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QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO
(PSDB), LINO BISPO (PL), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), ZÉ LUIS
(PSD), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS)
e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: CYBORG

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA
PADARIA.
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Às 17h54min, 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 indicações, requerimentos, documentos diversos e atas
passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma
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(CIDADANIA) – 17h54min; MANINHO CEM POR CENTO (SOLIDARIEDADE) –
17h57min; JULIANA FRAGA (PT) – 17h59min; DULCE RITA (PSDB) – 18h04min;
ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 18h05min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA
(PSDB) – 18h08min; WALTER HAYASHI (PSC) – 18h08min; WAGNER BALIEIRO
(PT) – 18h14min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h17min; DR. ELTON (MDB) – 18h20min; e
VALDIR ALVARENGA (SOLIDARIEDADE) – 18h35min.
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público
que nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta Casa! Senhor
presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: primeiro que a votação fosse em bloco; e
também a inclusão das Indicações 3191, 3192, 3193 e 3194; e a inclusão dos
Requerimentos 1213 a 1216; e das Moções 67 e 68. Solicito destaque à Moção 68,
senhor presidente. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à
apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das Indicações de
nos 3191/2020 constante do Processo nº 5859 /2020, de autoria da vereadora Dulce
Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar um ponto de ônibus, com cobertura,
na av. Marilise Martins dos Santos (antiga Estrada Velha RJ/SP), esquina com a rua
Cel. Gonçalves, no Distrito de Eugênio de Melo; 3192/2020 constante do Processo nº
5864/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal
de São José dos Campos a reforma da quadra de futebol society localizada na praça
Tom Jobim, no Jardim São José II; 3193/2020 constante do Processo nº 5866/2020,
de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José
dos Campos o reparo na iluminação pública da área institucional n° 7, no bairro Campo
dos Alemães; e 3194/2020 constante do Processo nº 5867/2020, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos
que faça a substituição de uma árvore localizada na rua Curitiba, 185, Vila Terezinha;
das Moções de nos 67/2020 constante do Processo nº 5863/2020, de autoria
vereadora Amélia Naomi, que encaminha à Secretaria de Segurança Pública
Estado de São Paulo Moção com a manifestação de repúdio pelo assassinato
Agente Educadora Municipal Priscila Tatiana Gonçalves Almeida da Silva, suspeita
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ser vítima de feminicídio no último dia 17 de julho de 2020; e 68/2020 constante do
Processo nº 5865/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que manifesta repúdio
aos Excelentíssimos Senhores João Dória Junior – Governador do Estado de São
Paulo, Deputado Estadual Cauê Macris – Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo – Alesp e ao Ilustríssimo Senhor Marco Antônio Silva – DiretorExecutivo da Fundação – Itesp, em relação ao Projeto de Lei nº 529/2020, que propõe
a extinção de empresas, autarquias e fundações públicas; e dos Requerimentos de nos
1213/2020 constante do Processo nº 5858/2020, de autoria da vereadora Flávia
Carvalho, que solicita à EDP São Paulo a recolocação do poste de energia de madeira
situado na rua A, próximo ao nº 190, no bairro Santa Cecília I; 1214/2020 constante do
Processo nº 5860/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura
Municipal implantar duas vagas para embarque e desembarque para aplicativos, na
praça João Mendes, ao lado da Igreja Matriz – Centro; 1215/2020 constante do
Processo nº 5861/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura
Municipal implantar duas vagas para embarque e desembarque para motoristas de
aplicativos, frente ao Shopping Centro; e 1216/2020 constante do Processo nº
5862/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal
implantar duas vagas para embarque e desembarque para aplicativos na rua
Sebastião Humel – Centro; e, ainda, o pedido de destaque na votação da Moção de nº
68, já citada.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao
processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 25 de agosto de 2020 – 52ª Sessão Ordinária;
27 de agosto de 2020 – 53ª Sessão Ordinária. 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.”
Às 18h50min iniciou-se o processo de votação.
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das
sessões ordinárias realizadas nos dias 25 e 27 de agosto de 2020.
CMSJC-001 – 54ª Sessão Ordinária – 01.09.2020
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no
endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o
identificador 3100310032003700330035003A00540052004100

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

4

DATA
01.09.2020

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a Moção
que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis à Moção
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “3 (três) votos favoráveis ao
requerimento, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 3 (três)
votos favoráveis, está rejeitado o documento.”
Em destaque a votação da Moção de nº 68/2020, inclusa, já citada. Rejeitada com 3
(três) votos favoráveis.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, primeira sessão... 1º de
setembro de 2020, bem como os documentos 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 demais matérias inclusas, já citadas.
Às 18h51min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos, então,
aqui, agora ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito... Primeiro, então,
vereador... o Juvenil abriu mão, então é o Professor Calasans Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
1º, do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans
Camargo, pelo prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhores
vereadores! Boa noite, senhor presidente e vocês que nos assistem através da
internet! Eu gostaria hoje, no dia 1º de setembro, estar destinando aqui a minha fala
aos profissionais de educação física. Há 22 anos atrás, no dia 1º de setembro de 1998,
nossa profissão foi legitimada, foi reconhecida, e nós conquistamos com isso um
espaço bem maior. No dia 26 passado, 26 de agosto, um pleito bastante antigo da
nossa categoria, que é o reconhecimento profissional como atividade da área de
saúde, também ocorreu. Logo no começo dessa pandemia, o governo federal solicitou
que os profissionais de educação física, juntamente com outras categorias,
veterinários, fisioterapeutas, etc, estavam aí na retaguarda para participar, se
necessário, dos tratamentos, das ações de enfrentamento. Naquele momento, o
governo federal, extraoficialmente, já estava nos referendando como profissionais da
área de saúde. E agora os Crefs, na sequência, já começaram a convocar os
professores, a cadastrar os profissionais de educação física. Todos os Crefs, os
conselhos regionais de todos os estados da União. E agora, dia 26, oficialmente,
ocorreu essa resolução, saiu essa resolução federal, onde nós conseguimos essa
conquista. Isso vai abrir um campo enorme, e mais campos de atividades profissionais
para o profissional de educação física. Esta profissão, que atua diretamente na
melhoria da qualidade de vida das pessoas, na formação do cidadão, nós acreditamos.
Vivenciei na minha vida o esporte formativo. Os professores atuam diretamente na
formação do cidadão. Você aprende os conceitos de higiene, de disciplina, o cuidado
com o corpo, com o descanso, com a alimentação, com a higienização. A importância
da regularidade na prática de atividades físicas para o bem-estar uma vez que
cientificamente é comprovado que a prática regular de atividades físicas com
orientação profissional adequada, de pessoas credenciadas, você combate, evita uma
série de enfermidades. Você trata também. As pessoas que começam a praticar com
regularidade, várias pessoas, várias doenças, você tem a redução dos medicamentos,
você tem um tratamento através da atividade física regular e orientada. Também a
questão mental. Hoje nós vivemos a pandemia, e vivemos também uma epidemia
paralela de problemas mentais porque é estresse, é depressão, é síndrome do pânico,
gente falando em suicídio, porque o momento de reclusão, de distanciamento traz uma
série de problemas. Ao mesmo tempo, aqueles que saem de casa, têm que trabalhar,
a preocupação de trazer o problema para sua casa, para o seu seio familiar. Portanto,
a atividade física, mais do que nunca, é bastante importante, é fundamental, porque é
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uma higiene mental. Você, praticando atividade física com regularidade, você produz o
hormônio do bem-estar. O contrário seria o da depressão, o cortisol, e o do bem-estar
você produz fazendo atividade física. Você tem aí aquela alegria de viver, você tem a
sua vida muito melhorada no aspecto físico e no aspecto mental. A endorfina entra na
sua corrente sanguínea e você tem uma vida modificada. Quem é a pessoa que pode
prescrever essa atividade física? Atividade física é bom? É ótimo, é excelente. Todos
sabem disso. Mas em qual medida? Em qual quantidade? Qual atividade deve ser feita
de acordo com a idade? A intensidade dessa atividade? Qual é a frequência
cardiorrespiratória de segurança de acordo com a idade da pessoa? A pessoa que tem
determinados problemas articulares, de coluna, o que ela pode fazer, o que é
recomendado, o que não é, qual quantidade e qual intensidade? Quem pode
prescrever essas quantidades, ministrar esses exercícios físicos, programar esse
treinamento, essa prática, é o profissional de educação física. Portanto, hoje, nesse dia
tão especial, eu quero dar um abraço em todos os meus colegas. Tenho muita honra e
muito orgulho de ser o primeiro professor de educação física, o primeiro profissional de
educação física que chegou a essa Casa de leis como vereador. E nós queremos
parabenizar vocês. Mantenham acesa a chama do seu ideal. Nós estamos nos
reinventando, aprendendo a trabalhar on-line, aprendendo a trabalhar com a
segurança. Quando a gente usa isso aqui que eu estou usando, uma máscara, não
quer dizer que eu sou um super-homem e que eu estou à prova de bala, à prova de
vírus. Quer dizer que eu me cuido e eu respeito você e me preocupo com o próximo,
com você. Por isso que eu estou usando máscara. Então, nós estamos nessa pegada
nova, nos reinventando. No futuro, em breve, se Deus quiser, nós estaremos vivendo o
novo normal, e o professor de educação física, o profissional de educação física, mais
do que nunca, será um profissional muito requisitado na sociedade. Então, gente, eu
fiz minha carreira como professor de educação física. Comecei na Etep muito jovem
como instrutor, não era formado. Fiz a faculdade. Ministrei aulas na Etep de 1981 a
2001 de educação física, sempre judô. Tive grandes professores nas modalidades que
pratiquei e aprendi muito com eles. Portanto, gente, Deus abençoe a todos vocês,
sejam felizes e acreditem muito na nossa profissão. Raras profissões têm a
possibilidade de contribuir tanto com a sociedade, de influenciar a juventude no que é
bom, no que é saudável, e melhorar a vida das pessoas, a saúde das pessoas, quanto
a nossa. Deus abençoe a todos! Grande abraço! Muito obrigado pela oportunidade!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Professor
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Calasans! Só fazendo uma correção aqui, conforme a orientação da Mesa. Retifico,
então, que o documento que foi destacado e rejeitado com 3 (três) votos favoráveis foi
a Moção nº 68 e não o requerimento, tá? Com a palavra o vereador Sérgio Camargo.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo
prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite! Licença
para retirar a minha máscara. Eu quero trazer nesta noite um tema de muita
importância não só para a nossa cidade, mas para toda a região do Vale do Paraíba,
que é o tema do lixo. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia onde muita
gente tem ficado em casa e tem consumido muito mais dentro da sua própria casa e
tem gerado uma quantidade muito grande de lixo em nossa cidade. Para vocês terem
uma ideia, vereadores, nossa cidade ela produz por dia 700 toneladas de lixo, que vão
para o aterro sanitário da nossa cidade e lá ele é enterrado. E todos os dias, nas
coletas de lixo, 700 toneladas de lixo. E nós sabemos que nesse ritmo o aterro
sanitário da nossa cidade de São José dos Campos não dura mais cinco anos. Então,
nós precisamos, a partir de agora, né? Isso já vem sido discutido, mas intensificar as
discussões em torno desse tema, que é o que fazer, qual a destinação a ser dada no
lixo, não na nossa cidade, mas em todo o planeta. Eu queria trazer uma matéria.
Queria pedir para colocar um videozinho, é rápido, para que vocês... de uma ideia que
surgiu na cidade de Londrina, e nós estamos pedindo um estudo aí para conhecer um
pouco mais desse trabalho que está sendo... que nasceu lá em Londrina. Pode passar
para nós!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Então, pessoal, esta é uma das alternativas que
devem ser discutidas, né? A gente vai enviar também esse vídeo lá para o presidente
da Urbam, que é o responsável do aterro sanitário. Uma das alternativas que devem
ser discutida para geração, para destinação correta do lixo da nossa cidade, para que
a gente possa prolongar aí a vida do aterro e também a qualidade de vida da nossa
população. Obrigado a todos e boa noite!”
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
19h06min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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