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TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: CYBORG (PV), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON (MDB), LINO 

BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PRP), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), AMÉLIA NAOMI (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), WALTER HAYASHI 

(PSC) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

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

ANDRADE (SD) – 17h57min, JULIANA FRAGA (PT) – 17h58min, ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 18 horas, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) 

– 18h02min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h03min, RENATA PAIVA (PSD) 

– 18h05min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h10min. 

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

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

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

membros da Mesa. 

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

Passaremos ao horário de Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar, no tempo 

de dez minutos, vereador Professor Calasans Camargo.” 

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

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

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans Camargo, 
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pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

galerias e também funcionários da Casa e quem nos acompanha através da TV Câmara 

e da internet! Bom, eu quero começar já a minha fala aqui pedindo que seja colocado 

um vídeo. Na semana passada, ali no Parque da Cidade, o prefeito municipal Felício 

Ramuth ele entregou dez novas motocicletas para a Guarda Civil Municipal, também 

passou dez motocicletas para a Polícia Militar, para a atividade delegada, e também os 

tablets para a Guarda Civil Municipal ter uma maior comunicação e agilidade nas suas 

ações. Portanto, gostaria aí que esse vídeo fosse colocado.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então está aí um grande ganho 

para a nossa população em termos de segurança, né, como foi dito aí as várias pessoas 

que se comunicaram aqui nesse vídeo, transmitiram aí a questão da integração das 

forças de segurança. Então, como membro aqui da Câmara, representando a Câmara 

Municipal no Conselho Municipal de Segurança, no Conseg, fico muito satisfeito, nós 

acompanhamos pari passu toda essa evolução dos agentes de segurança envolvidos, 

toda a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e a GCM aqui em prol da nossa 

cidade, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, tudo que envolve a segurança do município, 

ok? Eu queria voltar aqui a uma temática também hoje. Junho, aqui em São José dos 

Campos, é o mês das artes marciais, né? Nós teríamos aí no dia 24 de junho o dia 

municipal das artes marciais. Eu gostaria aqui de estar voltando a essa temática, né? 

Nós discorremos aqui na semana passada no Pinga-Fogo sobre esse tema. As artes 

marciais são atividades físicas importantes, são atividades físicas completas em que 

você trabalha todo o organismo da pessoa, todos os grupos musculares, faz um trabalho 

cardiorrespiratório, o trabalho de circulação sanguínea, cardiorrespiratório e circulatório 

também, com ação esportiva, desenvolvimento das atividades, o alongamento, o 

trabalho muscular, o trabalho de mobilidade todo que é feito aí, os ganhos em 

resistência, em força, que é a parte física, um complemento para a saúde das crianças, 

dos jovens que estão em fase de desenvolvimento e também todas as idades. Nas artes 

marciais você não tem o masculino e feminino, todos os gêneros podem participar, você 

não tem a questão também da idade, desde a mais tenra idade até quem nunca praticou, 

com mais idade pode praticar também, sempre com uma boa orientação profissional, se 

pesquisando o professor e academia, não é? E você tem condição aí de fazer um 

atendimento de muita gente simultaneamente nos locais. São atividades também que, 
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como todos os esportes, você tem regras, você tem as linhas de conduta, preservar o 

corpo, preservar a saúde, a questão de higiene, a questão de asseio corporal, a questão 

de alimentação, horário para descanso, tudo isso é importante em todos os esportes, as 

regras também. E as artes marciais têm um complemento muito forte na questão 

formativa, na questão educacional. Quando nós entramos aqui no nosso primeiro 

mandato, fomos eleitos em 2012, entramos aqui em 2013, nós conseguimos fazer um 

trabalho junto ao governo municipal da época com a expansão das modalidades que a 

Prefeitura atendia através do Daec – Departamento de Atividades Esportivas 

Comunitárias. Nós já tínhamos aqui o judô muito forte, o taekwondo, a capoeira e o 

caratê com atendimento. Nós conseguimos a inclusão do boxe chinês, que é o Sanda, 

o próprio boxe, o jiu-jitsu, atividades que foram incorporadas também nas escolinhas de 

artes marciais do Daec – Departamento de Atividades Esportivas Comunitárias. À 

época, desde governos anteriores, o pagamento... alguns professores graduados em 

Educação Física eram contratados pela Secretaria de Esportes, como é feito hoje, na 

época era um convênio com a Univap àquela época, né? E eram contratados 

professores de Educação Física como são contratados professores de natação, 

basquete, vôlei, futebol de campo, futebol de salão, enfim, de várias modalidades, 

ginástica, o professor de arte marcial, principalmente de judô, de caratê, que já tinha 

também, eram contratados desta forma. O taekwondo já era por RPA porque não tinha 

a graduação de Educação Física na época, esses profissionais não tinham, e vários 

outros professores de outras modalidades que começaram, desde governos anteriores, 

já era normal a contratação por RPA, então foram contratados à época professores de 

jiu-jitsu, de boxe, de modalidades de boxe chinês, que não tinha Educação Física, no 

sistema de RPA. Como o Tribunal de Contas do Estado ao final do mandato da última 

gestão, ele veio apontando já, fazendo apontamento que essa forma de contratação por 

RPA de maneira continuada deveria ser interrompida, não era uma forma legal de 

contratação, que normalmente RPA é para serviços de poucos meses, dois, três meses, 

uma manutenção, e ela já há muito tempo, até em governos anteriores já era feito por 

RPA, os profissionais do taekwondo, de várias modalidades, mas o Tribunal de Contas 

passou a apontar como uma irregularidade. Então nessa nova gestão do prefeito Felício 

Ramuth houve uma interrupção para satisfazer aí às exigências do Tribunal de Contas 

do Estado, pararam todas essas atividades que eram contratações por RPA até se achar 

uma solução – com a mudança de RPA para contratação pela CLT. Aí, na nova licitação 

que ocorreu com a OS São José Desportivo, foi incorporado uma figura daquele 
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profissional que não necessariamente precisaria ser graduado em Educação Física para 

ser contratado, que era o instrutor de artes marciais com uma hora-aula um pouco mais 

do que a metade do valor de um professor graduado em Educação Física, basicamente 

até um piso mínimo do Sindicato da Academias, de professores de musculação de 

academia, que é graduado em Educação Física, mas esses professores... enquanto um 

professor normal de basquete, ginástica, natação, vôlei, várias modalidades, recebiam 

em torno de dezessete reais a hora-aula, o instrutor de artes marciais nove e sessenta 

a hora-aula, com os descontos oito e quarenta. E o que acontece é que, com o passar 

do tempo, professores também que deixaram as atividades e eram graduados em 

Educação Física, ao serem substituídos por professores graduados também, esse 

professor graduado em Educação Física já não entrou ganhando mais os dezessete 

reais que é o pagamento de hora-aula normal de professor formado em Educação 

Física, ele entrou com o preço do instrutor que seria o não-graduado em Educação 

Física, o nove e sessenta. Então essa é uma situação que nós estamos aqui, além desse 

nove e sessenta já ser um valor muito baixo para o instrutor de arte marcial que não é 

graduado em Educação Física pelo seu tempo de preparação, o seu tempo de 

especialização, é um valor muito baixo, pior ainda para aquele que é graduado em 

Educação Física, muita gente das artes marciais estão cursando e cursaram a faculdade 

de Educação Física e hoje estão aí numa situação profissional bastante desfavorecida 

comparando-se com os demais profissionais das demais modalidades que estão 

atuando hoje na OS São José Desportivo. Então eu venho aqui mais uma vez interceder 

por essa categoria profissional e solicitar ao governo municipal... só para concluir, 

senhor presidente, por favor! ... solicitar à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Esporte 

e Qualidade de Vida, o nosso governo municipal e à OS São José Desportivo que numa 

próxima licitação sejam corrigidas essas situações, que haja uma clareza na 

denominação, na fundamentação do professor que não é graduado em Educação Física 

e a função do que é graduado para que mesmo aqueles que sejam professores de artes 

marciais, mas graduados em Educação física, tenham a sua hora-aula num valor 

equivalente, equiparado aos demais profissionais das demais modalidades. E os 

instrutores tenham um valor de hora-aula condizente com a sua qualidade profissional, 

que é um valor de hoje, no mínimo, uns doze reais a hora-aula. Então essas são as 

minhas considerações, senhor presidente, e muito obrigado pela oportunidade!” 

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

Pinga-Fogo a vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco minutos.” 
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Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo 

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

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

aqui o músico ‘sou músico quero trabalhar!’  e o Stephan. É ele? Sebastian! Sebastian 

Miguel, o último nome dele é o Miguel, está aqui hoje. Tudo bom, Sebastian? Vamos lá! 

Quero... pode começar. Bom, nós estamos aqui na praça Melvin Jones, a praça do São 

Dimas, esta aqui é uma foto deste... de janeiro. Vamos passar. Aqui tem uma banca. 

Volta só um minuto que eu quero retratar! Tem uma banca de jornal. Passa! A Prefeitura 

fez a reforma nessa praça localizada ali na José Longo que circulam carros todos os 

dias e uma ótima publicidade para a empresa porque olha o que que a Prefeitura fez, a 

reforma... Pode passar! Ela fez a reforma, tirou a banca de jornal e colocou aqui 

estacionamento para patinete. Pode passar! Aí, essa reforma. Após a reforma, removeu 

a banca, olha o que era e o que foi. E quero passar essa aqui que foi a ação truculenta 

da Prefeitura na última sexta-feira aqui... Pode ir passando! ...no São Dimas. Aquela é 

na José Longo e essa é na São Dimas, tá? Fiscalização da Prefeitura de forma irregular 

apreende...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Pode aumentar o volume, por favor! Pode... Os dois 

fiscais estavam sem identidade, não tinha auto de apreensão e olha o que eles fizeram. 

Olha quantas viaturas. Nenhum crachá.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Além de intimidar o proprietário da banca, ainda 

impediram o morador de filmar.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então, ele estava... esse é o Marcão, trabalha aqui 

comigo, é morador do prédio Nacional ali de frente, os moradores chamaram ele. E ele 

filmou e ele foi ameaçado de ser levado para a delegacia pelos guardas municipais. 

Então olha aí a arbitrariedade: além de tirar o que foi tirado do morador, o Marcão, meu 

assessor, que trabalha aqui, ele também foi ameaçado, porque estava filmando, de ser 

levado para a delegacia. Pode passar! Olha aqui a data que... deste... eu não consigo... 

é dia 4... Eu não consigo enxergar. Gente, alguém consegue falar a data para mim? De 

agosto de... É, ele tem quinze anos... Vê o ano! 2010, 2009? Então ele tem essa 

autorização da banca há muitos anos, é um trabalhador. As pessoas do próprio prédio, 

no entorno ali do São Dimas, fazem a doação. Ali é um sebo de livros antigos, velhos, 

que eles apreenderam porque queriam nota fiscal e tudo mais, além de levar outros bens 

dele. Pode passar! Bom, aqui eu fiz... coloquei aqui quais são os princípios da Guarda 
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Municipal, projeto votado por esta Casa de Leis, os princípios da guarda, que é 

preservação da vida, né? Uma série de princípios importantes que, infelizmente, não foi 

respeitado esses princípios no dia, nessas duas apreensões. Pode passar! Aqui eu e o 

vereador Wagner no dia de hoje, às seis horas da manhã, estivemos na rodoviária velha 

fazendo a convocação da greve geral. Mas antes eu quero só... Volta aqui um 

pouquinho, antes da greve geral, antes! Essa questão da praça, da apreensão, como 

nós estamos vendo que a Prefeitura está reformando as praças para o patinete, eu só 

espero e nós vamos fiscalizar e verificar porque também pode... essas duas visitas da 

Prefeitura, a nossa avaliação é que é para que a banca saia e eles façam lá o 

estacionamento de patinete como já fizeram na praça Melvin Jones, já tiraram a banca 

da praça, é mais um trabalhador desempregado pela fiscalização da Prefeitura e pela 

Guarda Municipal, já não basta os músicos que estão aqui, mas nós estamos vendo que 

de novo a Prefeitura está administrando para aqueles que têm muito, que são os 

patinetes, para fazer a reforma da praça para isso. Lá, a comunidade está organizada, 

está fiscalizando...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já terminando. ...inclusive essa situação. Nós vamos... 

já fizemos um B. O. e queremos a apuração dos fatos até o final.” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, Mesa dos trabalhos, funcionários 

dessa Casa, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha pela galeria aqui, 

pela internet, TV Câmara também. Eu queria aqui...  eu já falei nessa Casa sobre a 

questão dos patinetes há uns dois meses, principalmente lá na praça do Aquarius, que 

eu estava recebendo muita reclamação de idosos principalmente, que sempre ocuparam 

aquela praça, fazendo caminhada, pessoas, pedestres e que estavam correndo o risco 

de serem atropelados pelos patinetes. E eu quero cumprimentar a vereadora Dulce Rita 

que já... pela iniciativa entrando com o projeto nessa Casa para regulamentar essa 

atividade. Eu entendo que o patinete quando veio para São José dos Campos veio como 

meio de transportes, mas as pessoas acabam utilizando como entretenimento e muitas 

vezes a gente vê crianças, os próprios pais autorizando crianças a utilizarem o patinete 

e em velocidades altíssimas, né? Correndo risco de atropelar um idoso. O idoso se cai 

e quebra um fêmur ou quebra uma bacia a gente sabe o que isso significa, né? Pode-

se atropelar crianças também. Só que hoje a gente entende a questão do uso 
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compartilhado das coisas. Se a Prefeitura permite que o patinete esteja aí nas praças, 

em todas as vias públicas da cidade, eu acho que tem que criar regras, né, de limite de 

velocidade, equipamento de segurança, quer dizer, uma série de responsabilidades.” 

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

A vereadora RENATA PAIVA:- “Só para concluir, eu entendo que não pode realmente 

ficar da forma com que está senão vai acontecer um acidente a qualquer momento, já 

vi patinetes em alta velocidade pelas vias de São José, não só nas praças, e a gente 

precisa realmente discutir esse projeto, que a vereadora Dulce Rita já apresentou nessa 

Casa, com a máxima urgência para que a gente possa realmente estabelecer aí 

condições de uso para a segurança de toda a população de São José dos Campos.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, quero agradecer as palavras aí da 

Renata, eu conto com o apoio dela para a gente resolver esse problema. Eu apresentei 

um projeto que não está definitivo ainda, que nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, 

não só em São José como também tem outras cidades que já fizeram o ordenamento 

do uso do patinete para não... Tem em São Paulo, mas tem em outras cidades ainda 

também, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá...  Curitiba, acho que em Maringá 

também. Então nós estamos aí compilando todos os dados para fazer o melhor para 

São José e principalmente o melhor para o seu morador. Eu acho que é uma inovação 

muito grande, que é um impacto muito positivo que deu para a cidade em termos de ser 

a primeira cidade que está lançando, mas a gente tem que tomar as precauções. Então 

agradeço o apoio que... nós já estamos revendo, vamos entrar com o substitutivo e até 

agradeço a imprensa que está dando o maior apoio também para esse projeto. E eu 

queria falar também que nós colocamos esse projeto aí na pauta aí por pedido mesmo 

da comunidade, de algumas pessoas que até tinham já se acidentado com isso, e alguns 

médicos ortopedistas principalmente que pediram: ‘Olha, Dulce Rita, isso daqui está 

meio desgovernado, está sem muitas regras’. Então eu falei: ‘bom, vou mexer com isso 

ainda’. Eu sei que é uma coisa muito difícil, mas nós estamos aí lutando bravamente. E 

queria também falar aí para umas pessoas, eu acho que nem viram nem gostaram, né? 

Eu não vi, mas também não gostei dos movimentos políticos, mas eu acho que, se fosse 

a sua mãe que tivesse sido atropelada por um patinete numa praça, teria pensado 

melhor nas bobagens que estão falando na rede.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, até não sair a regulamentação, uma 

coisa tem que ficar clara: a Prefeitura não pode fazer reforma, como fez ali na praça 

Melvin Jones, na José Longo, tirar uma banca que pode gerar emprego e fazer 

estacionamento de patinete. Então eu acho que essa questão tem que ser bem vista... 

tem que ser revista porque o que tem que se exigir da empresa é a contrapartida, ela é 

que tem que fazer os investimentos para o estacionamento, agora não a Prefeitura como 

a gente viu aqui. Nesta... na praça São Dimas hoje mesmo teve dois acidentes lá na 

praça, nós sabemos que tem uma pressão e espero que esse trabalhador que foi 

multado não perca a banca para virar estacionamento de patinete.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com o tempo de dez 

minutos, vereador Marcão da Academia.” 

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

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

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

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

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

vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV 

Câmara! Senhor presidente, eu vou entrar nessa pauta também da questão de trânsito, 

né, de mobilidade urbana. Eu acho muito importante, realmente, nós estarmos sempre 

buscando todos os meios possíveis, ou através da legislação, ou através de ações, para 

beneficiar e melhorar cada vez mais o trânsito, principalmente, da nossa cidade. A 

questão do patinete, eu vou concordar aqui com os vereadores, tem que ter uma 

conscientização, tem que ter uma regulamentação sim. Eu acho que todos os moldes 

viários ou moldes de mobilidade ela tem que ter um formato sim e a cidade também tem 

que oferecer esses moldes, o crescimento populacional, o crescimento, a urbanização, 

a tecnologia, o desenvolvimento ele pede  isso, pede. Se não pedisse, não teria tantas 

obras viárias para melhorar nossa malha viária. Nós somos uma cidade de mais de 

setecentos mil habitantes, temos mais de praticamente quinhentos mil carros nas ruas 

aí e nós temos que sim ter uma regulamentação para tudo, porque o espaço vai ficando 

curto para a quantidade de instrumentos de mobilidade que existe e a gente tem que... 

nós temos sim que nos adaptarmos e aqui a Casa tem que também participar desse 

processo sim. Falo isso por quê? Nós passamos agora Maio Amarelo, foi um mês de 

trabalho de conscientização no trânsito, participamos de várias ações, de caminhadas, 

de trabalho educacional e, como sempre, também eu trouxe até aqui um pouquinho de 

um trabalho que a gente já faz há seis anos, né? Faço lá nas vias da região sul da 

cidade, entre Andromeda, Cidade Jardim, Ouro Fino, Salinas, Perseu, Adonias. Todas 

aquelas vias eram vias que realmente nós tínhamos uma dificuldade muito grande de 

trânsito, de mobilidade, porque são vias que foram feitas há muitos anos atrás e com o 

crescimento começou a ficar muito estreitas, a atração dos comércios para a via, a 

travessia de pedestres, a ciclovia, a quantidade de crescimento populacional, 

principalmente, que a gente fala, lá do fundão da zona sul, que vai lá para o Interlagos, 

Dom Pedro, Campo, Colonial, Imperial, todos aqueles bairros e usavam muito essas 

vias. Em 2013, antes de ser mesmo vereador, eu comecei com uma campanha, que é 

essa campanha Paz no Trânsito, que a gente... Em 2013, nós tivemos várias mortes e 

muitos índices de atropelamentos, acidentes nessas vias e a gente tentava sempre 

conversar com a Prefeitura, com a Secretaria de Trânsito, na época e tinha muita 

dificuldade e não entendia que lá realmente necessitava de um trabalho. Então, 

juntamos vários moradores, juntamos várias pessoas, famílias de pessoas que foram 

acidentadas, até sofreram óbito por causa do trânsito lá, então as famílias dessas 
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pessoas participaram com a gente, nós nos unirmos para fazer com atitude e ações 

junto com a comunidade para mostrar que é a população que quer, não é uma ou duas, 

três, é mostrar que realmente tem um problema, e nós realizamos várias ações assim 

como é a da Caminhada da Paz no Trânsito. Nós começamos essa caminhada em 2013, 

principalmente, depois da quarta morte que teve, por atropelamento, naquela região, 

que foi da senhora Maria Augusta. Nós começamos com a Caminhada da Paz, 

Campanha da Paz Maria Augusta e, através dessas ações e atitudes, a Prefeitura na 

época começou a ter algumas modificações. E nessas modificações, e continuando todo 

um processo e agora como vereador a gente levando essa demanda para a Secretaria 

de Mobilidade Urbana, buscando essas melhorias, nós fizemos várias melhorias ali junto 

com a população e a Prefeitura executando, onde a diminuição em questão de acidente 

e em questão de atropelamento, com óbito e tudo mais, diminuiu assim em mais de 80%, 

por quê? Porque é feita uma ação junto com a população, é a população mostrando, e 

o trabalho de conscientização que é feito, aí sim também parabenizar a Secretaria de 

Mobilidade Urbana que tem enfatizado em cima disso através das escolas também, que 

é importante, e a população fazendo aqui. Nesse sábado, estivemos mais uma vez 

nessa campanha, estivemos junto com a população, foram mais de cem pessoas 

caminhando aí pela avenida Andrômeda, chamando atenção de todos pela uma questão 

de conscientização, de educação, de paz, de melhorias, que é isso que a gente precisa, 

é isso que todos precisamos: um olhar para o outro, um ajudar o outro e nós também 

nos olharmos também porque as nossas atitudes refletem nos outros. E está aqui um 

pouco aí das fotos, acho que tem um vídeo. Faz o favor, Miltinho!” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Legal! Isso aí foi a unificação de novo de vários 

moradores, até alunos da academia, da nossa academia, esteve presente lá fazendo 

um grupo grande também. Então é parabenizar também a todos que participaram 

conosco lá, porque realmente é de atitude. E aí é o que a gente fala, né? Que não é... 

fala Marcão da Academia, não é só Marcão da Academia, não! É Marcão do povo que 

está firme aí junto com todos. Aqui também eu quero já passar para falar sobre as Copas 

Populares. Foi um projeto de lei nosso, que foi aprovado aqui nessa Casa, de ampliação 

das Copas Populares, que só tinha do futebol amador da nossa cidade e agora está 

ampliando para outras modalidades. E ontem participei lá junto com o pessoal, lá na 

Secretaria de Esporte, do Congresso Técnico da 1ª Copa Popular de Tênis. Então do 

futebol amador já está caminhando para o tênis, popularizando esse esporte que sempre 
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foi dito como elite e hoje está aí quadras públicas tudo aberto à população. Daqui a 

pouco está indo para as copas populares de futsal e de basquete. Então é legal porque 

a Secretaria de Esporte, a gente aqui na Casa contribuindo, colocando como lei, a 

secretaria cumprindo, fazendo, ampliando, motivando a população às práticas 

esportivas, fazendo um trabalho de socialização e de incentivação principalmente do 

jovem, das crianças, é esse também um objetivo mais importante dentro desse trabalho, 

o esporte como ferramenta e principalmente de formação ao cidadão. Então estivemos 

ontem lá junto com o Leandro Alcântara, que vai ser o coordenador dessa primeira copa, 

o Ito, o departamento do Ito, que é de torneios e competições, junto com o Batata, com 

o Júnior, com todo o pessoal lá que têm se empenhado bastante, ontem foi apresentado, 

foi lá... Tivemos mais de duzentas inscrições para essa primeira copa, mais de duzentas, 

mostra que nós temos sim adeptos e isso vai ampliar cada vez mais, isso para uma 

primeira copa. Um desses duzentos também sou eu, viu, vereador Cyborg? Estarei 

jogando a Copa Popular de Tênis, vou, vou jogar lá. Eu fale: ‘Não é só o Marcão da 

Academia, é Marcão do povo também!’ E vamos trabalhar juntos, a gente participa, 

participa junto. E falo mais, hein, vereador Sérgio?! Também estou participando, 

treinando com o pessoal... é claro, é bem à tarde, depois das nove horas da noite, eu 

consigo uma vez por semana jogar com o pessoal do badminton aqui do Clube Orion. É 

um pessoal bem bacana assim, são mais de cinquenta atletas lá, já estavam querendo 

levar eu para jogar os jogos abertos e jogos regionais, José Dimas, você acredita? Eu 

falei: ‘não, gente, eu estou ainda... não tenho tempo para treinar, eu estou vindo aqui 

mais por questão de saúde.’ Mas estamos participando o tempo todo e nós somos 

vereador de participação, de estar junto, contribuir, verificar, fiscalizar, estar perto. Essa 

é a minha função, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão. Muito obrigado, 

senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Cyborg inscrito 

para falar com o tempo de dez minutos.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo regimental 

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

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

presente, imprensa que nos acompanha! Um boa noite especial ao Cezinha da FM São 

José aqui, como sempre, cobrindo e acompanhando as sessões de Câmara Municipal 

toda a terça e toda a quinta, e ao público aqui também na galeria. Um abraço especial 

aos músicos! Estou aguardando o Ricardo Sampaio, quero aqui colocar para vocês, já 

entrei em contato hoje com ele e cobrei o documento que ele precisava entregar. Tanto 

a minha parte quanto a parte da vereadora Dulce Rita já está pronto, uma minuta nossa 

aqui para que a gente possa depois pegar o que o próprio sindicato dos Sinhores 

trouxeram aqui para a Câmara para que a gente possa passar para os outros vereadores 

para aí, assim, a gente possa ir lá conversar com o governo e com a própria Secretaria 

de Fiscalização. Então estou aqui publicamente, Ricardo Sampaio, estou te aguardando, 

acabei de ir no nosso gabinete e até o prezado momento o e-mail não chegou, você 

falou que ia mandar hoje, então vou aguardar até a meia-noite. Gostaria, presidente, de 

que a gente pudesse passar a prestação de serviço nossa da semana passada, por 

gentileza. Na semana passada nós estivemos presentes... Se pudesse apagar a luz 

também... obrigado! Fomos ao aniversário da Cephas, que se comemorou dezenove 

anos. Para a gente é muito importante quando a gente vai até a Cephas, a gente sabe 

o trabalho que a Prefeitura Municipal faz, tanto a Fundhas quanto a Cephas fazem com 

os jovens de nossa cidade. E nós estivemos lá na comemoração dos dezenove anos da 

Cephas, que foi semana passada. Esperamos ano que vem estar lá também para 

comemorar os vinte anos do Cephas em nossa cidade. Parabéns ao Cephas, parabéns 

ao belo trabalho que tem feito com os jovens de nossa cidade, ensinando, mostrando a 

maturidade, mostrando o caminho que os jovens podem ir, e isso é importante. 

Também... A próxima foto, por gentileza! Estivemos na Feira de Logística e Comércio 

Exterior, que foi a Logvale, uma feira muito importante para São José, várias empresas 

de fora. Hoje já tendo a possibilidade... Hoje uma empresa já estava hoje aqui na Sala 

do Empreendedor, no terceiro andar, para ela estar vindo para São José dos Campos, 

também mais uma empresa vindo para São José dos Campos para mexer com logística, 

vereador Sérgio Camargo. Então isso é importante, empresas que estiveram lá, que 

gostaram do atendimento de nossa cidade e, muito importante, hoje mais uma empresa 

mostrando interesse em vir para a nossa cidade. Esperamos que dê certo, né, que essa 

empresa possa vir mesmo. Aí na sexta-feira estivemos acompanhando a manutenção 

do parque Ribeirão Vermelho. Os brinquedos lá foram pintados, está sendo pintado o 

parque todo lá, a manutenção, a quadra poliesportiva. Foi pintada as quadras de tênis, 
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aí agora vai pintar o anfiteatro, a pista de caminhada, toda a manutenção que precisa 

ser feito no parque Ribeirão Vermelho para que a população possa usufruir, com 

qualidade de vida, os parques de nossa cidade. Então a gente agradece não só a 

Prefeitura Municipal, mas a Secretaria de Esporte que tem feito essa manutenção e a 

própria Secretaria de Manutenção da cidade, aonde faz a manutenção. Também a 

semana passada... A gente está acompanhando a sinalização de solo das ciclovias de 

nossa cidade. Estivemos acompanhando a pintura ali da Ana Maria Nardo, próximo ao 

Thermas do Vale ali. Ali vai fazer... colocar um semáforo e vai corrigir logo na ponte, a 

gente já conversou com o secretário Paulo Guimarães, é que ali tem um problema sério 

para que os munícipes que estão indo de bicicleta e os que vêm do Urbanova, que o 

trânsito ali é muito grande para as pessoas que vão andar. Tem uma ponte, na hora que 

a ponte está... o semáforo está colocado para trás. Então precisa readequar, realocar o 

semáforo, colocar uma botoeira ali para pedestre  para que os veículos possam enxergar 

as pessoas que estão andando de bicicleta e também os pedestres. Então essa correção 

será feita, e aí gente foi acompanhar lá, brevemente essa correção será feita pela 

Secretaria de Transportes e Mobilidade. O próximo, por gentileza! No sábado estivemos 

em São Francisco Xavier. Vereador José Dimas, vereador Sérgio Camargo, vereador 

Walter, mas que frio, viu? Entramos no rio lá para fazer a limpeza do Rio do Peixe lá, 

vou falar para você... O secretário Minoru foi bem preparado, ele foi com aquelas roupas 

para não entrar aquecimento, né. Aí a gente não foi muito preparado lá, mas, vou falar 

para você, o que a gente tirou de lixo do Rio do Peixe, lá do trecho do PEV até a 

Prefeitura lá, deu três caminhões, vereador Walter Hayashi. Três caminhões! E todo o 

ano, duas vezes no ano, é feita essa limpeza lá. E a gente encontrou geladeira, 

encontramos televisão, encontramos fax, telefone, fiação, pneu, tudo a gente encontrou 

lá no Rio de Peixe lá. Então agradecer aí o convite da comunidade lá que nos 

convidaram para mais um ano a gente poder participar. Muito legal essa limpeza do Rio 

do Peixe! A gente vai, coloca a mão mesmo na massa lá e foi legal porque a gente pôde 

ver também, vereadora Renata, ali várias casas, é uma coisa que a gente já vem 

debatendo e a senhora, a nobre vereadora, sabe disso, de várias casas que estão 

lançando o esgoto no Rio do Peixe. E eu fiquei muito triste. Infelizmente eu não pude 

levar o celular porque tem lugar no trecho lá que a água cobria a cabeça  e a gente teve 

que passar nadando. Várias casas despejando o esgoto a céu aberto. Então a gente 

pede que a Sabesp tome providências. É inadmissível isso em São Francisco Xavier, a 

gente vendo lá óleo in natura chegando, sabe, no esgoto, o cheiro muito forte ali. E 
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superbem tratado e superbem cuidado ali, mas infelizmente muitas casas ali do centro 

de São Francisco despejando esgoto a céu aberto no Rio do Peixe. Isso não pode, isso 

não pode, isso aí é crime! A gente já denunciou isso, a vereadora Dulce Rita também já 

fez essa denúncia aqui. Não pode! E a gente espera que a Prefeitura, juntamente com 

a Sabesp, tome as decisões adequadas para poder fazer isso tá? Quero aqui deixar o 

meu alerta, o meu alerta porque a Sabesp ganha muito dinheiro aqui em nossa cidade 

e ali, em São Francisco Xavier, esse trecho é irrisório o valor que ela pode fazer de 

infraestrutura, é irrisório. Então isso a gente não pode admitir. Por gentileza, a próxima, 

por favor! Aí, no domingo, a gente esteve no parque Vicentina Aranha, encontrei lá com 

o vereador Walter Hayashi. Muito legal. Quero aqui parabenizar a secretaria do Marcelo 

Manara e quero aqui agradecer ao diretor Madureira por terem acreditado, o que a gente 

sempre tem debatido aqui: que o munícipe, na hora de entregar o seu resíduo ou na 

hora que ele vai entregar o lixo no PEV, ele tem que ter um retorno, ele tem que ter um 

crédito. E foi colocado um contêiner no parque Vicentina Aranha, está para teste, a gente 

espera que dê certo, a gente já sabe que vai dar certo que só no domingo e ontem o 

que que arrecadaram de resíduos lá é uma quantidade muito grande. E a gente também 

foi levar os resíduos lá e eu consegui já arrecadar mais de seis mil pontos, é que a gente 

pode trocar, vereador Walter, aquele dia você estava me perguntando,  com a bicicleta, 

você vai ter crédito no Uber, você vai ter crédito em vários lugares. Então é muito 

importante esse projeto, é um PEV itinerante. A gente espera que dê certo para nossa 

cidade. A gente já protocolamos esse projeto na Câmara Municipal faz tempo. Isso aí é 

uma pegada muito forte, ambiental, onde o munícipe vai, ele leva a latinha, vereadora, 

mas a latinha limpa, ele leva a garrafa de cerveja, a garrafa de vidro limpa, entrega lá. 

Eles têm lá o eco lá dentro, ajunta bastante dentro dos bags. Pode ser plástico, papelão, 

vários tipos de utensílios, só não pega resto de material de construção, viu, vereador 

Calasans? E isso é uma sacada muito legal e genial que quando o Manara chegou e 

falou: ‘pô, essa pegada vai dar certo’. E o local acertado que a Prefeitura colocou, que 

é o parque Vicentina Aranha, para este teste para ver se a comunidade vai levar ali 

porque esse ecoponto ele não pode ficar em qualquer lugar, né? Porque ele fica com 

vários materiais recicláveis e se em algum local ele pode ser incendiado ou acontecer 

qualquer coisa, a responsabilidade é muito grande e ambiental também. Então é 

importante. Eles pesam, eles pesam e te dão o valor em kit, o crédito fica no seu celular, 

você abaixa o aplicativo, é coisinha simples, abaixou e entregou ali, ele pesa, entendeu, 

e você recebe em crédito e você já pode gastar. Então você pode trocar por lápis, você 
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pode trocar por canudo. É, o canudinho plástico não, mas é aquele canudo de metal, 

porque a partir de agosto vai ser proibido o canudo de plástico aqui na nossa cidade. 

Então você pode pegar aquele canudo de inox, que também você troca, você ganha de 

crédito. São vários, né? O Uber também, a partir de oito mil pontos você já tem um valor 

para você gastar no Uber, a bicicleta é a partir de cinco reais, você já tem um crédito 

para gastar nas bicicletas da Yellow. Então é uma parceria muito legal que foi feito que 

com isso vai movimentar e isso vai conseguir levar para outros lados e outras áreas da 

cidade. A gente espera que isso possa ir para outras regiões também brevemente. E, 

para a gente concluir, o nosso combate ao fluxo.  Aqui está a gente constantemente 

solicitando e a gente vem agradecer aqui à Secretaria de Mobilidade e agradecer 

principalmente ao prefeito Felício. Nós tivemos uma reunião na região do Urbanova e o 

prefeito esteve conosco lá e nessa reunião foi assumido o compromisso, né, que a gente 

já tinha solicitado em nome da comunidade, para que se colocasse a placa de ‘proibido 

estacionar’ em várias ruas ali aonde estava acontecendo o fluxo. Esse é um pedido da 

Polícia Militar, é um pedido dos munícipes, um pedido da comunidade, que a população 

estava parando lá, os agentes de trânsito não podiam efetuar, lavrar a multa, a própria 

Polícia Militar. Agora não, com essas placas colocadas nas avenidas, a Polícia Militar 

agora vai poder efetuar lá a multa, lavrar a multa certinho, o veículo que estiver parado 

e estacionado nessas vias. Então quero agradecer aqui que é um dos compromissos 

que foi assumido numa reunião lá que já foi colocado bem antes do prazo, então aqui a 

gente tem que agradecer à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Mobilidade, mas mais 

ainda os técnicos que realmente foram lá, a própria Polícia Militar que realmente foi lá e 

falou: ‘se colocar a placa, a gente vai vir aqui multar’. E vai multar, já foi multado nesse 

final de semana. Então a gente tem que aqui agradecer que, quando os poderes 

começam a agir em prol da população, quem ganha é a população, e isso é importante. 

Muito obrigado, presidente Robertinho da Padaria! Hoje vossa excelência está muito 

elegante, vestindo um terno da Zara. É Zara, né? É que eu não conheço essa marca, 

mas eu estou aqui... o senhor falou, eu gostei muito, muito obrigado! Parabéns, viu?! 

Um terno espetacular aí de dar inveja, viu?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não é terno, vereador, é 

blazer. Mas eu vou dar o endereço para você, para você comprar um também lá 

igualzinho ao meu, tá bom? Mas compra de outra cor, não compra igual, não. Compra 

branco vai? Ou amarelo, ou vermelho. Suspenderemos a sessão por alguns instantes 

para organização da pauta.” 
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Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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

sessão. Com a palavra, vereador José Dimas.” 

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

vereadores! Muito emocionado, vereador Marcão. Senhor presidente, gostaria de 

solicitar alguns pedidos: primeiro que a votação fosse em bloco, incluir os documentos, 

requerimentos 1753 a 1760, as indicações 4181 a 4192 e as moções 54, 55, 56 e 57. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

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

simbólica. Em votação o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

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

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

indicações de nºs 4181/2019 constante do Processo nº 7170/2019, de autoria do 

vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal nivelamento de guia no cruzamento 

da rua Benedito Pinotti com a rua João Stener, em frente ao nº 664, no bairro Urbanova; 

4182/2019 constante do Processo nº 7172/2019, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura a substituição e a ampliação do abrigo (ponto) de 

ônibus localizado nas proximidades da esquina das ruas Turmalina com Ceci no Jardim 

São José/Centro; 4183/2019 constante do Processo nº 7173/2019, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a implantação de travessia elevada 

junto a esquina das ruas Aparecida do Norte com Guaratinguetá na Vila Letônia; 

4184/2019 constante do Processo nº 7174/2019, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura a poda da árvore localizada na altura do número 83 

da rua 15 de Outubro, defronte à E. E. João Ferreira dos Santos, no Jardim das 

Cerejeiras; 4185/2019 constante do Processo nº 7175/2019, de autoria do vereador 
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Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a realização de estudo técnico visando a 

implantação de travessia elevada defronte ao IMI João Lopes Simões (localizado à 

Praça Alexandre Magno), no Jardim Oriente; 4186/2019 constante do Processo nº 

7177/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a 

implantação de sinalização de trânsito de solo delimitando o estacionamento do 

transporte escolar junto à rua Roseira, na Vila Letônia; 4187/2019 constante do 

Processo nº 7178/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura 

a realização de estudo técnico visando a implantação de sinalização de trânsito de solo 

de carga e  descarga defronte ao número 34 da rua Roseira, na Vila Letônia; 4188/2019 

constante do Processo nº 7185/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que 

solicita à Prefeitura a construção de boca de lobo na rua Antenor da Silva Maia, no bairro 

31 de Março; 4189/2019 constante do Processo nº 7188/2019, de autoria da vereadora 

Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura o fechamento de um buraco em frente à UBS 

do Jardim Oriente, situado na rua Senju Ota, nº 40, no Jardim Terras do Sul; 4190/2019 

constante do Processo nº 7189/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que 

solicita à Prefeitura colocação de uma lombada na Avenida Dois, no bairro Pinheirinho 

dos Palmares; 4191/2019 constante do Processo nº 7200/2019, de autoria do vereador 

Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de manutenção na comunidade Beira 

Rio, no bairro Urbanova; e 4192/2019 constante do Processo nº 7201/2019, de autoria 

do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço de tapa-buraco na Av. 

Shishima Hifume sentido centro – bairro, no Urbanova, nas proximidades do loteamento 

Morada da Serra; das moções de nºs 54/2019 constante do Processo nº 7179/2019, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que cumprimenta o arcebispo de Aparecida, Dom 

Orlando Brandes, pela passagem dos 25 anos de ordenação episcopal, ocorrida no 

último dia 5 de junho de 2019; 55/2019 constante do Processo nº 7196/2019, de autoria 

do vereador Dr. Elton, que manifesta contrariedade ao PL n° 672/19, que altera a Lei n° 

7.716, de 5 de janeiro de 1989; 56/2019 constante do Processo nº 7199/2019, de autoria 

do vereador Cyborg, que congratula-se com o Cephas – Centro de Educação 

Profissional Hélio Augusto de Souza, pelo aniversário de 19 anos da sua fundação; e 

57/2019 constante do Processo nº 7202/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, 

que manifesta repúdio ao projeto de lei que altera as regras de trânsito no que diz 

respeito ao fim da multa para motoristas que transportarem crianças de zero a sete anos 

e meio sem dispositivos de retenção, as chamadas cadeirinhas; e dos requerimentos de 

nºs 1753/2019 constante do Processo nº 7171/2019, de autoria do vereador Cyborg, que 
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solicita informações da desativação da agência do correio da av. São João, 69, Jardim 

Apolo, no bairro Esplanada, em São José dos Campos, para subsidiar as indagações 

de munícipes; 1754/2019 constante do Processo nº 7176/2019, de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, que requer ao DER a revitalização da sinalização de trânsito de solo 

em toda a extensão joseense da Rodovia SP 66; 1755/2019 constante do Processo nº 

7183/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura 

agendamento de exame de USG Endoscópico Gástrico para Kiyoshi Okamura, 

conforme CRA 199470; 1756/2019 constante do Processo nº 7184/2019, de autoria da 

vereadora Flávia Carvalho, que solicita ao 46º Batalhão da Polícia Militar rondas 

ostensivas nos endereços: rua Bacabal, rua Pimenteiras, rua Olinda e rua Icatu, nos 

bairros do Parque Industrial e 31 de Março; 1757/2019 constante do Processo nº 

7186/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura o 

agendamento de cirurgia ortopédica no ambulatório da Vila Industrial para Jair José 

Molina, nascido no dia 28/01/1953, conforme CRA 698049; 1758/2019 constante do 

Processo nº 7187/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à 

Prefeitura vaga para Vivian dos Santos Sales Santana na EMEF Professora Jacyra 

Vieira Baracho; 1759/2019 constante do Processo nº 7190/2019, de autoria da 

vereadora Flávia Carvalho, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar rondas 

ostensivas na avenida Joaquim Moreira Ávila, próximo ao nº 103, no bairro Jardim Minas 

Gerais, no período das 19h às 00h; e 1760/2019 constante do Processo nº 7194/2019, 

de autoria do vereador Marcão da Academia, que parabeniza a Secretaria de Esporte e 

Qualidade de Vida da Prefeitura Municipal pelo evento Circuito Intercentros de Natação, 

ocorrido no dia 9 de junho de 2019. 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Presidente, eu quero aqui cumprimentar na noite de hoje 

todos os professores de Educação Física, de artes marciais, ligados à OS. Nós tivemos 

aí há dias atrás toda uma batalha, uma luta para que eles pudessem ter o aumento que 

estava travado – 2016, 2017, 17/18. Foi feito diversas reuniões no sindicato dos 

professores com a OS e foi fechado um acordo: aquele índice de dois e cinquenta e três 

que eles tinham direito, que estava realmente dependendo dessa negociação, virou 3% 

retroativo lá a 2016. Portanto, na tarde, no dia de ontem, dia 10, eles receberam como 

havia sido feito o comprometimento, eles receberam esse retroativo. E agora, no dia 10 

de julho e 10 de agosto, eles vão receber dezessete e dezoito, conforme também tinha 
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sido comprometido com a OS, o aumento de dois e cinquenta e cinco vai arredondar 

para três, também retroativo. Então quero aqui cumprimentar os professores que tinham 

esse direito e que deveriam realmente ser contemplados e a OS, o Dalvi, por todo o 

trabalho que foi feito, o Weber, presidente do sindicato. E parabéns aos professores que 

merecem, não é? Mereciam, com certeza mereciam esse aumento porque têm feito um 

trabalho excelente na nossa cidade, senhor presidente.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu vou aqui esclarecer porque 

depois da minha fala recebi um telefonema de um senhor que mora ali no prédio Mansão 

do Vale e ele fez a doação de livros, ele queria saber como pode ajudar o senhor da 

banca, que ele nunca imaginou que doar livros antigos poderia virar um crime. Então 

assim, eu expliquei para ele primeiro que como a Prefeitura não fez o auto de infração 

e ela também não fez o auto de apreensão, então não tem a lista de quais livros, o que 

levaram, então não tem esse crime, até porque a pessoa não sabe nem como se 

defender. Ele já fez aqui hoje um pedido, mas infelizmente os fiscais não deram esses 

dois autos, então, portanto, mesmo que ele queira fazer a doação de todos os livros para 

esse senhor, hoje não é necessário em função de que não tem essa documentação, 

então... esse auto de infração. Queria só registrar que o dia que ele abriu a banca foi dia 

4/06/2002, então são dezessete anos de banca, então o presente de aniversário foi essa 

apreensão que a comunidade está supersolidária e os doadores estão se colocando à 

disposição para corrigir e para que ele tenha todos os bens de volta. Muito obrigada!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, eu estou apresentando aqui uma 

Moção de número 57, quero pedir aqui aos nobres vereadores e vereadoras o apoio, é 

uma moção de repúdio ao projeto de lei que altera as regras de trânsito no que diz 

respeito ao fim da multa para motoristas que transportam crianças de zero a sete anos 

e meio sem dispositivos de retenção, ou seja, as chamadas cadeirinhas, né? A presente 

moção ela tem como objetivo chamar atenção para que isso realmente não aconteça, 

uma vez que ela vem a alterar uma regra de trânsito no que diz respeito ao fim da multa 

para motoristas que transportarem 

Crianças.  O ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes, que assinou a proposta, afirmou 

que a finalidade do texto é evitar exageros punitivos. Porém, entendo que qualquer 
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proposta que flexibilize o transporte de crianças no interior do veículo está totalmente 

equivocada, ou seja, na contramão daquilo que vem acontecendo no mundo, porque 

coloca em risco a vida de menores.  De acordo com o pesquisador especializado em 

segurança e educação no trânsito, Eduardo 

Biavati, hoje o Brasil é o quarto país no mundo, dentre cento e setenta e oito nações, 

que mais mata no trânsito, cerca de quarenta mil vítimas fatais por ano. Quer dizer, já é 

um absurdo a violência no trânsito do país. E esse dado ele é gravíssimo. Uma mera 

advertência por escrito, sem qualquer penalidade, agravará essa situação considerando 

que infelizmente as pessoas não têm essa consciência ainda, né? Nós gostaríamos que 

não fosse necessária nem legislação, nem penalidade, nem nada disso, que as pessoas 

fossem de fato conscientes, mas infelizmente isso não acontece, é uma questão ainda 

cultural que a gente tem que trabalhar muito. E, portanto, nós acreditamos que a 

manutenção da sanção financeira em caso de descumprimento do uso dos 

dispositivos de retenção (ou de cadeirinha) seja mantida como medida necessária. Eu 

também iria fazer uma outra moção, mas eu entrei em contato com o ministério sobre a 

questão do Inpe, de tirar do Inpe o monitoramento de imagens de satélite quanto ao 

desmatamento da Amazônia...” 

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

favor!” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Terminando. ...mas a assessoria do ministério divulgou 

que não substituirá o Inpe no monitoramento do desmatamento por satélite, mas 

pretende agregar dados do projeto MapBiomas, que será lançado oficialmente nessa 

sexta através da Embrapa, e também imagens de alta resolução de outras fontes para 

auxiliar a pasta em ações de combate ao desmatamento. Portanto, a nossa preocupação 

continua porque nós temos informações reais do Inpe que só nesse ano, vereador Lino 

Bispo, de janeiro a abril, sete mil quilômetros quadrados foram desmatados na 

Amazônia, e que há uma previsão, se isso continuar nessa sequência, de que até o final 

do ano nós teremos aí mais de quinze mil quilômetros quadrados de desmatamento. 

Então isso é muito grave, nós temos aí inúmeros outros lugares para poder explorar a 

agropecuária no nosso país e nós precisamos aí preservar a nossa Amazônia acima de 

tudo. Então fica aqui o nosso registro também. E queria pedir aí, por questão de ordem, 

um minuto de silêncio para o senhor Sebastião Marcondes, o nosso querido Tião 

Marcondes, pai da nossa amiga Vera Buffulin Marcondes, que faleceu, foi sepultado 

ontem, com 96 anos de idade,; e também  à Maria Aparecida da Silva, sogra do nosso 
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querido amigo André Cabral, presidente da SAB do Nova Esperança e também 

presidente do sindicato dos aplicativos aqui de São José dos Campos. Muito obrigada!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a colega 

vereadora Renata Paiva por esse destaque que ela deu nessa moção, que realmente 

eu acho que o governo está na contramão da segurança, de proteger as famílias, as 

crianças, eu acho que são coisas que não deveriam ser mexidas. Exemplo: eu já levei 

multa por passar acima da velocidade normal, sou contrário tirar os radares das 

rodovias. Eu acho que nós não temos... É, o radar é uma outra situação. É,  realmente....  

Estou falando das cadeirinhas. O radar é uma outra posição do governo que também 

sou contrário, não é? Apesar de... como eu já disse, já levei multa por não ter observado 

a velocidade. Mas se hoje nós não temos segurança, guarda suficiente para fiscalizar, 

com certeza, o radar é uma boa saída. E também essa questão do Inpe, não é, do 

desmatamento, é muito preocupante. E também dizer que quem está desmatando não 

é o pobre que está desmatando para ter um pedaço de terra para plantar, já são os 

grandes latifundiários que tem no nosso Brasil, que grilaram essas terras, que invadiram 

essas terras e vêm aí fazendo esse desmatamento. Realmente é muito preocupante e 

o governo precisa tomar uma medida de conter isso porque a Amazônia precisa ser 

preservada e o meio ambiente de forma geral precisa ter mais cuidado.” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu gostaria de parabenizar 

primeiro a vereadora Renata pela moção. Eu creio que eu não poderia deixar de falar 

agora em relação a essa moção que foi feita. Trabalhei durante muito tempo aqui em 

nossa cidade no Resgate Saúde e também no Samu, eu ajudei a fazer toda a tramitação 

para instalação do Samu aqui na cidade, e não foram poucas as vezes que eu vi os 

acidentes envolvendo crianças e infelizmente os acidentes que eu ainda me lembro que 

eu atendi em toda cidade, aqueles que eu não me esqueço são aqueles envolvendo 

principalmente as crianças. E por muitas vezes por uma atitude talvez de ignorância, eu 

não diria nem talvez só irresponsabilidade, mas talvez ignorância em virtude que a gente 

nota que muitos pais eles aderiram ao fato de que precisam usar o cinto de segurança, 

eles sentam na frente colocam o cinto e daí atrás  julga que não há necessidade da 

criança estar lá atrás numa cadeirinha dando para ela toda a segurança. Infelizmente, 
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quando se trata de adultos, o cinto de segurança também é obrigatório para quem está 

lá atrás. E o que a maioria das pessoas não sabem é que quem está na frente usando 

o cinto de segurança provavelmente poderá morrer porque a pessoa de trás não está 

usando o cinto. Geralmente no acidente a pessoa passa por cima do banco 

traumatizando principalmente a região posterior da nuca, aqui na nuca, e tendo fratura 

craniana, então a maioria dos acidentes acontecem por isso. E as crianças, na 

desaceleração ocorrida pelo acidente, as crianças costumam ser ejetadas, isso porque 

elas têm um corpo pequeno e facilmente ela passa por meio dos bancos, então por 

muitas vezes infelizmente eu peguei acidentes com crianças já do lado de fora do carro 

que saíram pela janela. Então a moção eu acho que é muito apropriada, nós queremos 

dizer aqui como Câmara Municipal que somos contrários a esse tipo de permissão onde 

as pessoas podem fazer o que quiserem e exatamente para isso existem as leis, para 

que a gente tenha um norte, para que a gente possa ter algumas regras de conduta que 

por muitas vezes nem são entendidas por meio da população. Se fosse dessa forma, eu 

acho que não precisaríamos de lei. Então parabéns pela moção, eu creio que ela é muito 

apropriada para os tempos de hoje.” 

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

de votação das atas e proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessões ordinárias e solenes realizadas no dia 30 de maio de 2019 – 35ª Sessão 

Ordinária; 31 de maio de 2019 – 6ª Sessão Solene; 4 de junho de 2019 – 36ª Sessão 

Ordinária; 5 de junho de 2019 – 7ª Sessão Solene; 6 de junho de 2019 – 37ª Sessão 

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

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h19min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 30 de maio de 2019, 4 de junho de 2019 e 6 de 

junho de 2019, bem como as atas das sessões solenes realizadas nos dias 31 de maio 

de 2019 e  5 de junho de 2019. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os 

requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 11 de junho de 2019, 

bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 19h20min encerrou-se o processo de votação. 

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

um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Renata Paiva pelo passamento dos 

senhores Sebastião Marcondes e Maria Aparecida da Silva.” 

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

póstuma à memória do senhor Sebastião Marcondes e da senhora Maria Aparecida da 

Silva. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h21min.-

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

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