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TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 18h01min, o senhor secretário ad hoc, vereador Dr. Elton, procede 

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

vereadores: ROBERTO DO ELEVEN (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), AMÉLIA 

NAOMI (PT), FLÁVIA CARVALHO (PRB), WAGNER BALIEIRO (PT), RENATA PAIVA 

(PSD), DR. ELTON (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e JOSÉ DIMAS 

(PSDB).  

 

 

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

FRAGA (PT) – 18h01min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h04min, LINO BISPO (PL) – 

18h06min, CYBORG (PV) – 18h07min, JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 18h07min, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h10min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 18h11min, 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h11min, PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP) – 18h14min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h15min e 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h47min. 

 

 

Às 18h01min, 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 à ORDEM 

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia 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 dos projetos se dará de forma 

simbólica. Solicito ao nobre vereador Dr. Elton que faça a leitura dos processos novos 

para ciência dos senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Dr. Elton, procede à leitura do 
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Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas. 

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

vereador José Dimas.” 

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

vereadores, público aqui presente, familiares dos homenageados na noite de hoje, 

também o pessoal do projeto Decolar, esse projeto que iremos votar na noite de hoje, 

representantes da Prefeitura. Senhor presidente, gostaria de pedir... adiar por uma 

sessão dois projetos constantes na pauta de hoje, que são os projetos: 2376/2019 – 

Projeto de Lei 76/2019; e também o Processo 2878 de 2019 – Projeto de Lei 93 de 

2019. Em tempo ainda, senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os 

processos constantes na pauta de hoje por ser de conhecimento de todos os colegas 

vereadores. E solicito a inclusão, apenas para leitura, de três processos: Processo 

6635/2019 – Projeto de Lei 225 de 2019, de autoria do vereador Marcão da Academia; 

e, da autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, o Processo 6640 de 2019 – PL 226 

de 2019; o processo, também para leitura, 6654/2019, que é um Requerimento 

1626/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, apenas para 

tramitar... solicito a votação para tramitação da emenda protocolada fora do prazo, de 

autoria do vereador Roberto do Eleven, a Emenda nº 1 ao Processo 5643/2019 cujo 

Projeto de Lei 191 de 2019. Por hora era isso. Obrigado, senhor presidente!” 

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 ad hoc, vereador DR. ELTON:- “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 supressão da leitura do inteiro teor das 

matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento por 

uma sessão do Projeto de Lei nº 76/2019 constante do Processo nº 2376/2019, de sua 

autoria, que inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de 

São José dos Campos, a Feira de Franquias e Negócios, a ser realizada na primeira 

quinzena de junho; e do Projeto de Lei nº 93/2019 constante do Processo nº 
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2878/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que dispõe sobre a garantia para 

irmãos ou dependentes de representantes legais em comum, matrícula na mesma 

escola, no âmbito municipal de São José dos Campos; e, ainda, o pedido de inclusão 

para leitura do Projeto de Lei nº 225/2019 constante do Processo nº 6635/2019, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal solicitar 

a implantação de recipientes especiais de lixo para recolher lâmpadas nos projetos de 

construção de condomínios verticais e horizontais no âmbito do Município de São José 

dos Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 226/2019 constante do 

Processo nº 6640/2019, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras dos serviços de telefonia e 

concessionárias que exploram o fornecimento de energia e gás sediadas no município 

de São José dos Campos, a veicular nas contas mensais enviadas ao consumidor, 

fotografias de pessoas desaparecidas e dá outras providências; e do Requerimento nº 

1626/2019 constante do Processo nº 6654/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que requer licença de vereança no dia 30 de maio de 2019, conforme atestado médico 

anexo; e o pedido de inclusão para votação da tramitação da emenda protocolada fora 

do prazo – Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 191/2019 constante do Processo nº 

5643/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina o Instituto 

Materno Infantil – IMI do Bairro Jardim Paineiras I, de Instituto Materno Infantil 

Professora Márcia Aparecida Martins. 

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

secretário, vereador Dr. Elton, que faça a leitura de mais alguns processos novos.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador DR. ELTON:- “Processo nº 6635 de 2019 – 

Projeto de Lei nº 225 de 2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza a 

Prefeitura Municipal a solicitar a implantação de recipientes especiais de lixo para 

recolher lâmpadas nos projetos de construção de condomínios verticais e horizontais 

no âmbito do município de São José dos Campos e dá outras providências. 

Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente – Rito Ordinário – Término do prazo 

para emendas em 13/06/2019. Processo nº 6640 de 2019 – Projeto de Lei nº 226 de 

2019, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, dispõe sobre a obrigatoriedade 

das empresas prestadoras dos serviços de telefonia e concessionárias que exploram o 

fornecimento de energia e gás sediadas no município de São José dos Campos a 

veicular nas contas mensais enviadas ao consumidor fotografias de pessoas 

desaparecidas e dá outras providências. Comissões: Justiça e Economia – Rito 
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Ordinário – Término do prazo para emendas em 13/06/2019. Processo nº 6654 de 

2019 – Requerimento nº 1626 de 2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, requer 

licença de vereança no dia 30 de maio de 2019 conforme atestado médico em anexo.” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite, vereadores, público 

presente, familiares aqui dos homenageados, imprensa aqui que nos prestigia nesta 

noite aqui! E boa noite à população aqui na galeria! Senhor presidente, a gente já vem 

conversando com vários vereadores, acabei de falar com o vereador Walter, venho 

aqui falar para os músicos que ontem tiveram uma manifestação, uma manifestação 

ordeira, vereador Wagner esteve lá também, a vereadora Dulce compareceu, então 

reassumir o nosso compromisso aqui perante aos músicos. Então o que a gente está 

chegando a uma conclusão. Hoje conversamos com o secretário Anderson da 

Governança que é o secretário que no momento ele está na pasta da Segurança, da 

Fiscalização da cidade, conversamos ontem com o prefeito Felício e a gente vem 

conversando. Precisamos... Chegamos a uma conclusão que temos que fazer uma lei 

urgentemente a respeito do som ao vivo, da música, uma regulamentação da maneira 

como vocês vêm solicitando, uma lei à parte, conforme o vereador Walter Hayashi 

estava falando, uma lei à parte do zoneamento. Então esse é o compromisso de vários 

vereadores, acredito aqui que de todos os vereadores, posso aqui falar, e nós já 

estamos conversando com o governo. Quero aqui falar para vocês aquilo que eu falei 

ontem lá e volto a falar: essa legislação – o vereador até Calasans, agora a gente 

estava conversando com o secretário lá – tem que partir por parte da Prefeitura, certo, 

vereador Calasans? Tem que partir por parte da Prefeitura, não pode partir aqui por 

parte dos vereadores. Então a Prefeitura assumiu esse compromisso, dentro de quinze 

dias... nós conversamos com o secretário Mano para que possa elaborar essa lei para 

que a gente possa conversar com vocês e debater. E já de antemão, né, vereador 

Walter? Terça-feira... é isso? Terça-feira, conforme colocado, vocês, uma comissão, 

serão recebidos aqui pela Comissão, entendeu, do zoneamento, da regularidade daqui 

do zoneamento, dos vereadores que têm debatido a respeito do planejamento 

urbanístico e zoneamento da cidade. Então terça-feira à tarde... É isso, vereador 

Walter? Três horas, já está confirmado, entendeu, virão alguns donos de bares e 

vocês também poderão comparecer para a gente dialogar e passar isso. Está certo? 

Agora, a gente também solicitou que o governo possa dar uma trégua, mas está difícil 
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por causa do Ministério Público porque o Ministério Público está colocando tudo num 

bolo só, tem bar que o problema é uma coisa e está pedindo para ir em todos os bares 

nomeando. Então a gente está tentando ver o que pode ser feito, de que maneira vai 

ser feito, o mais rápido possível. Peço a todos os vereadores aqui que possamos nos 

unir para que a gente possa achar um denominador comum.” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu também quero me 

solidarizar aos músicos aí, já manifestei na terça-feira passada, mas quero me 

manifestar agora que vocês estão aqui em favor de que a gente realmente reveja essa 

legislação em conjunto com os donos de bares, em conjunto com os músicos da 

cidade e também com a Prefeitura para que a gente possa preservar aí o lazer das 

nossas famílias na nossa cidade e também preservar o ganha-pão, o trabalho, o 

emprego aí dos músicos que estão aí durante a noite trabalhando nos bares e a gente 

precisa manter esse trabalho ativo na nossa cidade. Então me coloco à disposição de 

vocês também, quero estar presente na reunião na terça-feira aí com o vereador 

Walter, né, para que a gente possa realmente contribuir e colaborar para melhor 

maneira possível a gente resolver esse problema dos músicos da cidade.” 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

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

Bem-vindos vocês que estão aqui na Câmara Municipal, vocês também aqui, os 

músicos. Complementando aqui a fala do colega Rogério Cyborg, esta lei nós temos 

que regulamentar, tem que ser feito uma lei e é vício de iniciativa se ela for feita aqui 

pelos vereadores. Nós estamos cobrando do Executivo, nesses quinze dias deve estar 

saindo alguma regulamentação para a gente poder estar avançando nesse processo, 

poder estar classificando porque hoje está num bacião só, quem tem um conjunto 

musical, quem está tocando com violão solo, está na mesma linha, então é preciso ter 

uma regulamentação de acordo com o volume, de acordo com os decibéis para dar 

essa condição do trabalho de funcionamento dos estabelecimentos, para que o próprio 

proprietário do estabelecimento saiba como que ele vai investir, o nível de isolação 

acústica que ele vai ter que fazer, não é verdade? E a própria Lei de Zoneamento 

também que vai ser votada aqui este ano ela vai estabelecer também as áreas onde 

pode ser também o nível de som etc. para ser estabelecido o comércio, a empresa. 
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Então mais um pouquinho de paciência, mas nós temos que realmente avançar nessa 

temática. Na reunião pública que foi feita aqui na Câmara sobre Lei de Zoneamento, 

uma das maiores demandas foi essa questão aí de se estabelecer o zoneamento 

adequado para cada tipo de volume, onde se faz aí, o estabelecimento que usa o som, 

a música ambiente, a música tocada no ambiente.” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Só para a gente colaborar um pouco mais a respeito dos 

músicos, hoje o Popó me ligou, né? Popó falou algumas sugestões, tudo, e a gente 

colocando aqui, é importante... a gente tem que deixar bem claro que não tem nada 

contra os músicos, o que tem é aquilo que eu expliquei e a gente está deixando claro: 

é que não tem o lugar correto para que o músico possa tocar, então tem 

estabelecimento lá que ainda não tem habite-se, tem problemas de estabelecimentos 

de AVCB, isso que está dando problema. Então precisamos fazer aquela classificação 

com horários, para qual horário que pode tocar, quem vai estar permitido, quem não 

vai, e separar. Deixar bem claro, aquilo que vocês já sugeriram a gente vem 

trabalhando aqui: quem é que vai querer ter um som com discoteca, alguma coisa 

depois da meia noite, depois da uma, a classificação tem que ser mesmo aquele CS4, 

que é o que vocês falam, né? Que é o ruído noturno. Então tem que separar, tem que 

separar o joio do trigo, que a gente fala é o som mais acústico, aquele um que é 

bateria, que é o violão, diferenciado dos outros. Algumas classificações, o vereador 

Wagner até tinha falado, precisa ter... estabelecimento que vai ter que fazer o 

investimento em acústica, vai precisar, tem estabelecimento que não vai conseguir, 

mas nós temos que achar o meio-termo, tem que ter as regras, que foram aquelas que 

vocês colocaram lá, né, saber separar o lado interno do lado externo, por causa que 

tem uma hora que o barulho é na rua, não tem nada a ver com o estabelecimento. 

Presidente, a gente sabe que vai ser uma coisa difícil, mas aqui contando com a 

colaboração dos vereadores e também do próprio governo aí a gente vai conseguir 

atingir o maior número de pessoas aí beneficiadas.” 

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 aqui presente, a todos que nos acompanham nas redes sociais, na 

TV Câmara, os músicos que estão fazendo aí um belíssimo trabalho de manifestação 
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e de repúdio a essa situação toda. Eu acho que uma das coisas que poderia ter de 

trégua, até conversando aqui um pouco com o líder de governo... nós tivemos no mês 

de abril, senhor presidente, uma portaria, portaria 003, lá da Secretaria de Proteção ao 

Cidadão, que fez a atividade delegada para os policiais militares fazerem a fiscalização 

de perturbação de sossego. Então de uma hora para outra, a partir de abril, cento e 

setenta e sete policiais ficaram habilitados para fazer a atividade delegada. Só que a 

atividade delegada ela vai fazendo conforme a demanda da Prefeitura. Então a 

Prefeitura solicita esse final de semana para ter o policial fazendo a atividade 

delegada, amanhã solicita para fazer a atividade delegada. É a Prefeitura que solicita, 

dentro da comissão, essa questão da atividade delegada. Então no caso específico, 

mesmo tendo essa portaria que foi feita em abril, foi abril desse ano, que habilitou um 

corpo de policiais para fazer uma série de serviços e que poderia fazer serviço de 

segurança, um monte de outros serviços que são necessários na cidade, mas habilitou 

para discutir essa questão de sossego público. Então fica aqui como sugestão desde 

já dentro da parte aí de ter um tempo e de ter uma situação onde que você precisa 

primeiro resolver a legislação, porque a legislação aqui é assim: ou é tudo ou é nada. 

Ela não tem meio-termo, ou é tudo ou é nada. Se você tiver proteção acústica, se você 

tiver toda aquela parafernália como se fosse danceteria, que não é o caso de bares, 

você tem que... você pode atuar. Agora, o cara que está querendo fazer um sonzinho 

com violão, com alguma coisa, não pode porque não tem legislação para isso. Nesse 

período que está se montando a legislação, porque a gente sabe que a legislação, seja 

de zoneamento, seja de licenciamento, ela demora, é necessário trabalhar essa 

atividade delegada, que é uma decisão do Poder Executivo. Atividade delegada é uma 

decisão do Poder Executivo. Que essa parte de atividade delegada envolvendo bares 

e sossego público, envolvendo a parte de policial militar, ela fosse melhor conversada 

porque na verdade você tem hoje... a Fiscalização de Postura hoje tem de trinta a 

quarenta fiscais e de uma hora para outra, em abril, fizeram uma portaria... A portaria 

está na internet – Portaria 003...” 

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

favor!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Claro, claro, senhor presidente. Portaria 003, onde 

habilitaram cento e setenta e sete policiais militares para fazer esse serviço. Então, 

trabalhar uma trégua, fica como sugestão, nesse momento, discutir como trabalhar 

essa atividade delegada no período que está se discutindo uma nova legislação para 
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não ter esse problema.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu só queria pedir aos 

vereadores, eu sei que o tema é importante, tá? Mas para a gente ser breve na fala 

porque hoje é dia, na verdade, de votar os projetos e votar... discutir o tempo 

partidário. Então vamos ser breve, senão ficar muito tempo falando e a gente não 

consegue dar sequência na pauta. Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, é lógico que a atividade delegada ela é 

para realmente trabalhar no sentido de segurança da cidade e tal, não é para perseguir 

ninguém, lógico! Mas só lembrando que o governo do PT nem atividade delegada eles 

não conseguiram levar para frente, não é? Muito fácil ele chegar aqui e fazer discurso. 

Que que eu quero dizer para os músicos? A gente entende a situação de vocês. É 

lógico, é importante que vocês estejam manifestando e buscando os seus direitos. A 

gente vê que hoje não é a atividade que vocês fazem que traz transtorno na cidade, 

hoje nós temos sim transtornos na cidade pelas músicas eletrônicas que são aí através 

dos carros, daqueles fluxos que acontecem na cidade, mas o músico não traz prejuízo, 

na minha opinião, para a população. Portanto, vocês contem conosco naquilo que nós 

pudermos, em termos de legislação, estar intercedendo e fazendo um trabalho no 

sentido de que vocês possam ter tranquilidade para trabalhar, é esse o nosso objetivo, 

o nosso desejo. Então conte com o apoio do vereador Lino Bispo na direção e no 

sentido de estar olhando com carinho...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pode concluir, 

vereador!” 

O vereador LINO BISPO:- “Não, mas se eu estiver extrapolando, pode...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pode concluir.” 

O vereador LINO BISPO:- “Eu já concluí, tá bom, presidente? Obrigado!” 

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

Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero cumprimentar aqui os 

trabalhadores da música, os músicos que dá alegria, mas fundamentalmente hoje a 

música em São José também gera emprego, não só do ponto de vista pessoal, mas 

também do comércio, dos garçons, das cozinheiras e toda a equipe. Quero dizer ao 

vereador que acabou de falar, não é o PT que está mandando, como foi a semana 

passada, fechar quinze bares. E se o vereador estiver de fato comprometido e não 

jogar só para a Lei de Zoneamento, porque nós não sabemos quando vem e como 
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vota, até lá muitas... se for demorar quatro, cinco meses, tem comércio e tem bar que 

vai fechar. Se proibir, como foi a semana passada, vai fechar bares. Então até lá muita 

gente já quebrou. Então as pessoas que estão aqui não têm esse tempo que eles 

estão falando. Então quero dizer aqui: o importante.... pedi aqui ao vereador Wagner, 

está imprimindo lá o decreto. Porque até a gente votar a Lei de Zoneamento faça a 

suspensão desta portaria que dá aos policiais, às equipes fazer apreensão e fechar os 

bares. Então é com isso que nós vamos trabalhar porque isso é imediato, porque se a 

gente definir isso, a semana que vem a fiscalização da Prefeitura não precisa ir...” 

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

favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então tem o nosso apoio porque nós achamos 

importante, nessa crise de recessão, a luta pelo emprego e a luta dos músicos. 

Parabéns pela luta!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero fazer o meu 

comentário aqui. Eu acho que nós não podemos tornar dessa situação uma situação 

política partidária. Eu já falei há dois meses atrás e falo aqui a todos os vereadores aí, 

sobre a reunião pode contar também com esse presidente, viu, pessoal? Os músicos 

podem contar com esse presidente. A partir do momento que sentar vereadores, 

Polícia Militar, Prefeitura, fiscalização, os músicos com sugestões, com ideias, 

estamos aqui para debater, ouvir vocês, nós queremos ajudar, queremos ajudar. O 

que não pode tornar isso aqui uma discussão partidária, não podemos fazer isso, nós 

temos que achar uma solução para vocês, tá? Para vocês e para a nossa cidade. 

Então podem contar também com esse vereador. Com a palavra o vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Presidente, o senhor está certo, eu já falei isso ontem no 

movimento, quero pedir aqui o apoio de todos os vereadores, senão essa discussão, 

presidente, nós não vamos votar, aí vereador não vai abrir mão do prazo de emenda 

na hora que houver a necessidade para que possa votar esse projeto rápido aqui na 

Câmara Municipal. Esse é o meu pedido. Agora, a vereadora Amélia colocou aqui... 

Amélia, nós já conversamos hoje com o governo, com o Secretário Mano, 

conversamos com o secretário Anderson, esperamos que dentro de quinze dias... 

Precisamos agora, na terça-feira, na hora que vier na comissão, tanto os donos de 

bares quanto os músicos, tragam contribuição. O que é contribuição? Sugestão. 

Sugestão da cidade tal, do que pode ser feito, para que a gente possa levar essas 

sugestões, para que possa fazer a lei lá a Prefeitura, que a gente possa conversar 
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para que a lei venha o melhor possível para que possa seja votada aqui e não ter 

problema.” 

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

O vereador CYBORG:- “Só isso, presidente.” 

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

sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 

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

sessão.”  

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 179/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5282/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa 

Decolar – desenvolvimento máximo das características de dotação e talento das 

crianças e adolescentes talentosos – de São José dos Campos. 

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

Processo ‘5289/2019’. Inscrito para falar no processo, com o tempo de quinze minutos, 

o vereador José Dimas.” 

Ocupa a tribuna o vereador José Dimas-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, público presente, caros 

vereadores. Hoje é uma noite muito especial, mas muito mesmo, principalmente para a 

educação de nossa cidade. Nesta noite a Prefeitura, a cidade, ganha uma lei que de 

fato vai vigorar para ninguém mais tirar desse programa de políticas públicas para 

valorizar as crianças com dotação e talento. É uma noite muito especial, senhor 

presidente, trata-se do Projeto de Lei de nº 179, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre a criação do Programa Decolar – desenvolvimento máximo das 

características de dotação e talento das crianças e adolescentes talentosos. Quero 

agradecer a presença aqui do diretor de departamento, senhor Márcio Catalani, e da 

Márcia Silvestre, que é a coordenadora de ensino responsável pelo projeto. E também 

quero saudar e agradecer os pais e os adolescentes aqui presentes e professores 

facilitadores. A pauta é Decolar: desenvolvimento do potencial e talento. O que que é o 

Programa Decolar? O Programa Decolar – Desenvolvimento do Potencial e Talento – 

vai identificar, acompanhar e estimular o desenvolvimento do potencial dos alunos da 

rede de ensino municipal de São José dos Campos. Essa obrigação do município está 

estabelecida em lei federal, nas diretrizes e base. Portanto, hoje cumpra-se aquilo que 

está na lei, cumpre-se aquilo que já preconiza a lei federal, atenção à educação 

especial, que tem dois extremos: quem está precisando, quem tem carência, 

deficiência, e aqueles que tem superávit, que tem uma facilidade de captar, uma 

rapidez no raciocínio, que normalmente não é reconhecido e até, às vezes, isolado por 

ser uma pessoa diferenciada. Estudos mostram que de dois a cinco por cento de uma 

porção de alunos, e também papai e mamãe que está nos ouvindo, quem sabe o seu 

filho tenha esta característica de ser diferente, mas uma pessoa que está acima da 

média. Como entrar para o Programa Decolar? Através do processo de observação 

sistemática. Primeiro, observação direta na escola com os alunos do segundo ao 

quinto ano. Está na próxima... slide, mas eu quero antes dizer que alunos identificados 

com capacidade elevada ele está de acordo com a metodologia da doutora Zenita 

Guenther. A doutora Zenita tem um trabalho especial há mais de vinte anos lá em 

Lavras, que eu fui visitar, que participei de dois congressos internacionais. Essa 

mulher tem um programa fantástico que veio em 2007, 2008, no governo do Eduardo 

Cury, e esse projeto foi avançando na época com a Vera Carvalho, que hoje preside a 

Aspat, que é a Associação, que foi criada recentemente, Associação de Pais e Amigos 

da Criança Talentosa. Então, eu quero agradecer todo esse trabalho que foi feito lá no 

governo do Eduardo Cury, e depois sofreu uma baixa, sofreu um isolamento e agora, 
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graças ao trabalho extraordinário da Secretaria de Educação, recupera-se, e ao 

trabalho de muitos professores, que estavam observando essas crianças e guardando 

seus registros, foi possível recuperar quase oitenta alunos com esta característica. Já 

disse que de dois a três por cento de um grupo apresenta essa capacidade elevada. É 

preciso então fazer a observação, é um processo que a Secretaria de Educação, 

através dos seus professores facilitadores, observando e depois, num segundo 

momento, há uma observação assistida pela equipe de professores facilitadores do 

Decolar nos sextos anos e começa a analisar os dados da escola e então, no terceiro 

momento, há uma identificação dos alunos porque às vezes acontece que ele 

demonstre uma certa capacidade na matemática, na área de comunicação, na área 

esportiva, enfim, pessoas que gostam, demonstram uma certa aptidão e depois isto vai 

se arrefecendo, então precisa alguns para perceber se permanece com essas 

características. É um trabalho muito sério dos professores facilitadores, é um trabalho 

muito sério da Secretaria de Educação. Então tem cento e quarenta e nove alunos que 

estão nesse projeto e eu quero destacar a presença de alguns, quero que ficasse em 

pé aí a Sara. Cadê a Sara? Fique em pé. A Sara, o Davi e o Ricardo, esses três aqui 

queria que ficassem em pé e recebessem de nós uma salva de palma, alunos 

talentosos que agora a Prefeitura está dando uma oportunidade. Eu já conheço muitos 

alunos com essa oportunidade, já estão terminando a faculdade, ganhando bolsa de 

estudos, porque quem tem talento, só espera uma oportunidade. Quero também 

agradecer... Obrigado, queridos alunos! Agradecer também a Márcia Silvestre, que é a 

coordenadora. E nós temos sete professores facilitadores que, por incrível que pareça, 

estão todos aí. Queria que ficassem em pé os professores facilitadores. A Carol, a 

Cátia, a Claudia, a Neusa, a Lízia, a Suelen e a Lucimara recebam também as nossas 

palmas de agradecimento, que trabalham, dia e noite, noite e dia, para atenção dessas 

crianças. Eu peço o voto de cada vereador, eu peço o voto de apoio nesse projeto 

porque esse projeto é valioso para nossa cidade e lembrando também que já estamos 

em conversa com a Unesp para ter um curso de pós-graduação para os professores 

facilitadores. Nós temos quarenta escolas, nós temos cinquenta e nove atividades e 

voluntários nós temos cinquenta e três voluntários. Eu quero saudar os pais também 

que estão aqui presentes e os voluntários de várias áreas, tem voluntário do ITA, da 

Embraer, da Johnson, de várias empresas, professores de inglês, de português, tem 

até professor de chinês, tem gente especialista na área da aeronáutica. Enfim, 

crianças que querem mais precisam de um espelho e está aqui: você que tem 
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conhecimento, talento, não pode guardar só para você, talvez você possa ser um 

grande colaborador, um grande parceiro, não só com o Decolar, mas com a Aspat. 

Que eu quero agradecer e quero que fique em pé agora a presidente da Aspat, da 

associação de amigos e pais da criança e adolescente, a Vera Carvalho. Obrigado, 

Vera! Aposentada da Prefeitura, professora, começou esse trabalho e hoje é um 

grande dia, né, Vera? Viu o seu trabalho nascer, crescer e por um tempo foi 

mergulhado e agora ressurge com a aprovação de todos os vereadores, que eu 

espero, desse nosso projeto. Então, obrigado, Vera! Nós temos também a grata 

satisfação de ter alguns alunos que gravaram um vídeo para a gente, pequenininho, 

mas vamos assistir então esse vídeo.” 

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

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Esse foi o testemunho da Isabela que nós queremos 

agradecer. E agora ouviremos então o testemunho da Beatriz.” 

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

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Então eu peço a votação dos vereadores. Quero 

agradecer enormemente a Cristine de Angelis, que é a nossa secretária de Educação, 

pelo empenho nesse projeto. Ao lado desse projeto está a educação financeira na 

escola, também quero agradecer ao prefeito Felício Ramuth, tudo isso está dentro do 

pacote da educação empreendedora, isso vai gerar pessoas independentes, pessoas 

conscientes, pessoas responsáveis que certamente vai poder escolher melhor os 

nossos políticos, certamente vai poder ser talvez um político que tenha 

responsabilidade com o seu destino porque quando uma pessoa tem o seu destino em 

suas mãos ela tem responsabilidade. Então quero agradecer também o Instituto 

Empreendedor do Futuro, através da pessoa do Marco Pinho, que já tem adotado 

também acho que umas vinte crianças que têm capacidade, talento e muitas vezes 

não têm condições econômicas. Portanto, queremos agradecer esse trabalho 

enormemente para as crianças do ensino público e à Aspat, através da Vera e também 

do Elenildo, que é o coordenador, que é o diretor executivo. Nós, juntos, estamos 

pedindo apoio também... pedindo também porque as crianças têm um certo limite, a 

educação pode ajudar até um certo limite, mas quando as crianças vão fazer 

vestibular, quando as crianças vão circular na cidade para mais conhecimento, às 

vezes não têm até recurso para esses apoios. Então nós da Aspat queremos pedir o 

apoio, quem puder ajudar, quem quiser ajudar nesta causa, nesse propósito das 

crianças que têm talento e dotação, nós estamos aqui através da Vera, na Aspat, pode 
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entrar no site aspat.com. E quero mais uma vez pedir aos vereadores a votação nesse 

projeto que é um grande ganho para São José dos Campos. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de 

votação, vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG, E. V.:- “Muito obrigado, presidente Robertinho! Primeiro 

parabenizar o vereador José Dimas pela belíssima colocação aqui e deixando claro, 

viu, José Dimas? Nós vamos votar favorável ao Projeto Decolar, já falei isso a semana 

passada, hoje quando você me procurou, que o projeto estaria na pauta. Quero aqui 

falar para você que o nosso voto será favorável porque esse Projeto Decolar não pode 

acabar. É um projeto, presidente, que a gente tem que deixar claro, né? O professor 

Márcio está aqui. Que passa administração ou não passa administração, venha qual 

administração vier, o Projeto Decolar tem que continuar, isso tem que ser continuidade 

na nossa cidade. Então, por isso esse vereador vai votar o projeto favorável, é um 

compromisso que nós temos porque é um projeto da cidade, não é um projeto da 

administração, porque esse projeto tinha, acabou e hoje volta, retorna com força total. 

Então o vereador Cyborg votará favorável a esse projeto para dar continuidade e 

nunca mais acabar o Projeto Decolar em nossa cidade.” 

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

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite a todos! Eu queria 

aqui, senhor presidente, como presidente da Comissão Permanente aqui de Educação 

da Câmara Municipal, também estar referendando aqui o nosso voto favorável. Nós 

estamos aqui tornando com essa lei um projeto de Estado, não um projeto... um 

programa de Estado, não um programa de governo, ou seja, não é desse governo ou 

daquele governo que se interrompe a cada quatro anos e o próximo governo pode 

mudar de ideia e encerrar o programa, é um programa de Estado, vai passar a ser 

uma legislação municipal e ele vai perdurar nas próximas gestões. Esse é o objetivo 

dessa legislação que nós votaremos em seguida aqui, né? Então eu peço a todos os 

pares também o voto favorável.” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público presente. Eu também quero falar aqui para o José Dimas, 
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vereador José Dimas, que com certeza tem o apoio desse vereador aqui, a gente vai 

votar favorável. Parabéns aí ao Projeto Decolar, é um projeto importante e com certeza 

a cidade ganha muito com isso! Parabéns a todos que estão aí, que são envolvidos 

nesse projeto. Também não podemos deixar de cumprimentar aqui o nosso amigo 

aqui, o nosso parceiro, o Ademir Rodrigues, que é o administrador da Regional Leste I! 

Obrigado pela presença, Ademir! Obrigado a todos aí! Muito obrigado, senhor 

presidente!” 

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

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos trabalhos, 

público presente aqui na nossa galeria, em nosso Plenário e também aqui, 

especialmente na sessão de hoje, o pessoal da educação. Estava combinando com o 

José Dimas que eu não ia falar nome porque senão eu vou cometer uma injustiça 

tremenda, mas eu queria... a você inclusive que nos assiste pela TV Câmara, pela 

internet, pela TV Câmara. Olha só que coisa formidável, espetacular! Esse Projeto 

Decolar, vereador José Dimas, do qual você lutou bastante para que ele fosse 

retomado, né, tem um significado para a nossa cidade da mais alta importância. São 

José dos Campos é a cidade da tecnologia, todo mundo sabe disso, o mundo inteiro 

sabe disso. Então esse trabalho, e aí um elogio especial para nossa secretária de 

Educação, a professora Cristine, que tem um braço direito fantástico, que é o Márcio, 

sou fã dele de graça, é um cara que realmente faz a diferença, e ao prefeito que leva 

muito a sério a questão da educação. Eu sou de outro partido, eu sou do PSC e 

encaminho meu voto favorável a esse projeto, uma das razões é exatamente porque 

um dos pilares do governo Felício é a educação. É através da educação que nós 

vamos transformar esse país. E quando você depara com um projeto desta grandeza, 

onde você tem os alunos talentosos que vão dirigir esse nosso país, então recebe 

esse apoio da municipalidade, recebe o apoio dos professores... Eu elogio... Professor, 

aliás, para mim, né? Fui professor também. Professor para mim é a coisa mais 

importante na vida de qualquer pessoa. Sou engenheiro e não seria engenheiro se eu 

não tivesse professor. Tem médico e que não seria médico se não fossem os 

professores. Não vou me alongar, mas fico tremendamente emocionado quando a 

gente pode votar um projeto dessa natureza, senhor presidente, que devolve para a 

nossa cidade esse foco no aluno excepcional, esse foco naquelas pessoas que vão 

dirigir o nosso país. Uma vez, numa palestra do Ozires Silva ele começa assim, olha: 
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‘Vivemos hoje, nesse mundo de hoje, com as tecnologias, com diversas coisas que 

nós temos de bom para a gente viver porque um dia alguém sonhou, um dia alguém 

sonhou e trabalhou para que esse sonho fosse realizado e se comprometeu, 

independente de cores partidárias, religiosas, time de futebol, pensando no próximo, 

pensando no país’, presidente. Então Ozires Silva começa uma palestra dizendo 

exatamente isso, nós vivemos hoje porque alguém já sonhou, alguém já sonhou e 

alguém trabalhou para que esse sonho fosse realizado. Então hoje nós estamos 

vivenciando aqui hoje na votação desse projeto, com certeza será aprovado por 

unanimidade, viu, vereador José Dimas? Que você que lutou bastante, meus 

cumprimentos, mas eu tenho que dizer para vocês: educação, educação e educação. 

Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero também deixar 

meu registro aqui, vereador José Dimas e demais vereadores, do governo, professores 

aqui presentes, do Decolar, alunos. Excelente projeto, excelente! Como já foi falado 

aqui por vários vereadores, nós temos aí muitos jovens alunos aí com alta capacidade 

elevada, muito inteligência, então realmente esse olhar especial é fundamental para 

essas crianças. Então, parabéns agora que é um projeto que se torna realidade, que 

vai ficar aí de fato definitivo na nossa cidade! Então parabéns a todos os envolvidos 

nesse projeto, que é um excelente projeto que se fala de educação, tá bom? Parabéns 

a todos! Informo aos senhores vereadores que esse processo possui uma emenda, a 

Emenda nº 1, a emenda de autoria do vereador Wagner Balieiro. Vereadores 

favoráveis à emenda permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis à 

emenda, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com três 

votos favoráveis, a emenda está rejeitada.” 

Às 19h09min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Wagner Balieiro. Rejeitada com 

três votos favoráveis 

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

processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto, 

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, J. V.:- “É um grande ganho para a 

nossa cidade. Eu queria só estar falando aqui, ainda há pouco, há alguns minutos, nós 

atendemos umas professoras sobre uma questão de HTC, ali na salinha à parte ali, e 

uma das professoras falou assim: ‘olha, tal, tentei levar esse problema, mas eu não 

sou uma pessoa importante, tal’. Muito pelo contrário, falei para ela, professor é a 

pessoa mais importante da nossa sociedade. Inclusive aqui na Câmara me falam 

muitas vezes: ‘oh, tem que chamar você de vereador Professor Calasans Camargo?’ A 

gente está como vereador nesse momento, mas a minha carreira é uma carreira de 

professor. Portanto, eu faço muita questão sim de ser apresentado como professor: 

Professor Calasans Camargo. Queria deixar isso registrado aqui.” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu acredito que eu não tenho 

como deixar de dizer algumas pequenas palavras. Hoje eu estou aqui porque um dia 

eu fui ensinado, um dia eu fui educado e uma grande parte da minha vida eu estudei 

em colégio público e depois eu acabei indo para a faculdade, me formei em médico, e 

eu acredito que a educação é o caminho para tudo, para a gente mudar a realidade do 

nosso país. Tem um cara, bastante conhecido, chamado Nelson Mandela. Ele disse 

uma frase: ‘A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 

mundo.’” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu não poderia deixar de 

manifestar na noite de hoje, até porque sou marido de professora também da rede 

municipal, né? Se eu não falasse, ela ia brigar comigo porque o Márcio veio aqui nos 

visitar na noite de hoje, então... Mas votei favorável, claro, a esse projeto porque 

entendo da importância da gente tratar as pessoas de modo específico. Se nós temos 

na rede municipal alunos com características avançadas, com inteligências avançadas, 

nós temos que dar oportunidade para eles e tratá-los de maneira também diferenciada 
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assim como eles merecem. Nós percebemos em sala de aula, eu converso muito com 

a Márcia questão da sala de aula, que tem alunos que eles vão na frente, tem alunos 

que querem mais, então eles precisam ter esse apoio, ter esse respaldo, né? E tornar 

isso uma legislação é muito importante porque vai impedir que outros governos entrem 

e façam o que aconteceu no governo passado que foi acabar com o projeto e é isso 

que não pode acontecer. Por isso importante o José Dimas ter lutado tanto aí para 

tornar isso um projeto de lei para que no futuro, independente do partido, independente 

do prefeito, independente do governo, esse projeto tenha continuidade. Então votei 

favorável. Parabéns, vereador José Dimas! E parabéns toda a equipe da educação 

que...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Desculpa, doutor... 

vereador, está muito junto esse botão e às vezes aperta errado, me perdoe!” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “O senhor está sendo muito rigoroso no tempo de 

hoje, viu, presidente? Então parabéns à equipe da Educação!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tem que mudar isso 

aqui, viu? Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Presidente, apenas para lembrar que nada acontece por 

acaso, é um processo, cada governo que passa dá a sua contribuição. Eu quero 

lembrar que a pessoa do Eduardo Cury, onde começou tudo, a ex-secretária de 

Educação Maria América e também a Lurdinha e o ex-secretário Mano, cada um deu a 

sua contribuição. Quero agradecer todos esses que ajudaram nesse processo, 

contribuíram nesse processo, e mais uma vez à Vera Carvalho, que começou e agora 

é voluntária em todo esse processo. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só para justificar também a votação e 

fazer uma pequena reflexão de toda uma situação que a gente pode ser melhor ou ser 

pior na nossa nação. Aqueles que governam precisam ter a responsabilidade de tratar 

as coisas públicas com seriedade e com honestidade. É lamentável a gente ver 

pessoas que governaram o nosso país presos porque roubaram, e aí roubaram da 

saúde, roubaram da educação, é lamentável porque quando se mexe no dinheiro 

público, está mexendo em algo sagrado, está mexendo com as pessoas. Então que 

sirva isso de exemplo para nós, que a gente possa ter essa seriedade em tratar as 

coisas públicas, não superfaturar as coisas, fazer as coisas realmente com seriedade 
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porque é importante a gente respeitar as pessoas. E a educação é o alicerce 

fundamental para a gente dar uma estrutura ao nosso país.” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para facilitar aqui e pedir 

desculpa aos familiares dos que serão homenageados hoje. Então, nós não podemos 

alterar a sequência e teríamos que votar esse projeto do Executivo. Então, senhor 

presidente, tem outros projetos que virão, mas eu solicito, depois da votação desse 

projeto do Executivo, a inversão de pauta para que os familiares... possam então já 

votar os projetos relacionados a eles, okay? Obrigado!” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

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 inversão de pauta para que os projetos de 

homenagem em que os familiares estejam presentes sejam votados primeiramente. 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 62/2016 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

3699/2016, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina Travessa 1 da 

Avenida 1 do loteamento Santa Maria do Município de São José dos Campos de 

Travessa João Manuel Lima Cunha. 

Não havia orador inscrito. 

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

3699/2016. Encaminhamento de votação, vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E. V.:- “Senhor presidente, queria que a dona Natália 

levantasse. Dona Natália me mandou uma carta fazendo esse pedido. Eu juntamente 

com o Carlos acolhemos a sua sugestão. Então quero aqui dizer que a Câmara é isso, 

as pessoas podem e devem procurar os vereadores para as suas sugestões. E ela fez 

um pedido. Então a carta está anexada no processo. Quando a senhora... eu vou pedir 

ao Carlos mandar a cópia do processo inteirinho, imprimir para a senhora, do pedido 

que a senhora fez para nós, está no processo. Daqui a trinta anos quando alguém for 
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perguntar quem é João Manoel de Lima Cunha, vai estar todo o histórico, vai entrar na 

internet, vai estar anexada a cartinha que a senhora mandou para mim nesse 

processo, está bom? Então quero aqui então cumprimentá-la. O nome dessa rua é 

João Manuel de Lima Cunha (in memoriam). Ele veio de Santa Rita de Jacutinga com 

dezesseis anos, trabalhou com o irmão, começou a vida num barzinho lá no Santa 

Maria. Aí ela conta toda a história, que está na Câmara Municipal, está nos anais, e fez 

o nosso pedido, que a gente pudesse denominar naquela região o nome do irmão 

dela. Então nós acolhemos a sua sugestão. Muito prazer em conhecê-la, dona Natália! 

E está... tenho certeza, quando eu falei com os vereadores que foi uma carta de 

próprio punho, todo mundo ficou aqui muito emocionado até porque o parlamento é 

isso, não é só a gente, o povo também vem aqui e nos pede e a gente pôde acolher 

essa sugestão para a senhora. Então aqui mais uma pessoa de Santa Rita de 

Jacutinga lá no Santa Maria, um bairro que foi regularizado, que tem uma benfeitoria e 

quero aqui falar para a senhora que é assim que a gente muda o país, participando, 

sugerindo não só as leis importante, mas também as outras pautas, como da 

educação, do ônibus e tudo mais. Então nós vamos... tenho certeza, que será 

aprovado por unanimidade. Obrigada!” 

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

processo, vereadores favoráveis... Esse processo possui um substitutivo. Em votação 

o substitutivo. 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.” 

Em votação o Substitutivo. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 124/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

3473/2019, de autoria do vereador Cyborg, que denomina a Rua 13 (treze), localizada 

no Loteamento Floresta, de Rua Orozimbo Henrique Pierangeli Velloso. 

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

Processo 3473/2019. Inscrito para falar no processo vereador Cyborg.” 

Ocupa a tribuna o vereador Cyborg.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Obrigado, presidente Robertinho! Esse processo, 

que é o 3473/2019, é o Projeto de Lei n° 124/2019, aonde vai ser denominada a rua 

13, localizada lá no condomínio Floresta, de rua Orozimbo Henrique Pierangeli 

Velloso. Queria agradecer a presença dos amigos, dos familiares do senhor Orozimbo. 

Estão aqui a Valéria, que é filha, a dona Marina Motta também, que é filha, a dona 

Meni Alcântara, que é irmã, a dona Elaine Velloso, que é sobrinha, e o meu amigo 

Carlinhos Saltemar que está aqui também representando vários amigos do senhor 

Orozimbo. Tenho certeza que todos os vereadores se lembram do senhor Orozimbo, 

aquela pessoa que tem um coração enorme, um amigo, uma pessoa que sempre 

atendia a população lá na Urbam. Um coração de uma pessoa que para falar um não – 

não é, vereador Lino Bispo? – era muito difícil. Qualquer problema que tinha na parte 

de manutenção por parte da Urbam: ‘chama o Orozimbo que ele resolve.’ E resolvia. 

Senhor Orozimbo Henrique Pierangeli Velloso nasceu em Barretos, terra do rodeio, 

interior do estado de São Paulo, em 1937. Veio para São José dos Campos em 74, 

cidade esta que adotou e dedicou sua vida pessoal e profissional, contribuindo para o 

seu desenvolvimento. Foi funcionário pioneiro da Urbam, onde ingressou dia 2 de 

janeiro de 74, três meses após a data da fundação da empresa, da Urbam, que foi dia 

10 de outubro de 1973. Trabalhou até os seus últimos dias lá na Urbam, até os últimos 

dias. A gente ia lá, via o Orozimbo, passava, e ele lá indo para as ruas, vendo obra, 

obra daqui obra de lá. Aquele engenheiro – não é, Carlinhos? – aquele engenheiro 

antigão, mas engenheiro que resolvia. Trabalhou até os seus oitenta e um anos. Seu 

falecimento ocorreu, vereadora Flávia, no dia 19 de outubro de 2018. Era casado com 

a dona Antonia Meça, pai de três filhos: a Marina, a Valéria e o Marcelo. O senhor 

Orozimbo era Engenheiro Agrimensor de formação. Exerceu os cargos de engenheiro, 

de supervisor de obras, gerente do Departamento de Engenharia, diretor técnico e 

assessor da presidência da Urbam. Completaria seus quarenta e cinco anos de 

trabalho no dia 2 de janeiro deste ano, de 2019. Ao longo desta trajetória na Urbam, 

esteve à frente de importantes obras de nossa cidade, obras de infraestrutura, 

contribuindo para o crescimento de São José dos Campos, deixando sempre a sua 

marca, o seu legado no que tange à qualidade dos reparos e serviços que a Urbam 

exercia em nossa cidade. Orozimbo – Orô, como era conhecido – sempre se mostrou 

um grande apaixonado pelo trabalho, fez história na Urbam, sendo certo que fazia com 

seus colegas e subordinados o tivessem como um líder nato. Hoje mesmo, meu pai 

lembrando de histórias da época quando meu pai era vereador, ele mostrando fotos ao 
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lado do Orozimbo pra mim, em várias obras no Satélite, na região leste, ali no Vila 

Ema, todas essas obras feitas pela Urbam e o senhor Orozimbo lá, participando, 

coordenando, explicando de que maneira tinha que fazer. Uma liderança, uma pessoa 

que tem o nosso respeito e tem o respeito dos funcionários da Urbam. Hoje mesmo a 

gente elencando algumas obras: a drenagem da pavimentação ali da Vila Tatetuba foi 

ele que coordenou; a drenagem do Parque Industrial, do Vale do Sol; o acesso da Vila 

São Bento. Estava falando com o vereador Dié hoje: ali, ligando o Satélite, era o 

Orozimbo que estava lá coordenando. A construção de parte do Anel Viário, parte do 

Anel Viário, o trevo ali entre a avenida São João e a Dutra, era o Orô que estava lá. 

Tem diversas, diversas obras. Se a gente for citar aqui, a gente vai ficar muito tempo, 

mas obras merecidas e obras respeitadas em nossa cidade têm a sua marca, têm a 

sua chancela. A drenagem recentemente do recapeamento asfáltico da terceira faixa 

da avenida Teotônio Vilela; a contenção da encosta e o prolongamento da galeria de 

águas pluviais do morro do Regaço, no ano de 2010; a terraplanagem da ciclovia lá da 

avenida do Urbanova, da Shishima Hifumi, da rua Icatu, da avenida São João Batista, 

da ligação Via Oeste. São inúmeras obras que ele coordenou, mas a maior obra que 

ele coordenou aqui em São José dos Campos foi o carinho, foi o respeito, foi aquele 

olhar meigo que nunca falava não para as pessoas e sempre dava um jeito da maneira 

correta, leal e justa. Sempre tinha um jeito de conversar com as pessoas: o jeito 

humano, o jeito caridoso e carinhoso que ele tinha com as pessoas. Tem o meu 

respeito, tem o respeito de todos os vereadores desta Casa. Então, vereador Marcão, 

por essa grandeza que o Orô deixou... Olha quantas obras! Obras que tenho certeza 

que o senhor vereador em 1974... O senhor já era nascido? Então não era nascido... E 

o Orozimbo já estava lá dando início, na Urbam, o engenheiro Orozimbo. Por isso e 

por muitas e muitas outras que hoje nós vamos homenageá-lo com a rua 13, 

localizada lá no Loteamento Floresta. Tem o meu carinho. Como disse meu pai, as 

pessoas nunca serão esquecidas, porque as pessoas que fazem o bem elas deixam 

um legado, elas deixam um bem, e ele deixou, oh quantos amigos aqui! Meu muito 

obrigado a vocês! Fiquei muito feliz em poder fazer essa homenagem para o senhor 

Orozimbo porque é uma pessoa querida, respeitada e sempre cumpriu com a sua 

função, foi um exímio trabalhador, um exímio construtor de pontes, mas as duas 

pontes: as pontes humanas e as pontes de pedras. Que Deus abençoe e eu conto com 

o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado!” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto, 

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG, J. V.:- “Só agradecer, presidente, muito obrigado até do senhor 

ter antecipado a votação, essa homenagem aqui. Meu muito obrigado, parabéns a 

toda família! Podem contar sempre com o apoio da Câmara Municipal e nosso aqui. 

Que Deus abençoe! Tenho certeza que ele está comemorando lá.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “O meu abraço também 

e parabéns a toda a família, está bom? Seja muito bem-vindos! Com a palavra o 

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, eu não poderia deixar de vir a 

este microfone falar algumas palavras sobre esse projeto de lei, de iniciativa do 

vereador Cyborg, de denominação de uma rua aqui de nossa cidade em nome do 

senhor Orozimbo. Eu tive a alegria de conhecê-lo. Gostava muito de conversar com o 

senhor Orozimbo, das obras, dos serviços que fazia aqui em nossa cidade. E pela 

história que a gente viu ele construir na Urbam, pelo... funcionário 001, não é? 

Funcionário 001 da Urbam. Eu brincava com ele que ele era o primeiro funcionário vivo 

da Urbam que já tinha um nome, que ele já tinha o nome do auditório lá da Urbam com 

o nome de Orozimbo, mais do que merecido por todo o trabalho, por toda a história 

que ele construiu em nossa cidade, que está presente em várias obras, como já foi 

mostrado, vi ali até junto com o amigo, o Alcebíades, que era o parceiro dele de muitas 

e muitas obras da cidade, e mais do que merecido porque é uma pessoa que... pela 

biografia, pelo que fez em São José. Quando nós trabalhamos uma denominação de 

uma via, daqui a vinte, trinta, cinquenta, cem anos alguém que vier conhecer por que 

essa rua chama Orozimbo ele vai olhar nos arquivos da Câmara e vai reconhecer que 

ali ‘nossa, o Orozimbo foi um engenheiro que fez essa obra, essa obra, essa obra, 

essa obra... ali incontáveis obras e que fez parte de uma empresa que ele ajudou a 

construir, que foi a Urbam, que hoje é uma empresa que orgulha muito a nossa cidade 
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e tem ali o legado do senhor Orozimbo. Então parabéns ao Cyborg pela iniciativa, aos 

familiares que tiveram aí a oportunidade de fazer o Orozimbo essa pessoa maravilhosa 

que ele foi para todos nós! Um grande amigo que eu tenho certeza que lá do céu ele 

está muito feliz de ver essa homenagem. Parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto, 

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI, J. V.:- “Presidente, primeiro eu queria cumprimentar o 

vereador Cyborg por essa iniciativa de especial importância para a nossa cidade. 

Perpetua o nome do Orozimbo, símbolo de trabalho, símbolo de comprometimento e 

símbolo de São José dos Campos. Orozimbo um extraordinário técnico, engenheiro, 

administrador, economista, advogado. Ele era tudo e tinha um amor incomensurável 

pela nossa cidade. Já dito aqui, muitas dessas obras, muitas dessas obras que nós 

temos aqui na cidade teve o trabalho dessa figura fantástica chamada Orozimbo. Eu 

tive o privilégio de conhecê-lo há uns vinte anos atrás, mais de vinte anos atrás. E uma 

pessoa extremamente bondosa, extremamente parceira, extremamente comprometido 

com o seu trabalho. Então é uma justa homenagem, senhor presidente, que a Câmara, 

nesse dia de hoje, presta a essa fantástica figura do Orozimbo. Parabéns a vocês 

familiares, parabéns em nome de Orozimbo, que essa rua fica perpetuada na história 

de São José dos Campos reconhecidamente pelo seu valor, pelo que ele contribuiu 

com a nossa cidade! Senhor presidente, cumprimentar o vereador Cyborg mais uma 

vez por essa iniciativa e dizer: ‘Parabéns! E muito obrigado, Orozimbo, você aí no céu 

está nos olhando, está nos assistindo, estamos aqui te homenageando. Um grande 

abraço para você, um grande abraço para a família!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Muito bem, vereador 

Walter Hayashi.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 174/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

5273/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a viela de pedestres 

existente entre a Avenida Laudelino Gonçalves de Miranda e Rua Lázaro Inácio 

Ribeiro, no Jardim Santa Júlia, de Viela Rubens dos Santos. 

Não havia orador inscrito. 

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

5273 de 2019. Encaminhamento de votação, vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E. V.:- “Ricardo, levanta aí! É... Também essa 

denominação foi uma escolha da comunidade, é lá do Santa Júlia. Ricardo é um 
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grande lutador há muitos anos das áreas do Santa Júlia. E as quatro áreas do Santa 

Júlia, na APP, as vielas, foram definidas pela comunidade. Foi um processo longo, 

bastante discutido e conversado, mas eu quero aqui então nessa definição... Dessas 

quatro ruas, esta é a primeira que está sendo denominada e o Carlos, que é o meu 

assessor que tem orientado vocês bastante, fez questão de que a primeira fosse a sua 

denominação, que é do senhor Rubens dos Santos, nascido em Rolândia, lá do 

Paraná, morou aqui... veio desde 2003. Ele trabalhou de uma forma voluntária, 

fazendo mutirões para os plantios e mudas na área verde, que é a área verde lá no 

Santa Júlia porque lá tem... E a viela inclusive que vai denominar o nome dele é do 

lado do lago, um lago maravilhoso que nós temos lá, e ele, você e sua família toda 

plantaram muito e estão lutando muito para preservar o meio ambiente, para garantir a 

qualidade de vida. Então, por isso essa denominação. E o Ricardo ele tem aqui nessa 

história de luta junto com os seus pais lá no Santa Júlia ele tem uma questão bastante 

importante porque quando eles compraram um terreno, o terreno do Santa Júlia veio 

junto na escritura a associação de moradores. Essa associação de moradores tem 

hoje uma dívida de dezesseis mil reais de IPTU das áreas de APP. Eles já fizeram as 

denúncias no Ministério Público, têm lutado muito, mas fato é que esse dívida inclusive 

de dezesseis mil do IPTU das áreas de APP, eles estão... já fizeram assembleias 

populares com mais de trezentas pessoas para que o condomínio... porque aquilo 

parece e tem toda uma descrição, quando foi vendido o terreno, de condomínio 

fechado sendo que não é. Então, portanto... É por isso inclusive que as áreas e as 

vielas eles resolveram escolher pelos moradores, mas fundamentalmente eles querem 

mudar e desvincular da escritura de cada morador o lago – o lago, a APP e tudo mais. 

Então, a gente sabe que essa é uma luta muito grande, é um processo que vocês 

estão aí há mais de cinco anos, mas tenho certeza que vocês vão vencer e uma parte 

dessa história já está registrada, cravada lá, que é a história do seu pai mas está nos 

registros aqui e ficará permanentemente. Então, Ricardo, obrigada, inclusive porque 

sugeriu. Sei que foi uma coisa coletiva, vi pelos áudios de outras pessoas porque hoje 

a gente só pode pôr dois projetos. Na próxima semana nós vamos pedir da outra 

senhora, que estava extremamente emotiva, também é uma viela do lado do lago. Mas 

importante é que foi um processo coletivo e vocês definiram as pessoas e, além disso, 

continuarem na luta para mudar e desvincular este loteamento, esse lote lá do Santa 

Júlia, essas APPs, essas mudanças que é necessária, para que vocês tenham 

tranquilidade de estar morando lá e não ter nenhuma dívida porque infelizmente teve 

Identificador: 350038003300370032003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (ANAIS)                                               26 

CMSJC-001 – 35ª Sessão Ordinária – 30.05.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  30.05.2019 

esse imbróglio desse loteador. Então parabéns! Está lá a primeira rua do Santa Júlia 

definida pela comunidade, está lá o seu grande e honrado pai. Parabéns! 

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

Amélia Naomi! Em votação o processo. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Gostaria de passar os 

trabalhos da Mesa, por favor, para o vereador Marcão, que dê sequência aos 

trabalhos.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MARCÃO DA ACADEMIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 209/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

6058/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que denomina a Rua 38, do 

Loteamento Floresta, de Rua Marcelo Fabiano Ramos. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão o Processo 

6058/2019. Inscrito para falar no processo o vereador Robertinho da Padaria.” 

Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite a todos! Quero dar 

um boa noite especial para a minha família hoje aqui presente. Eu acho que eu conto 

nos dedos de uma mão só quantas vezes vocês já estiveram aqui na Câmara nesse 

tempo todo que estou aqui como vereador. Mas fico feliz quando vocês vêm aqui. Hoje 

estão meus irmãos aqui, a minha esposa, aqui na Câmara. Eu quero... Hoje... Essa 

homenagem também que nós vamos fazer, denominação de nome de rua, que vai ser 

lá na rua 38 do Loteamento Floresta. Uma homenagem para uma pessoa muito 

especial. Eu vou até dar uma lida aqui, depois eu vou fazer alguns comentários. Por 

favor, pode passando as fotos enquanto eu vou lendo. É para o Marcelo Fabiano 

Ramos. O Marcelo era meu sobrinho. Filho de José Maria Ramos e Maria Rosaura 

Machado. Marcelo nos deixou há dez anos, com apenas dezenove anos de idade, mas 

continua vivo nas lembranças e corações de todos que o conheceram. Era um jovem 

muito religioso, defensor das causas sociais e que carregava como missão de vida a 

ajuda ao próximo. Devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, Marcelo foi coroinha dos 

cinco aos quinze anos de idade, na Paróquia de São Benedito, no Alto da Ponte, 

crescendo com valores sociais muito fortes e sempre dedicando atenção a moradores 

de rua no Jardim Colonial, bairro onde montou um mercadinho. Essas características o 

tornaram uma pessoa muito especial e querida por familiares, amigos e conhecidos. 

Apesar de jovem, era também empreendedor na região sul e amava o futebol – era 

torcedor do Esporte Club Corinthians Paulista. Enfim, era um rapaz humilde, feliz e que 

amava a vida e que ainda hoje é reconhecido por suas ações. Até os dias de hoje, em 

seu túmulo, constam homenagens de diversas pessoas. O Marcelo era, como eu falei 

aqui, um jovem ainda, dezenove anos. Realmente foi um momento trágico, eu não 

gosto de entrar em detalhes porque a gente acaba se emocionando do que ocorrido. 

Mas sei que era um menino que perdeu a sua vida, jovem para caramba, dezenove 

anos de idade, estava trabalhando. Eu sei que é difícil para os pais. Eu realmente 

tenho uma admiração muito grande pelos meus irmãos, especialmente pelo pai, o Zé 

Maria, o pai dele. Eu sei que não tem nem como a gente imaginar essa dor, essa 

perda não tem nem como a gente imaginar. Mas a família nossa é uma família de 

muita fé, eu acho que a gente tem que realmente nesse momento tão difícil... e o mal 

não se paga com o mal, graças a Deus a minha família não é família vingativa, graças 

a Deus! Isso que eu admiro dos meus irmãos que... Aqui se faz... Se não se paga aqui, 

vai pagar um dia, né, Dimas? Vai pagar um dia, pode ter certeza, a pessoa que fez 

essa maldade, porque vem a condenação, vai preso, depois solta e continua por aí, 
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mas eu acho que a condenação divina realmente que é o correto, que é o correto. E a 

gente sofre, não é? Toda família sofre quando acontece uma coisa nesse sentido. A 

perda, a dor isso nunca passa, é uma parte do corpo que se vai, que se vai. Mas com 

a força da fé se segue, segue em frente, assim que é importante, a família unida, muita 

fé. A gente tem que respeitar, eu sei que Deus não deseja a morte para ninguém, mas 

a gente não sabe o que espera, então temos que respeitar a vontade de Deus. E eu 

quero dizer a vocês, José Maria e Rosaura, que essa é uma homenagem, uma simples 

homenagem, mas que o nome de rua vai ser sempre lembrado por pessoas, na 

memória das pessoas falando do Marcelo, do Marcelo, Marcelo Fabiano Ramos. Nome 

de rua é uma coisa muito importante, eu acho que para você realmente estar 

lembrando da pessoa, da pessoa, quem foi a pessoa Marcelo. Então queria encerrar a 

minha fala dizendo que: eu tenho realmente um orgulho muito grande de vocês e, volto 

a dizer, a gente não sabe comparar, por mais que a gente sofre junto, sofre junto, mas 

a dor deve ser muito grande, mas realmente o que me admira é a força, a crença e a 

fé. A fé eu acho que ela realmente que nos fortalece e faz seguir adiante. Você está 

firme, seguindo, tem aí a Lucinda, tem os netos, acho que isso que é importante e 

seguir a vida com fé em Deus. A saudade não tem como evitar, não é? Mas importante 

é que a família está sempre unida, está bom? É um prazer receber vocês aqui. Então 

era essa a homenagem que a gente queria. Vamos votar agora nesta noite de hoje, 

tenho certeza que vai ser por unanimidade por todos os colegas vereadores.” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos a vereadora Juliana Fraga. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Parabenizar o vereador 

Robertinho. Justa homenagem. Cumprimentar toda a família do homenageado. Dar 

andamento no processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão e os contrários que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Justificativa de voto, 

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS, J. V.:- “Senhor presidente, gostaria também de parabenizar 

o Robertinho da Padaria por homenagear e deixar o nome do Marcelo eternizado aí. E 
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quero também abraçar a Rosaura e o José Maria, família que eu conheci, Robertinho, 

que muito ajudou a igreja, muito ajuda, não é? Família de fé, família unida. Então nada 

mais justo do que essa homenagem, merecida, Lucinda. Então tem aqui a minha 

solidariedade e dizer que a fé é muito maior. Quem tem fé, a morte não tem a palavra 

final. Então parabéns, família unida, família de fé, família do sempre Marcelo! 

Obrigado, senhor presidente!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 5/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO N° 1236/2019, de autoria do vereador Lino Bispo, que concede o 

Título de Cidadão Joseense ao Dr. Daury Antonio Rodrigues. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão o Processo 

1236/2019. Inscrito para falar, vereador Lino Bispo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

sociais, pela TV Câmara. Eu quero aqui dizer que esse processo concede o Título de 

Cidadão Joseense ao senhor Dr. Daury Antonio Rodrigues. O doutor Daury nasceu em 

Minas Gerais, em Itajubá, em 1939. Descendente de espanhol. Ele veio com os avós 

maternos para o Brasil. E o seu pai, Mario Rodrigues, era dentista e a sua mãe era 

uma humilde dona de casa. Ele passou a infância e adolescência em Itajubá, onde se 

formou na Escola Federal de Engenharia – EFEI. Graduou-se em Engenharia Elétrica, 

Civil e Mecânica no ano de 1964. Quando veio para a nossa cidade na década de 60, 

inicialmente morou no Grande Hotel, no centro de São José dos Campos, onde fez 

vários amigos e conheceu a dona Edileusa do Nascimento Rodrigues, a sua esposa. 

Casou-se com a dona Edileusa em 1968 e teve quatro filhos e cinco netos. No ano de 

1965, quando se mudou para São José dos Campos para trabalhar na Ericsson do 

Brasil, ele começou a carreira como engenheiro e terminou com vice-presidente da 

empresa, tendo contribuído para a expansão da empresa no Brasil e na América 

Latina. Nesta empresa o doutor Daury trabalhou trinta anos e obteve muito sucesso 

em sua carreira no setor de telecomunicações. Ele foi também investidor na área de 

construção civil por trinta anos, construiu quinze prédios e inúmeras casas em nossa 

cidade. Atualmente ele comanda a empresa Erione, empresa do setor de tecnologia, 

contribuindo com importantes projetos na área de segurança, o maior exemplo é a 

construção, planejamento e desenvolvimento do Centro de Operações Integradas – 

COI de São José dos Campos, entre outros a Casa da Moeda, Banco Central e 

Câmara de Taubaté. Sempre foi muito ativo na sociedade joseense, participando como 

conselheiro (diretor sua função) na Associação dos Engenheiros, Conselheiro do Crea 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e diretor do Tênis Clube (época que 

o judô e o basquete da cidade era respeitado em todo o Brasil e no mundo). Também 

o doutor Daury contribuiu como incentivador e conselheiro do São José Esporte Clube. 

Atualmente ele é conselheiro do Conselho Municipal de Segurança, Conselho 

Comunitário de Segurança, do Parque Tecnológico da Associação e também da ACI 

— Associação da Indústria e Comércio de São José dos Campos. Esse é o doutor 

Daury do qual o vereador Lino Bispo está propondo um Título de Cidadão Joseense. 

Queria pedir aos senhores vereadores que pudessem, se possível por unanimidade, 

concedermos esse título a essa pessoa que tanto contribuiu com a nossa cidade, 

senhor presidente.” 
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O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 7/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 1740/2019, de autoria do vereador Lino Bispo, que concede o 

Título de Cidadã Joseense a Excelentíssima Senhora Coronel PM Eliane Nikoluk 

Scachetti. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão Processo 

1740/2019. Vereador inscrito para falar no processo, vereador Lino Bispo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, esse processo é mais um 

Título de Cidadão Joseense, aqui de uma cidadã joseense. Quem não conhece em 

nossa cidade a coronel Eliane Nikoluk. Dispensa comentário falar da coronel Eliane 

Nikoluk, mas eu vou aqui tecer algumas coisas daquilo que ela na sua trajetória, por 

onde ela passou e quais foram os trabalhos realizados pela coronel Eliane Nikoluk. 

Dentre as funções que ela exerceu, ela serviu e atuou vários anos em unidades de 

São Paulo, como o 4º Batalhão de Policiamento (4º BPFem) da Zona Leste de São 

Paulo, no Copom São Paulo, em Centros de Formação da Polícia Militar (Escola 

Superior de Sargentos e na Academia de Polícia Militar do Barro Branco), no Gabinete 

de Instrução da Polícia Militar e no Palácio dos Bandeirantes (Casa Militar), onde atuou 

no Departamento de Segurança Pessoal e de Dignitários e, por mais de oito anos, a 

coronel ela junto à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o Cedec. Nos últimos 

quinze anos de sua carreira, a coronel PM Nikoluk serviu na Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. Iniciou no ano de 2004 como Oficial do Estado Maior 

do Comando de Policiamento do Interior – 1 (CPI-1), atuando na chefia do Gabinete de 

Treinamento, do Copom Regional, da Agência Regional de Inteligência e da Divisão de 

Operações. Nesse período, também acumulou voluntariamente a função de 

Coordenadora Regional de Defesa Civil (Redec) para a Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, tendo atuado fortemente nos desastres causados pelas 

chuvas, em especial, nos anos de 2006 e 2010, que afetaram gravemente o município 

de São Luiz do Paraitinga e mais de treze cidades da nossa região. A partir de 

dezembro de 2011, ainda Major PM, assumiu interinamente o Comando do 5º BPM/I 

General Salgado, com sede em Taubaté, unidade responsável pela coordenação do 

policiamento de dez cidades do médio Vale, permanecendo até quando foi promovida 

à Coronel PM, em maio de 2014. A partir de maio de 2014, assumiu o Comando do 

Policiamento do Interior – 1 (CPI-1), unidade responsável pela gestão regional do 

policiamento preventivo e ostensivo da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, 

Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo, que abrange trinta e nove 

municípios do Cone Leste paulista, coordenando a atuação de sete batalhões de 

polícia, sendo seis territoriais e um de Ações Especiais de Polícia – o Baep. Em 4 de 

julho de 2018, em vias de completar trinta anos de serviços prestados na Polícia 

Militar, a coronel deixou voluntariamente o Comando do CPI-1 para assumir um novo 

desafio, colocando-se à disposição para servir na política e colaborar em novas 

missões e desafios. Como é sabido por todos nós a coronel Eliane Nikoluk foi 
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candidata a vice-governadora do estado de São Paulo na chapa do então candidato 

Márcio França. Teve uma participação importantíssima na campanha do candidato 

Márcio França, na qual despertou na coronel Eliane Nikoluk um grande interesse em 

participar da política local para contribuir com a nossa cidade. Portanto, quero pedir 

aos senhores vereadores que possam também, se possível por unanimidade, 

conceder a essa mulher batalhadora, a essa mulher exemplo de mãe, exemplo de 

cidadã, exemplo de policial que foi realmente e que é respeitada em todas as áreas da 

polícia no estado de São Paulo. Portanto, acho que ela é merecedora de que ela seja 

realmente cidadã de São José dos Campos. Por isso, peço aqui aos caros colegas que 

possam, por unanimidade se possível, conceder a ela o Título de Cidadã Joseense 

aqui do nosso município. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem .” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com a palavra, vereador 

líder de governo José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, em acordo de lideranças, e tem os 

projetos restantes para a votação, como se trata do mesmo assunto eu solicito a 

votação em bloco. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Entre acordo de lideranças 

então votaremos os processos, substitutivos, emendas e tramitação de emendas. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Submetidos à apreciação do Plenário foram aprovados por unanimidade os Projetos 

de Lei nºs 16/2019 constante do Processo nº 643/2019, de autoria do vereador Marcão 

da Academia, que autoriza o Poder Executivo a criar a Copa de Futebol Amador 

Alberto Simões e dá outras providências; 34/2019 constante do Processo nº 
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1010/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Viela 5 (cinco), 

situada entre a Rua Pedro Manzatto e a Rua Antonio Ribeiro Lopes, no Residencial 

Dom Bosco, de Viela São Bernardino de Sena; 38/2019 constante do Processo nº 

1060/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Viela 6 (seis), 

situada entre a Rua Antonio Ribeiro Lopes, e a Estrada Municipal do Mato Dentro, no 

Residencial Dom Bosco, de Viela São Clemente; 144/2019 constante do Processo nº 

3886/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que denomina a 

atual Rua 39, como sendo Rua Moacir Frigi Filho, localizada no Conjunto Habitacional 

Dom Pedro II, no município de São José dos Campos; e 169/2019 constante do 

Processo nº 4900/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que institui e inclui no 

Calendário de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o 

Evento ComVIDA; bem como a tramitação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 

191/2019 constante do Processo nº 5643/2019, de autoria do vereador Roberto do 

Eleven, que denomina o Instituto Materno Infantil – IMI do Bairro Jardim Paineiras I, de 

Instituto Materno Infantil Professora Márcia Aparecida Martins. 

Às 20 horas encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Convoco o primeiro vice-

presidente, vereador José Dimas, para assumir a presidência da Mesa.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador JOSÉ DIMAS, que dá início ao 

horário do Grande Expediente. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Oradores inscritos para falar na sessão 

de hoje. Solicito, então, para usar a tribuna e fazer uso da palavra a vereadora Amélia 

Naomi, por um tempo de vinte e cinco minutos.” 

Passou-se ao horário do Grande Expediente. 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do 

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

de vinte e cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos que 

acompanham essa sessão! Aos... O pessoal da Unifesp que acabaram a manifestação 

e estão assistindo à sessão. Combinei com alguns até porque a gente pensou... já 

sabíamos que ia ser mais demorado. O professor Leduíno esteve aqui e se retirou e 

está assistindo e acompanhando juntamente com vários estudantes a nossa 

apresentação até porque eu construí toda essa argumentação e esses dados 

juntamente com os estudantes, consultei vários, e o professor Leduíno. Então hoje... 

volta aqui um pouquinho, por favor! ‘Juntos em defesa da educação!’. Essas imagens 

que vocês estão vendo é da manifestação do dia 15 aqui de São José dos Campos. 

Os alunos da Unifesp, os professores estaduais e municipais que fizeram a grande 

Greve Nacional da Educação. Pode passar! O Brasil... No Brasil a educação está sob 

ataques com corte de verbas, crise e demissão no MEC, estagnação dos índices 

educacionais, gestores despreparados, corte de bolsas de estudo, reforma que atinge 

direitos dos profissionais. Pode passar! Esta... Folha de São Paulo: ‘MEC estende 

corte de 30% de verbas a todas universidades federais’. Pode passar! MEC contraria 

discurso, porque eles falaram que era para a universidade, mas também para... além 

da universidade, eles também estão cortando verba da educação básica, mais de... 2,4 

milhões de reais infelizmente estão bloqueados. O Plano Nacional de Educação com 

80% das metas estão estagnadas. São os estudos que foram apresentados e que 

estão sendo apresentados pela imprensa. No jornal O Globo: ‘Nenhum estado 

brasileiro atinge’ – infelizmente – ‘meta do Ideb para o ensino médio’. Pode passar! 

‘Ministro da Educação’ – nessa crise, que ainda é uma crise recente – da Educação 

ele ‘é demitido após gestão marcada por controvérsias e recuos’. Está aí os ministros 

do Bolsonaro, que muitos mentiram sobre o seu currículo. Pode passar! Em São José 

dos Campos, nos últimos anos ganhou a educação pública de qualidade, o Instituto 

Federal, o ITA, a Unesp, a Unifesp, a Fatec, que também estão sofrendo com as 

consequências desse corte nacional. Pode passar! Esse... O jornal local escreveu logo 

que saiu essa medida: ‘Corte de recursos federais põe em cheque ITA, Inpe e Unifesp 

do Vale’ do Paraíba. O MEC anunciou um corte de 30 % no orçamento das instituições 

federais de ensino e ameaça o funcionamento das universidades, como o campus da 

Unifesp de São José dos Campos. O ministério.... também afeta o ITA e o Inpe. Pode 

passar! Por isso, São José dos Campos reagiu ao 15 de maio e a aula pública foi na 

rua. Pode passar! São as imagens...” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Vou ler aqui uma mensagem de um estudante para o 

seu grupo no zapzap: ‘Alguns anos atrás nossa pauta estudantil era de pequenas 

reivindicações. Queríamos avançar em conquistas que vieram com as políticas e 

programas que nos deram acesso e garantiram a universidade pública. Hoje, 

infelizmente, nossa mobilização e luta é para não perdermos aquilo que, com... os 

mais pessimistas, poderiam achar que não podíamos perder! Vamos juntos fazer as 

vozes e serem ouvidas: Nenhum Direito a Menos!’ Bom, quero aqui agora passar 

rapidamente as conquistas de São José dos Campos, a mudança que nós tivemos 

desde 2007. Aqui é o prédio da Unifesp – Talim. A sua implantação foi em 2007 em 

São José dos Campos que foi possível com o Programa Reuni, criado pelo governo 

Lula, que foi a reestruturação e expansão de universidades federais. Pode passar! O 

prédio antigo ele foi construído mil e duzentos metros num terreno de oito mil e 

seiscentos metros quadrados. A vocação cientifica e tecnológica do Vale do Paraíba. A 

parceria entra a Prefeitura e a universidade teve como objetivo aumentar as 

oportunidades de acesso à educação superior pública e gratuita, além de elevar o nível 

e a qualificação dos profissionais... dos moradores do município. Pode passar! A 

infraestrutura: sete salas de aula, a área administrativa, dois laboratórios, cantina. 

Pode passar! Já... Em 2009, teve uma expansão já naquele prédio. Então, depois de 

dois anos, dentro do plano do Reuni, em 2009, foi implantado o curso de Matemática 

Computacional e o campus passou a disponibilizar trezentas vagas, atuando em três 

períodos. Pode passar! Esse investimento de 2009 também foi anunciado em 

trezentos mil reais, obtido pela Unifesp junto à Finep, para instalação do Centro de 

Pesquisas para o desenvolvimento de projetos de pós-graduação. Esse prédio. A 

segunda expansão foi... Então nós tivemos: a instalação em 2007; em 2009, a primeira 

expansão; em 2010, nós tivemos aí já a sede ampliada, com investimento de sete 

milhões. Então esta área passou para três mil setecentos e cinquenta e nove metros 

quadrados neste terreno. Nós inclusive votamos esse projeto da doação de terreno, na 

época o prefeito nos enviou. Neste aumento, já de 2010, foi para doze salas de aula, 

dois laboratórios de informática e uma outras séries: bibliotecas, salas de reunião... 

Bom, pode passar! Os investimentos continuaram. Novos cursos no Talim. Foi mais 

cento e cinquenta vagas em três cursos de graduação em período integral: 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, ambos com duração de três anos; Bacharelado 

em Engenharia de Materiais e Bacharelado em Engenharia Biomédica, ambos com 

duração de cinco anos. Em 2011 é assinado o contrato para a construção da nova 

Identificador: 350038003300370032003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (ANAIS)                                               37 

CMSJC-001 – 35ª Sessão Ordinária – 30.05.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  30.05.2019 

unidade no Parque Tecnológico, com a previsão de investimento de sessenta e dois 

milhões. Está lá o ex-prefeito e deputado Eduardo Cury que nessas expansões todas... 

era no governo do Lula, mas o prefeito era do PSDB. Todas essas expansões foram, e 

essa Casa votou, que foi sempre um governo que trabalhou e investiu em todas as 

cidades independente de partido político. Aqui embaixo nós estamos aí com o 

professor Armando Milioni, com o Marco... o ex-ministro Raupp e o professor Walter, 

reitor que veio anunciar esse novo investimento, que foi para sessenta e dois milhões, 

então o terceiro investimento. Nós tivemos novos cursos em 2011. Mais cento e 

cinquenta vagas em três cursos de graduação em período integral, que foi o de 

Ciência e Tecnologia, com duração de três anos, Bacharelado em Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Medicina e ambos com duração também de cinco anos. 

Vamos lá! 2014 – Nós fizemos uma mobilização pela cidade, esta Câmara participou, 

eu era presidente dessa Casa, e nós discutimos a ampliação, inclusive, dos cursos na 

área no parque... no novo parque... no novo campus a ampliação dos cursos, 

principalmente na área de humanas. Então essas são as fotos: o lançamento foi na 

ACI em 2014. Pode passar! A audiência pública de 2014 foi nesta Casa e a sugestão, 

inclusive da ampliação dos cursos, foram encaminhadas para o MEC. Pode passar!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, as propostas que nós aprovamos e mandamos 

para o MEC foi para... porque hoje está consolidado toda a área tecnológica, então... e 

uma demanda que foi apresentada na ACI, na audiência pública, é principalmente na 

área de saúde e na área de humanas, tais como Medicina, Economia, Enfermagem, 

Filosofia, Ciências Sociais, Comunicação, Artes, Música, Arquitetura, dentre todas 

outras nesta área. Pode passar! Em 2014, o campus da Unifesp no Parque 

Tecnológico foi inaugurado, foi um investimento de setenta e dois milhões, esse 

campus maravilhoso. Pode passar! O campus... Está faltando uma foto do prédio, mas 

eu acho que vem. ...ele tem hoje... A infraestrutura da Unifesp é: cinco pavimentos, 

dezoito laboratórios, vinte salas de aula, um auditório com quatrocentos lugares, uma 

biblioteca com trinta mil volumes, restaurante universitário que tem hoje uma 

capacidade para servir mil e duzentas refeições ao dia. A Unifesp de hoje: sete cursos 

de graduação com mil e quinhentos alunos. Todos entraram na universidade por meio 

de concurso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, depois de três anos podem fazer o 

outro curso. Destes, seis são... seis opções do bacharelado, que são: Matemática 

Computacional, Biotecnologia, Ciência da Educação, além dos cursos de Engenharia 
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nas áreas de Biomédica, Materiais e Computação. A Unifesp do Talim, aquele que foi 

o primeiro que foi... aquele prédio que iniciou lá em 2007. Hoje, naquele prédio, está... 

no antigo campus abriga atividades de pós-graduação, são três dos oito programas 

atuais, que conta com trezentos alunos, sendo a instituição de ensino e pesquisa da 

cidade que mais oferece os programas de pós-graduação aprovado pelo Capes. Pode 

passar! Aí, esse é o prédio do Talim. Então hoje eles têm os seguintes cursos 

aprovados e reconhecidos pela Capes: mestrado e doutorado em Biotecnologia, 

Engenharia de Materiais, Ciência da Computação, Pesquisa Operacional em 

associação com o ITA, Engenharia Biomédica, Matemática Pura e Aplicada, Inovação 

Tecnológica, Mestrado Profissional de Matemática para professores da rede pública. 

Pode passar! Perfil dos estudantes da Unifesp: sessenta por cento dos estudantes da 

Unifesp têm renda familiar até cinco salários mínimos; a cada dez estudantes, seis 

vêm de família que não tem condições de manter o estudante financeiramente; são 

aqui de São José dos Campos, da região e de outros estados; o corte no orçamento, 

principalmente das bolsas, pode fazer com que esses estudantes mais pobres saiam 

da universidade. Quero aqui passar os investimentos, então, fora ao o da Unifesp, na 

área de educação do governo Lula em São José dos Campos e da Dilma na 

educação. Nós tivemos em São José: o Prouni – 10.221 pessoas beneficiadas com a 

bolsa desse Programa Universidade para Todos; teve o Pronatec – 3.800 vagas em 

cursos técnicos; Escola Técnica de Engenharia... Ali naquele prédio aonde era a antiga 

ampliação da Revap... e tem o Eduardo que está aqui; ele trabalhou na ampliação da 

Revap. Aquele prédio ia ser destruído. Por sugestões, inclusive, de alguns técnicos da 

Revap, o Carlinhos bancou essa... assumiu essa proposta e aquele prédio não foi 

desmontado e hoje funciona a Escola Técnica Federal que aí também atende vários 

estudantes de São José dos Campos e da região. Nas vagas... aqui na foto anterior 

nós temos aqui... teve curso de inglês (500 vagas), espanhol (400 vagas), libras (200 

vagas). Então quero aqui também... São esses números que eu passei agora. Pode 

passar! Nos tivemos também a implantação da primeira Faculdade de Medicina em 

São José dos Campos. O prefeito Carlinhos estruturou a rede de atenção básica 

porque para implantar a universidade você teria que fazer ela casada com o sistema 

SUS de Saúde. Então nós fizemos a parte que era exigida para que fosse implantada 

as universidades, instalamos a... conseguimos instalar a faculdade de Medicina pelo 

Programa Mais Médicos. Atualmente em São José dos Campos nós temos duas 

faculdades: a Anhembi Morumbi e a Humanitas. Queria só, antes de passar para 
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essa... A implantação da faculdade de Medicina, depois, aliás, no governo do 

Bolsonaro quando encerrou o Mais Médicos, aquela ruptura daquele convênio, 

também passou quinze dias houve um decreto suspendendo a abertura de novas 

universidades do curso de Medicina, que essa é a grande questão, né? É um problema 

seriíssimo no país, foi por isso que o governo Lula e o governo Dilma tomou essas 

medidas do Mais Médicos e abriu para as universidades... para mais universidades. As 

medidas do governo Bolsonaro foi fechar o Mais Médicos e não ter mais universidade. 

Que bom que São José dos Campos tem duas universidades de Medicina! Quero aqui 

falar da importância da faculdade de Medicina em São José dos Campos para a 

população, para a região. As vantagens: ambas universidades têm obrigatoriedade de 

vagas para bolsistas; aumenta a oferta de médicos em São José, pois faz com que os 

mesmos permaneçam na cidade, criem vínculo e diminua a rotatividade; ofertas de 

vagas para a população local e região, que antes era obrigada a procurar cursos em 

outras cidades. Outra coisa é que eles vão direto para a UBS, eles têm que fazer o 

estágio nas UBSs. Esse é um processo que ainda não está definido, mas tenho 

certeza que rapidamente... é interesse do município como também das universidades 

que os estágios sejam feitos nas UBSs de São José dos Campos, no Hospital 

Municipal e nas UPAs. Bom, quero aqui também falar da ampliação do ITA. O governo 

Dilma fez uma grande revolução no ITA com ampliação... ela praticamente dobrou... o 

ITA... a expansão, a vagas de aluno em São José dos Campos. O investimento 

garantiu a graduação de seiscentos alunos para mil e duzentos alunos; aumentou 

também o número de vagas de pós-graduação, mestrados e doutorados; três novos 

prédios que abrigam hoje salas de aula, laboratório, biblioteca, auditório e alojamento 

para os estudantes. Tá aí, né? Bom, eu ia passar as imagens da mobilização de hoje, 

não consegui passar, mas quero aqui também já colocar essa outra questão que foi 

levantada pelos estudantes e fazer aqui uma pauta de reivindicação que é... 

infelizmente a Prefeitura mudou ali a linha dos estudantes da Unifesp, sem nenhuma 

consulta, sem nenhum diálogo. E dentro das mobilizações eles estão colocando, essa 

é uma questão importante que foi feita. E eu estou aqui fazendo um convite a todos, eu 

fiz um requerimento no dia de hoje, protocolei nessa Casa para que a gente tenha uma 

audiência pública em defesa da educação. A proposta que seja feita em 12 de agosto 

de 2019, numa segunda-feira, aqui nesta Casa, nós já fizemos outras, tenho certeza 

que nós vamos continuar lutando pela educação, a cidade da tecnologia deve e pode 

ampliar, nós precisamos ampliar os cursos, principalmente nas áreas de humanas, e 
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nós temos essa grande luta contra os cortes que infelizmente o governo Bolsonaro fez 

no Brasil inteiro e São José dos Campos é uma cidade que vai e está sentindo. Então 

está aqui um pouco o resumo dos investimentos que nós tivemos no governo Lula, 

Dilma e dos prefeitos municipais que trabalharam e foram atrás dessa expansão 

quando os projetos vieram, tanto do Eduardo Cury como do prefeito Carlinhos, e agora 

também nós sabemos que essa é uma discussão que o município também tem que 

estar atento porque para não ter esses cortes é importante que tenha emendas 

parlamentares para que atendam e venha dinheiro para as universidades 

pontualmente. Sei... antes de passar esse vídeo, sei que o Talim está numa situação 

bastante séria, com uma situação delicada, ali tem vários computadores importantes e 

é preciso ter o investimento rapidamente porque nós podemos ter um prejuízo 

tecnológico bastante grande. Então aqui quero encerrar com as mobilizações e com as 

imagens da luta dos estudantes, algumas do dia de hoje. Está aí as imagens.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Pode passar!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Finalizando, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Finalizando, eu não sei, ele parou ali a música, acabou 

as imagens? Tá bom! Muito obrigada a todos e a todas! Eu quero aqui fazer um 

convite: antes mesmo de a gente fazer a audiência pública, que essa Casa visite os 

equipamentos. Vereadora Renata Paiva, esse equipamento ali do Talim que foi 

inaugurado no governo do ex-prefeito Cury, é a gente visitar lá, ver os investimentos, 

convidá-lo para ir junto para que ele faça emendas parlamentares, outros deputados 

federais, porque vai ser bastante importante na medida que o corte é transversal, eu 

acho que a gente tem que buscar as emendas aqui em São José para manter esses 

institutos funcionando. Boa noite e obrigada!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Agradeço à vereadora! Lembrando que 

amanhã nós teremos uma sessão solene, onde os vereadores aprovaram, e nós 

entregaremos o Título de Cidadão Joseense ao diretor do Deinter, doutor Célio José. 

Nada mais havendo, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS, 

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h28min.-.-.-.-.-.-.-.-

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