcação para a concessão de Benefícios de 

Prestação Continuada. Isso vai trazer um prejuízo, não só para São José, mas no país 

inteiro, porque mudam-se as estruturas que estavam funcionando, de maneira 

precária, porque faltava funcionário, mas estava funcionado, muda-se a estrutura, não 

prepara uma nova estrutura e quem vai sofrer com isso é toda a nossa população que 

vai ficar por muito meses sem o serviço de agendamento de perícia. Em alguns 

poucos locais ainda têm vagas de agendamento de perícia no modelo antigo. Por 

exemplo, Taubaté tem ainda possibilidade de agendar a perícia no modelo antigo 

porque tem vaga ainda do sistema antigo. Mas as cidades que já se esgotaram as 

vagas, como no caso de São José, como não têm o sistema novo está simplesmente 

cancelado o agendamento de perícia do INSS. Está simplesmente cancelado todos os 
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processos de marcação para concessão do BPC (Benéfico de Prestação Continuada). 

Nós estamos falando de benefícios para pessoas que recebem menos de um quarto 

do salário mínimo per capita, pessoas extremamente pobres e que estão tendo o seu 

direito praticamente negado por causa de uma situação de mudança de estrutura, de 

burocracias, e que está penalizando muito a nossa população e assim, de uma 

maneira muito triste, ver essa situação acontecendo lá na parte do INSS aqui de nossa 

cidade. Então nós vamos fazer uma documentação para cobrar urgência, agilidade 

com relação à retomada desse serviço, manifestar também repúdio a toda essa 

mudança que é feita. Se é feita no sentido de melhorar, minimamente deveria estar 

preparado, não deveria deixar acontecer esse tipo de coisa. E a nossa cidade ter um 

prejuízo que será enorme pelo fato de não ter mais, ainda neste ano, não ter mais a 

marcação de perícias aqui no município. Também gostaria de citar, de maneira rápida, 

que hoje eu estive fazendo uma visita lá no antigo prédio da Coletoria, o prédio que 

fica ali na Praça Afonso Pena. Esse prédio da Coletoria, que foi a antiga Secretaria... 

um departamento da Secretaria de Fazenda do Estado, que já foi o nosso fórum da 

cidade. Nós tivemos a alegria, quando aquele imóvel foi abandonado pelo governo do 

Estado e quando a Prefeitura também desistiu de solicitar este imóvel, de entrar na 

justiça com uma representação no Ministério Público. Essa representação virou uma 

Ação Civil Pública e obrigou o governo do Estado, mediante multa pesada, a fazer a 

restauração daquele prédio. Praticamente a obra já está nos finalmentes, está 

terminando. Essa semana termina a restauração daquele prédio, que é um importante 

patrimônio histórico de nossa cidade, e em breve ele será utilizado pela população, 

porque para lá vai parte inclusive da delegacia... da Diretoria Regional de Saúde. Parte 

da Diretoria Regional de Saúde vai para aquele prédio ali na Praça Afonso Pena, o que 

é importante, porque hoje a Diretoria Regional de Saúde está num prédio alugado que 

gasta mais de trinta mil reais por mês de aluguel, vai poder ir ali para o antigo prédio 

da Coletoria com a possiblidade da mudança já acontecendo nesse final de semana, 

nesse próximo final de semana, e colocando todo o atendimento da DRS, pelo menos 

da parte administrativa, num local central, num patrimônio histórico já restaurado e de 

fácil acesso para toda a população. Então foi uma conquista que eu tive a alegria de 

participar na época fazendo o processo judicial, vencemos o processo judicial, 

conquistamos a obra e agora, com a obra sendo finalizada, nós vamos ter esse prédio 

sendo colocado para um serviço que é fundamental para a população, que é a questão 

da parte de saúde do Estado, que a gente sabe aí que está bem ruim, vários 
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vereadores já colocaram aqui os problemas da entrega de remédio de alto custo, a 

falta de remédio de alto custo e toda essa problemática de remédio que tem tanto 

problema pelo Estado como problema pela Prefeitura. Por fim, queria terminar dentro 

deste meu tempo, dizendo que numa campanha que nós estamos fazendo, a bancada 

do Partido dos Trabalhadores, juntamente com a Amélia e a vereadora Juliana Fraga, 

com relação do mês Outubro Rosa, onde nós estamos trabalhando vários folhetos, 

materiais falando da necessidade da campanha de prevenção ao câncer de mama, 

mas denunciando que os próprios dados da Secretaria de Saúde têm mostrado os 

números muito ruins em questões de exames, por exemplo, exames de mamografia, 

exames e consultas na área de oncologia, que os dados da própria Secretaria de 

Saúde mostraram queda comparando 2019 com 2018. Em pleno mês de campanha, 

se a gente comparar os três meses, maio, junho e junho de 2018 para maio, junho e 

julho 2019, nós tivemos uma diminuição de mais de mil mamografias, cortou mais de 

mil mamografias. E, além disso, toda a vez que a gente está fazendo essa campanha 

na região central e nos bairros da cidade o que que a gente verifica? Uma enormidade 

de pessoas esperando há meses, seja mamografia, como o caso de hoje... Eu peguei 

uma senhora que está lá desde abril esperando mamografia). Como nós pegamos 

vários casos que estão há meses esperando a questão de ultrassom. E a questão do 

ultrassom, seja qualquer que seja ele, as modalidades de ultrassom, nós tivemos uma 

queda muito grande de ultrassom comparando esse ano para o ano passado. Uma 

queda de mais de 18 % no número de ultrassons realizados, conforme os dados da 

própria Secretaria de Saúde, o que vem prejudicando demais a nossa população. E 

quando a gente vê uma situação que nem essa da questão do Provisão, tem um 

modelo que a Prefeitura começou a adotar praticamente em todos os contratos, que é 

o modelo de credenciamento. ‘Vamos fazer o credenciamento, credenciamento’. Mas a 

questão do credenciamento ela não coloca uma obrigatoriedade que a gente tinha 

quando era contratos. Contrato você sabe a meta quantidade mensal de serviços que 

teriam que ser feitos mês a mês e você consegue acompanhar, fiscalizar a entidade, 

fiscalizar a Prefeitura para fazer o acompanhamento de algum contrato de prestação 

de serviços. Ao migrar tudo para credenciamento, fica na mão da Prefeitura...”  

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

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Concluindo já. ...da Prefeitura indicar o momento 

que o paciente deve fazer lá a cirurgia ou a consulta e muitas vezes... isso não tem 

uma obrigação mensal e fica numa situação que o paciente fica esperando meses e 
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mais meses e mais meses e nada é resolvido e os problemas se agravando bastante 

nesses locais. Obrigado, senhor presidente!” 

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

Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, quero pedir aqui também 

um minuto de silêncio em homenagem à senhora Iraci Rafael de Oliveira. Ela faleceu 

no dia 19, com 80 anos, deixando aí quatorze filhos, mais de trinta netos. Mandar aí os 

nossos sentimentos a toda família, meus amigos, o Ricardo... são filhos, né? O 

Ricardo, o Antonio, o Wagner (Waguinho). A todos os filhos aí nossos sentimentos, 

condolências. Que Deus sempre conforte o coração de cada um de vocês!” 

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

palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de pedir que a votação fosse 

em bloco hoje e a inclusão de alguns documentos: as Moções 104, 105, 106 e 107, as 

Indicações 6592 a 6596 e os Requerimentos 3500 a 3506. Também a Moção 3506, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que pede indicação de vereadores para compor a 

Comissão Especial de Representação para acompanhamento das apurações sobre a 

morte do adolescente de 12 anos em conflito com a Polícia Militar, ocorrida no último 

dia 6 de setembro, em São José dos Campos. Então nós temos dois nomes a indicar: 

vereador Wagner Balieiro e vereadora Amélia Naomi. Caso tenha mais vereadores 

queiram incluir nesta Comissão, solicito a manifestação agora, tá bom?” 

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 submetidas à 

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

nºs 6592/2019 constante do Processo nº 12295/2019, de autoria da vereadora Dulce 

Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis quanto a implantação 

de rampa de acessibilidade na Estrada Joel de Paula; 6593/2019 constante do 
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Processo nº 12300/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à 

Prefeitura serviços de poda e rebaixamento de copa da árvore localizada na rua 

Lupicínio Rodrigues, nº 241, na Vila Ester; 6594/2019 constante do Processo nº 

12307/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 

fiscalização de um imóvel localizado na avenida Andrômeda, nº 2930, no bairro Jardim 

Satélite; 6595/2019 constante do Processo nº 12312/2019, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal serviço capina, limpeza e retirada de 

entulho da viela localizada na avenida Tomezo Morino, no bairro Jardim Santa Helena; 

e 6596/2019 constante do Processo nº 12313/2019, de autoria da vereadora Dulce 

Rita, que solicita à Prefeitura a manutenção dos ventiladores da sala de ginástica da 

Casa do Idoso Leste; das Moções de nºs 104/2019 constante do Processo nº 

12296/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, que parabeniza o IPPLAN pelo 10° 

aniversário; 105/2019 constante do Processo nº 12308/2019, de autoria do vereador 

Walter Hayashi, que reconhece e parabeniza o Instituto NAK do Brasil pelo lançamento 

do livro “Um olhar na história – 110 anos da imigração japonesa no Brasil” e pelos 10 

anos de atividades na preservação e difusão da cultura japonesa; 106/2019 constante 

do Processo nº 12314/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que congratula 

as nove unidades do Rotary Club, a Casa da Amizade, os Rotaracts e os Interacts de 

São José dos Campos pelas ações de combate à poliomielite; e 107/2019 constante 

do Processo nº 12316/2019, de autoria do vereador Professor Calasans Camargo e 

outros, que manifesta repúdio às modificações propostas pela Aneel – Agência 

Nacional de Energia Elétrica e incidentes sobre a Resolução Normativa 482/2012, 

alterando a valoração dos créditos de energia gerada e injetada na rede elétrica por 

consumidor cativo, as quais acarretam a desvalorização de até 60% do valor destes 

créditos, colocando em sério risco, os investimentos realizados e os futuros 

investimentos, bem como milhares de empregos diretos e indiretos no país; e dos 

Requerimentos de nºs 3500/2019 constante do Processo nº 12301/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de 

densitometria óssea de coluna vertebral lombar para Maria Lúcia Cursino dos Santos; 

3501/2019 constante do Processo nº 12302/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de ultrassom transvaginal 

para Maria Lúcia Cursino dos Santos; 3502/2019 constante do Processo nº 

12303/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência 

no agendamento de exame de colonoscopia para Valquíria de Souza; 3503/2019 
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constante do Processo nº 12304/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de USG da bolsa escrotal 

para Rogério Litvaitis da Silva; 3504/2019 constante do Processo nº 12305/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 

agendamento de cirurgia de hérnia inguinal para Rogério Litvaitis da Silva; 3505/2019 

constante do Processo nº 12306/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de monitoramento pelo 

sistema Holter 24h adulto para Maria Natércia Alvarenga; e 3506/2019 constante do 

Processo nº 12315/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi e outros, que requer a 

instalação da Comissão Especial de Representação conforme disposto pelo artigo 68 

com o objetivo de acompanhamento junto aos órgãos governamentais e demais 

instituições nas apurações sobre a morte do adolescente de 12 anos em conflito com a 

Polícia Militar no Parque de Diversões no dia 6 de setembro de 2019, sexta-feira, em 

São José dos Campos. 

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

dos vereadores para comporem a Comissão de Representação solicitada através do 

Requerimento nº 3506. 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 Wagner Balieiro e da vereadora Amélia Naomi para comporem a Comissão 

Especial de Representação conforme disposto pelo artigo 68 com o objetivo de 

acompanhamento junto aos órgãos governamentais e demais instituições nas 

apurações sobre a morte do adolescente de 12 anos em conflito com a Polícia Militar 

no Parque de Diversões, no dia 6 de setembro de 2019, sexta-feira, em São José dos 

Campos. 

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 e solene, realizadas no dia 14 de outubro de 2019 – 14ª Sessão 
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Solene; 15 de outubro de 2019 – 66ª Sessão Ordinária; 17 de outubro de 2019 – 67ª 

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 19h46min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 15 e 17 de outubro de 2019, bem como a ata 

da sessão solene realizada no dia 14 de outubro de 2019. 

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

os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 22 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, 

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 3447/2019 constante do Processo 

nº 12023/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita licença de vereança da 

sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2019, conforme atestado médico; 3449/2019 

constante do Processo nº 12055/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que 

justifica a ausência à sessão ordinária do último dia 15/10, mediante a apresentação 

do atestado médico; e 3451/2019 constante do Processo nº 12103/2019, de autoria do 

vereador Cyborg, que justifica a ausência da sessão ordinária do dia 17 de outubro de 

2019, por motivo de falecimento familiar. 

Às 19h46min encerrou-se o processo de votação. 

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

um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Robertinho da Padaria, Renata Paiva, 

Marcão da Academia, Professor Calasans Camargo, pelo passamento dos senhores: 

senhora Nidelcia Aparecida Silva Pinto, Maria Nazaré de Oliveira Nascimento, Maria 
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da Glória Mota Piedade, Iraci Rafael de Oliveira e Luciano Lucas da Costa.” 

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

póstuma à memória das senhoras Nidelcia Aparecida Silva Pinto, Maria Nazaré de 

Oliveira Nascimento, Maria da Glória Mota Piedade e Iraci Rafael de Oliveira e do 

senhor Luciano Lucas Costa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

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

19h48min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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