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SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário ad hoc, vereador Dr. Elton, procede 

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

vereadores: MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), LINO BISPO (PR), FERNANDO PETITI 

(MDB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), AMÉLIA 

NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON (MDB), WALTER HAYASHI 

(PSC), CYBORG (PV), WAGNER BALIEIRO (PT), ESDRAS ANDRADE (SD), FLÁVIA 

CARVALHO (PRB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB) e 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

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

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18 horas, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h01min, 

JULIANA FRAGA (PT) – 18h04min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h06min e DULCE RITA 

(PSDB) – 18h17min. 

 

 

Às 17h58min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

SILVÉRIO, 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 JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes que, 

nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Com a 

palavra vereador José Dimas.” 

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

vereadores, público aqui presente, também servidores da Casa! Senhor presidente, 

gostaria, primeiramente, de pedir que a votação hoje fosse votada em bloco e a inclusão 

de alguns outros documentos: requerimentos 3657, 3658, 3672... retificando, também... 
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Vou recomeçar porque cometi uma troca aqui nos números. Requerimentos 3657, 3658, 

3659 e 3672. As indicações para inclusão 6824 até 6836. E também o requerimento do 

vereador Lino Bispo que... É que vai gerar a numeração, então daqui a pouco nós 

mencionaremos o número do requerimento, tá bom? Por hora é só, senhor presidente, 

obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador DR. ELTON:- “Não há vereadores contrários, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

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

aprova 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 nºs 

6824/2018 constante do processo nº 12052/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à 

intensificação de rondas ostensivas da Guarda Civil Municipal na praça Tereza Tomaz 

Calsavara, localizada na rua Chico Buquira, ao lado da Paróquia São Benedito, no 

Residencial Galo Branco; 6825/2018 constante do processo nº 12054/2018, de autoria 

da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e 

urgentes quanto à dedetização na rua Benedito Andrade, na altura do número 1.249, no 

Residencial Galo Branco; 6826/2018 constante do processo nº 12055/2018, de autoria 

da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e 

urgentes quanto ao conserto da pavimentação asfáltica da rua Benedita Santos Leite, 

na altura do número 100, no Distrito de Eugênio de Melo; 6827/2018 constante do 

processo nº 12057/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 

Municipal providências necessárias e urgentes quanto aos serviços de tapa-buraco em 

todos os corredores de ônibus do Bairro Altos de Santana; 6828/2018 constante do 

processo nº 12058/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 

Municipal providências necessárias e urgentes quanto à implantação de redutores de 

velocidade ou outras medidas cabíveis na rua Domício da Gama, no Distrito de Eugênio 

de Melo; 6829/2018 constante do processo nº 12060/2018, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes 

quanto ao fechamento de acesso clandestino ao Jardim Diamante, localizado antes da 
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praça João Batista Peneluppi, próxima as margens da Via Dutra; 6830/2018 constante 

do processo nº 12077/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 

Municipal providências necessárias e urgentes quanto à supressão de uma árvore 

localizada na rua XV de Novembro, em frente ao número 382, em Eugênio de Melo; 

6831/2018 constante do processo nº 12079/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à 

implantação de um semáforo no cruzamento das ruas Laura Pereira Rios e Eduardo Rio 

Ramos, no Jardim São José I; 6832/2018 constante do processo nº 12080/2018, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências 

necessárias e urgentes quanto à pavimentação asfáltica da estrada Yu Takanashi, no 

Distrito de Eugênio de Melo; 6833/2018 constante do processo nº 12083/2018, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências 

necessárias e urgentes quanto à troca de lâmpadas apagadas na Rua Clementino 

Rodrigues Simões, em frente ao número 1.240, no Residencial Galo Branco; 6834/2018 

constante do processo nº 12087/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita 

à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à alteração do horário 

de captura de escorpiões no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no Bairro Santana; 

6835/2018 constante do processo nº 12088/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à 

implantação de asfalto ecológico ou outras medidas cabíveis na rua Genesim, na Vila 

Cândida; e 6836/2018 constante do processo nº 12089/2018, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes 

quanto à mudança de um ponto de ônibus localizado na localizado na rua Luiz Carlos 

Amâncio, em frente ao número 47, no Jardim Coqueiro; e dos requerimentos de nºs 

3657/2018 constante do processo nº 12049/2018, de autoria do vereador Walter 

Hayashi, que solicita providências da EDP Banderiante para sanar problema sobre a 

falta de energia elétrica na zona norte, nos dias de chuva; 3658/2018 constante do 

processo nº 12053/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Telefônica 

Brasil S/A – Vivo as providências necessárias e urgentes quanto aos fios de telefones e 

internet que estão soltos na rua Augusto César Neto, na altura do número 117, no Jardim 

Itapuã; 3659/2018 constante do processo nº 12059/2018, de autoria da vereadora Dulce 

Rita, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar providências para que seja ampliada 

e intensificada a ronda ostensiva nas áreas rurais do Distrito de Eugênio de Melo; e 

3672/2018 constante do processo nº 12081/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, 
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que solicita à EDP Bandeirante a poda dos galhos de uma árvore localizada na rua 

Ângelo Ottoboni, em frente ao número 115, na Vila Industrial. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao processo de 

votação das atas e proposituras constantes do Expediente”. 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2018 – 69ª Sessão Ordinária; 13 de 

novembro de 2018 – 70ª Sessão Ordinária; 20 de novembro de 2018 – 71ª Sessão 

Ordinária; 22 de novembro de 2018 – 72ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador DR. ELTON:- “Não há vereadores contrários, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Às 18h01min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 13, 20 e 22 de novembro de 2018. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos e 

moções constantes da pauta da sessão de hoje, 27 de novembro de 2018, bem como 

os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador DR. ELTON:- “Não há vereadores contrários, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

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

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

Foi deferido de plano o requerimento de nº 3526/2018 constante do processo nº 

11805/2018, de autoria do vereador Professor Calasans Camargo, que solicita licença 

de vereança da sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2018, conforme atestado 

médico em anexo. 

Às 18h02min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos agora ao Pinga 

Fogo. Inscrito para falar, vereador Lino Bispo. Questão de Ordem, por um minuto, 

vereador Calasans Camargo.” 
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O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, Q. O.:- “Obrigado, senhor 

presidente! Na verdade, eu quero pedir aqui um minuto de silêncio... Ulisses Tessari 

Morgado... o falecimento de Ulisses Tessari Morgado. ...foi o nosso aluno na Etep, 

faleceu, foi enterrado hoje. Um grande abraço aí à família! Uma pessoa muito querida 

em São José dos Campos, lá na Etep, na região ali do Esplanada, uma grande pessoa, 

faleceu novinho, mas é a vida. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Dr. Elton que 

assuma os trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador DR. ELTON, que dá continuidade 

aos trabalhos. 

O vereador DR. ELTON:- “Com a palavra, vereador Lino Bispo.” 

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 Lino Bispo, pelo prazo 

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

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

senhoras vereadores, público aqui presente na galeria. De maneira especial, 

cumprimentar os dois Tiagos ali, do Direita São Paulo, os quais são pessoas que estão 

lutando aí juntamente conosco com relação ao projeto Escola Sem Partido, na qual nós 

solicitamos aos senhores vereadores que possam recebê-los para que eles possam 

explanar para aqueles que tiverem dúvidas sobre o Escola Sem Partido. Mas eu quero 

iniciar a minha fala de hoje, senhor presidente, só destacando que ontem nós estivemos 

no Residencial União com alguns moradores que solicitaram a nossa presença devido 

a vários assaltos que estão ocorrendo ali no bairro, e nós estivemos reunidos com os 

moradores numa reunião muito produtiva no qual a gente definiu estar se organizando 

a comunidade para enfrentar esta onda de violência no bairro. Então, em parceria com 

a Polícia Militar, nós estaremos fazendo diversas ações no bairro para que o bairro possa 

se organizar, se unir para combater essa onda de violência. Também, neste último 

domingo, nós tivemos um evento importante no Jardim Morumbi, ou melhor... isso, no 

Jardim Morumbi, com a troca de faixa dos meninos que praticam, ali no centro 

comunitário, o judô. Nós temos aqui algumas fotos. Muitas crianças aí trocando faixa 

nesse domingo, lá no Jardim Morumbi. São cento e trinta alunos que participam dessa 

atividade esportiva lá no Morumbi. E nós queremos aqui cumprimentar o sensei Edd 

Braga, sensei Meiri, sensei Thiago e o sensei Francisco, que são aí mestres do judô lá 

no Jardim Morumbi. Também nós queremos destacar aqui os Jogos Abertos do Interior, 

cuja a nossa cidade mais uma vez sagrou-se campeã dos Jogos Abertos de São Carlos. 

Nós temos aí um acompanhamento da nossa cidade nos jogos abertos: São José foi 

campeão em Araraquara, em 1969; depois voltou a ser campeã em 2014, em Bauru. 

Então, no governo do PT, nos quatro anos de governo, a nossa cidade foi campeã um 

ano – 2014. E agora 2017 e 2018 consequentemente campeã no Grande ABC e campeã 

em São Calos neste último final de semana que se encerrou. Então está de parabéns 

aqui o prefeito Felício Ramuth, a secretaria de Esportes, a secretaria de Governança 

que cuida do alto rendimento da nossa cidade, do esporte de alto rendimento. Na pessoa 

do Anderson, nós cumprimentamos o excelente trabalho que vem realizando a 

secretaria que consecutivamente 2017 e 2018 São José sagrou-se campeã no Grande 

ABC e em São Calos. Então parabéns a toda a equipe! Nós tivemos um resultado 

excepcional, vinte e oito troféus, sendo quinze de campeão, onze de vice-campeão e 

dois de terceiro lugar. Conquistamos cento e doze medalhas – quarenta e cinco 

medalhas de ouro, trinta e sete de prata e trinta medalhas de bronze. E nós queremos, 
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assim, destacar também um excelente resultado que teve o taekwondo nos jogos 

abertos da 82ª edição. A equipe comandada pelos técnicos Daniel Melo e o Antônio 

Alcântara faturou oito medalhas – quatro medalhas de ouro, duas medalhas de prata e 

duas de bronze. Então, o masculino: Claudio Pecoari Junior ouro até 58 quilos, Willian 

Ribeiro da Silva ouro até 68 quilos, o Iago de Oliveira Marciano prata até 80 quilos e o 

Joelmir Teixeira Rocha ouro até 80 quilos. Esse foi o desempenho que teve no ouro 

masculino. O feminino a Letícia foi bronze até 49 quilos, a Camyle Costa também foi 

bronze até 57, a Júlia Gabriela prata até 67 e a Lina Bacelar ouro no poonse individual. 

Então foi um desempenho maravilhoso que teve as equipes de São José. E está de 

parabéns toda a equipe da nossa cidade por mais essa conquista. Eu quero também, 

senhor presidente, destacar na noite de hoje... Na semana passada, nós estivemos 

reunido com a coronel Nikoluk e toda a sua equipe, parte da sua equipe que assessorou 

ela na campanha do governador Márcio França, nós estivemos em reunião no meu 

gabinete no qual a gente conversou bastante a importância que foi a coronel Nikoluk na 

campanha para governador. Ela rodou quase cinquenta mil quilômetros do estado de 

São Paulo. Foi uma vice... foi a maior vice... A vice mais atuante numa campanha foi a 

coronel Nikoluk. Posteriormente a isso, a executiva estadual me ligou perguntando um 

pouco sobre projetos do PR na cidade de São José dos Campos e me pediram que 

pudesse estar dando total apoio à coronel Nikoluk para uma candidatura majoritária em 

2020. Eu disse ao presidente que não tenho obstáculo nenhum, pelo contrário, a coronel 

Nikoluk é uma pessoa respeitada na nossa cidade, é uma mulher que realmente tem um 

respeito e um carinho grande por parte da nossa população e tivemos conversando um 

pouco sobre isso. Portanto, o Partido da República, o PR, na qual eu represento esse 

partido, eu e mais uma equipe representamos o PR aqui na cidade, dissemos ao 

presidente estadual: ‘nós temos aqui um compromisso com o governo do prefeito Felício 

Ramuth no qual nós estaremos dando sustentação a esse governo até o final deste 

mandato porque nós entendemos que o prefeito tem feito um excelente trabalho na 

nossa cidade’. Mas nem por isso nós deixaremos de ser partidário e a nossa cidade tem 

aí, até os jornais trouxe a semana passada, o nome da coronel Nikoluk como candidata 

à prefeita em 2020. Volto a dizer, é um grande nome, é um nome com todo o respeito, 

é um nome que realmente tem por parte de diversos setores da nossa sociedade essa 

aprovação. Portanto, é uma grande opção que a nossa cidade tem e a coronel Nikoluk 

se colocou, na nossa reunião, à disposição do nosso partido para estar juntos 

primeiramente trabalhando uma chapa forte de vereadores para 2020 e depois a gente 
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fazer um projeto para que o partido possa continuar crescendo na cidade. Volto a dizer, 

o PR foi um dos partidos que mais cresceu no Brasil, ou seja, não perdeu tantas cadeiras 

em Brasília como alguns outros partidos. Hoje o PR podemos dizer que é a quarta, está 

entre quarta e quinta bancada maior na Câmara dos Deputados, com trinta e três 

deputados federais. E nós tínhamos apenas seis deputados estaduais, passamos... 

melhor, três deputados estaduais, hoje o PR conta com seis representantes na 

Assembleia Legislativa. Portanto, é um grande crescimento e esse crescimento nos 

vamos revertê-lo para São José dos Campos para que a gente possa também equiparar 

a outras cidades do estado de São Paulo e também ao projeto do PR para 2020. 

Finalizando, senhor presidente, a nossa fala, a gente gostaria de agradecer todo o apoio 

que a gente tem tido nos nossos trabalhos e que a gente possa continuar contando com 

o apoio de toda a comunidade de São José dos Campos, todas as lideranças que têm 

nos procurado para que a gente possa fazer um grande trabalho para a nossa cidade. 

E, volto a dizer, o PR está de portas abertas, o PR está totalmente focado num grande 

crescimento do partido para 2020. E aí nós contamos aí com diversas lideranças, 

presidentes de associações, de amigos de bairros, de entidades de classes estão nos 

procurando para juntos a gente conseguir fazer um grande projeto para 2020. Portanto, 

essa é a minha fala na noite de hoje e na próxima terça-feira nós traremos um outro 

assunto muito importante para a nossa sociedade no qual hoje não há tempo suficiente 

para a gente discorrer sobre esse assunto. Nosso muito obrigado e uma boa noite a 

todos!” 

O senhor presidente, vereador DR. ELTON:- “Obrigado, vereador Lino Bispo, parabéns 

pelo trabalho! Convoco agora a presença do vereador Juvenil Silvério, por favor!” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Juvenil Silvério, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente Dr. Elton, senhores 

vereadores e vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara e também aqueles 

que nos acompanha aqui hoje em nossa Casa. Eu queria só fazer dois relatos aqui, 

vereador Petiti. Um é o um agradecimento, né? Agradecer ao doutor Huruta que esteve 

à frente da Secretaria de Saúde até recentemente. Doutor Huruta, juntamente com sua 

equipe, tenho certeza que fez o máximo possível para que as ações da saúde pudessem 

contemplar a nossa população. Tenho certeza que de todos os processos que foram 

levados lá um número que se coloca cerca de noventa por cento dos atendimentos das 

demandas. Em relação ao novo secretário que vai chegar, doutor Danilo já foi o 

secretário da pasta, então ele vem com a experiência, ele vem agora com mais tempo 

ainda numa gestão diferenciada. Eu desejo a ele todo o sucesso do mundo e que a 

secretaria de Saúde possa cada vez mais melhorar e crescer no atendimento às nossas 

comunidades. Doutor Huruta, muito obrigado pela sua dedicação! Muito obrigado à sua 

equipe pelo trabalho desenvolvido! E ao doutor Danilo, também com a sua equipe, que 

está entrando, seja muito feliz em favor da nossa população! Uma outra questão que 

me traz aqui hoje é que na última sexta-feira, vereador Roberto do Eleven, nós tivemos 

aqui a audiência pública do Plano Diretor. Vale ressaltar que o Plano Diretor ele tinha a 

sua vigência com o término em 2016, portanto já deveria ter sido feito um novo Plano 

Diretor naquela ocasião, não foi possível, não é? Foi aproveitado os eixos principais do 

Plano Diretor que foi criado em 2016, foi aproveitado também a Comissão que cuidava 

do Plano Diretor em 2016, toda essa estrutura transportou para 17 e 18 e agora nós 

tivemos aqui na última sexta-feira essa audiência pública. Teve um Plenário bastante 

preenchido, muitas pessoas vindo dar suas sugestões. O que me chamou muito a 

atenção é a criação de novos parques pela cidade. Então, vamos ter aí em locais já 

definidos, locais públicos de APP, locais que possam abrigar novos parques. E eu tenho 

a honra e a alegria de poder ter sugerido no Plano Diretor o chamado parque Santa 

Júlia, que vai ocupar ali toda a lagoa do bairro Santa Júlia indo até o Ribeirão Cambuí. 

Isso tudo vai dar àquela região uma qualidade de vida melhor, além de cuidar melhor 

daquele ambiente ali. E também uma outra questão são as centralidades, ou seja, 

desenvolver em vários pontos da cidade, em várias regiões locais que têm vocação para 

comércio, vocação para serviços, podendo contemplar não só moradias, mas também 

comércios e serviços nesses locais. Isso tudo com certeza, vai dar aí a nossa cidade 

uma nova dinâmica. Esperamos que o Plano Diretor ele venha realmente contemplar 

todos os anseios. E é óbvio que não tem jeito de você cuidar especificamente de 
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detalhes bem específico, mas que possa contemplar a nossa cidade fazendo com que 

ela volte a ser novamente pujante, que tenha crescimento, possa empreender com 

serviço, com renda para as famílias e que a cidade cada vez mais cresça e se 

desenvolva. Muito obrigado aí ao Manara que esteve presente, ao Osvaldo que, aliás, 

no dia seguinte, Renata Paiva, ele fez uma cirurgia na garganta, então que ele tenha aí 

uma boa recuperação, uma pessoa muito capacitada. Então ao Manara, ao Osvaldo e 

a toda equipe do setor de planejamento da Prefeitura nosso muito obrigado, porque veio 

e apresentou – foram mais de cinquenta reuniões feitas com a demanda da Prefeitura, 

além de outras cinquenta e tantas que foram individuais, de comunidades, associações, 

enfim, sociedades organizadas que solicitou fora do planejamento. Teve, por exemplo, 

muito mais reuniões em proporção do que a cidade de São Paulo que é muito mais 

habitantes e menos reunião aconteceu em favor do Plano Diretor que eles fizeram lá. 

Portanto, cumpriu-se o papel. Esta Casa fez sua lição de casa também, podendo ouvir 

às pessoas, o trâmite está sendo colocado passo a passo e agora logo, logo votaremos 

a pauta aqui, esse processo tão importante para a cidade. Muito obrigado, presidente! 

Boa noite a todos!”  

O senhor presidente, vereador DR. ELTON:- “Muito obrigado, vereador Juvenil Silvério! 

Convoco agora o vereador Professor Calasans Camargo, pelo 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 Professor Calasans Camargo, 

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, funcionários da Casa, imprensa e também vocês que nos acompanham através 

da TV Câmara e da internet! Eu inicio a minha fala aqui hoje praticamente dedicada aqui 

à nossa cidade, ao esporte da nossa cidade, que está em festa, né? São José dos 

Campos acabou de sagrar-se tetra campeã dos Jogos Abertos do Interior, na cidade de 

São Carlos, conquistando quinze troféus de campeão, onze troféus de vice-campeão e 

dois de terceiro colocado geral de modalidades, né? Medalhas: quarenta e cinco ouros, 

trinta e sete pratas, trinta bronze. Equipes campeãs: capoeira... nas modalidades, né? 

Capoeira (feminina e masculina), ciclismo (masculino e feminino) e futebol (feminino). 

Nos orgulhamos muito de ter as meninas do futebol feminino. O alojamento delas, a 

casa que elas alugam, que elas moram, é um quarteirão da minha academia no Jardim 

das Indústrias, a Calasans Camargo, e nós recebemos gratuitamente essas meninas lá, 

elas usufruem da nossa estrutura para fazer preparação física de musculação na nossa 

academia, meninas muito bacanas, muito focadas realmente, foram campeãs dos Jogos 

Abertos. Também a luta olímpica, nossa academia gratuitamente cede o espaço para a 

equipe de luta olímpica (masculina e feminina) e o wrestling (masculino) foi campeão, 

no masculino e feminino o wrestling. No masculino e na luta olímpica estilo livre 

masculino e feminino. Inclusive o meu filho Vinicius Calasans é coordenador dessa 

equipe e também atleta. Ele foi campeão nos Jogos Abertos na sua categoria 

representando São José dos Campos. No badminton (feminino) nós fomos campeões, 

na malha (masculino), no tênis de campo (feminino), kickboxing (masculino), basquete 

(masculino), futsal (masculino), taekwondo (masculino) e xadrez (masculino). Equipes 

vice-campeãs: badminton (masculino), boxe (masculino e feminino), handebol 

(feminino), ginástica artística (feminino), ginástica rítmica (feminina), judô (feminino), 

kickboxing (feminino), taekwondo (feminino), tênis de mesa (masculino) e voleibol 

(masculino). Terceiras colocadas: atletismo (masculino) e tênis de mesa (feminino). 

Lembrando que, em muitas modalidades, nós fomos representados por equipe do atleta 

cidadão, que uma inovação que o prefeito Felício Ramuth implantou aqui no seu 

mandato foi expandir a idade do programa atleta cidadão, que era de sete a dezessete 

anos para sete a dezenove anos. E nós temos um pleito aí para que no próximo ano 

essa idade seja aí... atinja o seu ápice com vinte anos de idade. Portanto, o atleta 

cidadão passaria a ser sub-20 – desde os sete anos de idade até vinte anos. E várias 

equipes campeãs, inclusive a de basquete São José dos Campos, foi a representação 
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do programa atleta cidadão, um programa campeão da nossa cidade. Queria que o 

Miltinho, por favor, Miltinho, você pudesse passar para a gente o nosso vídeo aí.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, para vocês terem uma 

ideia, aqui oh, da diferença de pontos, São José dos Campos foi a campeã-geral com 

duzentos e vinte e nove pontos, em segundo lugar São Bernardo do Campo com cento 

e setenta e sete pontos, quer dizer, praticamente cinquenta pontos, cinquenta e dois 

pontos atrás de São José dos Campos, e depois Santos com cento e cinquenta e sete 

pontos em terceiro lugar. Só que essa vitória de São José dos Campos não é por acaso. 

A primeira vitória de São José foi em 1969. Depois, nós ficamos por um longo jejum. Em 

2014, São José dos Campos voltou a ser campeã e agora, consecutivamente em 2017 

e 2018. São José dos Campos ao longo de décadas em 1980... No comecinho ali da 

década de 80 foi criada a Secretaria Municipal de Esportes. Com elas, todas as 

escolinhas de iniciação esportiva, que é um dos diferenciais de São José dos Campos, 

hoje administrado pelo Departamento de Atividades Esportivas Comunitárias, o DAEC. 

Começaram a ser construídos os próprios públicos esportivos, os equipamentos 

públicos, piscinas, quadras, campos, a cidade começou a reforçar a sua estrutura 

esportiva em termos de espaços para práticas esportiva. Foram criados, em 94, o 

Fadenp – o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional; em 2004, o Programa Atleta 

Cidadão; em 2007, foi implantada a LIF municipal – Lei de Incentivo Fiscal do esporte e 

da cultura. Ou seja, uma série de políticas públicas e legislações foram desenvolvidas 

ao longo do tempo e vêm sendo aprimoradas. Na legislatura passada, nós 

aperfeiçoamos a lei do Fadenp. Acabamos agora, há alguns dias, de aprovar uma 

modernização, um aperfeiçoamento da Lei de Incentivo Fiscal do Esporte que foi votada 

e aprovada nessa Casa com várias melhorias que já foram implantadas. Os projetos que 

foram apresentados até o dia 30 de outubro, inclusive já foram aí oitenta e um projetos 

aprovados, já estão sobre essa lei modificada e melhorada da LIF do esporte. Nós 

estamos propondo também uma regulamentação do programa Atleta Cidadão e uma lei 

substitutiva modernizando o Programa Atleta Cidadão, porque São José dos Campos já 

foi representada em várias categorias pelos atletas do programa Atleta Cidadão. Neste 

mandato também do prefeito Felício Ramuth a idade aumentou de sete, que era de sete 

até dezessete anos, de sete a dezenove. E para o próximo ano já será de sete a vinte 

anos de idade as equipes do Atleta Cidadão que já são representativas do município em 

várias categorias de várias faixas etárias, inclusive sendo entregue o teatrão no meados 
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do próximo ano, a reforma do teatrão, que está programada para meados do próximo 

ano, lá será um grande polo, uma grande central de treinamento das equipes do 

Programa Atleta Cidadão. Este é o caminho, não é à toa que São José é campeã. E 

também as cidades todas contratavam, nossas vizinhas aqui contratavam, o atleta não 

sabia nem onde ficava a cidade, ia lá, participava dos jogos e voltava para sua terra 

natal. Agora é proibido, não pode mais. Só um segundinho para encerrar a ideia, senhor 

presidente. Agora não pode mais, o atleta ele é obrigado a ter um vínculo com a sua 

cidade, se ele competir numa federação de outro estado, ou um campeonato de 

federação ou de confederação por outra cidade dentro do estado de São Paulo ou de 

outro estado do país, da união, ele não pode participar de jogos regionais e de jogos 

abertos. Com isso, São José que tem programas permanentes de formação de talentos, 

de equipe de base, de equipes principais que representam a cidade, sempre teve, muitas 

vezes era prejudicada porque as adversárias traziam atletas contratados, equipes 

inteiras contratadas para disputar jogos, hoje ela é beneficiada pela forma em que ela 

faz a gestão do esporte. Então parabéns a todo o corpo técnico, aos profissionais da 

Secretaria Municipal de Esportes, às comissões das equipes! É muito difícil você chegar 

num resultado desse, é uma estrutura imensa e não é só nos jogos, os jogos é o ápice, 

mas existe um trabalho preparatório anos a fio, há décadas, para que nós chegássemos 

a essa hegemonia do esporte no interior do estado de São Paulo. Parabéns ao 

secretário Paulo Sávio! Estendo esse parabéns a toda sua equipe. E parabéns aí ao 

prefeito Felício Ramuth que tem um olhar aí muito forte para as bases, um olhar muito 

focado em programas como o Programa Atleta Cidadão e ao trabalho de iniciação 

esportiva. Então a cidade está de parabéns. Deus abençoe a todos! Obrigado, senhor 

presidente! Muito obrigado pela oportunidade!”  

O senhor presidente, vereador DR. ELTON:- “Parabéns, vereador Calasans Camargo! 

E agora eu gostaria de pedir que vereador Sérgio Camargo pudesse assumir aqui os 

trabalhos da Mesa, para que eu possa me pronunciar na tribuna.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador SÉRGIO CAMARGO, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra o vereador Dr. 

Elton.” 

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 Dr. Elton, pelo prazo 
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regimental de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Muito obrigado, senhor presidente! Hoje eu 

gostaria de falar um pouco com vocês sobre a viagem de ajuda humanitária que eu fiz 

a semana passada. Então, eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre a viagem 

que eu fiz para o Líbano. E, ali no Líbano, a gente pôde realizar, então, trabalhos 

referentes aos refugiados vindos da Síria e que moram hoje no Líbano, que é um país 

que existe paz hoje, mas que acabou por receber uma grande quantidade de pessoas 

em virtude da guerra ali na região da Síria. Então, o motivo da viagem foi dar apoio aos 

campos de refugiados sírios que estão abrigados exclusivamente ali no Líbano. Nós 

fomos em um grupo de pessoas componentes ali da Igreja da Cidade em São José dos 

Campos, num total de quatorze pessoas. E após cerca de vinte horas de voo, nós 

chegamos a Beirute, que era a nossa cidade de destino. Então, no primeiro momento, 

chegando ali na cidade de Beirute, a gente acabou por realizar uma separação de 

brinquedos, de medicamentos e de alguns utensílios de uso pessoal que foram doados 

ainda aqui no Brasil, e nós levamos para entregar ali aos refugiados. Então, já no 

segundo dia, a gente partiu para os campos de refugiados, dando atendimento em 

escolas, perto das suas residências, aonde a gente pôde principalmente realizar o 

trabalho de atendimento médico, odontológico e o trabalho com crianças e mulheres que 

também estão numa situação de risco também muito grande ali naquele país. Foram ao 

todo quatro dias de intensos atendimentos, num total a gente chegou a atender mais de 

quinhentas pessoas, além das doações que foram feitos e os trabalhos ainda com 

crianças, que também foram realizados por uma equipe que também estava ali com a 

gente. Então, os refugiados eles precisam de muito apoio e atenção. A mesma situação 

nós vivenciamos ali na região norte do nosso país. E, para que vocês poderem ter ideia 

de como é a situação vivenciada ali no Líbano, o Líbano possui cerca de seis milhões 

de pessoas, sendo que, destas, um milhão de pessoas são refugiados vindos da Síria e 

que não têm condições mínimas, tanto de saúde quanto de suportes básicos de saúde 

e educação. Daí eu queria agradecer acima de tudo e parabenizar também a equipe que 

foi, essas quatorze pessoas que dispuseram do seu tempo, dos seus bens e de tudo 

aquilo que eles têm como formação para poder ajudar aquela população ali. Então cada 

um deu de si da melhor maneira possível e trabalhou incansavelmente para que a gente 

pudesse assistir da melhor maneira àquelas pessoas que precisavam de tanto apoio. 

Em especial, eu queria agradecer a duas pessoas aqui na Câmara Municipal. Eu queria 

agradecer a vereadora Renata Paiva, que nos ajudou também para a ida até lá, e 

também o vereador Fernando Petiti, que também esteve nos ajudando também para 
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que esse projeto fosse viável ali. E eu aproveito para incentivar a todos vocês a 

realizarem em algum momento uma viagem humanitária, não precisa ser da área da 

saúde. Na verdade, a gente precisa de muitas outras áreas. Além da engenharia, além 

de tratamento de água, saneamento básico, muitas outras pessoas, como psicólogos e 

outras especialidades, podem ser muito úteis num trabalho num campo de refugiados. 

E eu posso garantir para vocês que, para quem realiza esse tipo de viagem, a gente 

acaba por receber muito mais do que aquilo que a gente consegue levar. Então, acima 

de tudo, muito obrigado pelo apoio e por aqueles que puderam estar ali com a gente 

naquele projeto! Ainda queria falar um pouquinho sobre um problema que temos falado 

bastante, que é sobre a psicofobia. O ideal é que... Eu queria que vocês, se pudesse 

apagar um pouquinho a próxima fileira de luz para que as pessoas pudessem enxergar 

o slide. Então, ali vocês podem ver, numa postagem, uma menina, no mês de 

setembro... Só para que vocês entendam por que é importante a gente falar sobre o 

tema, uma menina postou: ‘Querido Papai Noel. Senhor Noel, eu nunca te pedi nada de 

natal, mas nesse natal, por favor, me mata. Obrigado!’ E daí muitas pessoas acabaram 

por achar um pouco de graça ou começaram a comentar nas redes sociais e está lá 

cento e quarenta e nove curtidas, sendo que houveram ali nesse momento trinta 

comentários e cento e cinquenta e nove compartilhamentos. Infelizmente, quando você 

puxa as imagens, você vai ver algumas mensagens que infelizmente são dispensáveis 

e acabaram, por exemplo, um rapaz acabou por dizer: ‘acorda cinco da manhã para 

tampa que passa essa frescura porque problemas todo o ser humano tem, ficar triste 

todos ficam, agora ficar de modinha para ver quem se importa comigo é babaquice’. 

Frescura... Responsabilidade na mente passa tudo isso. Trabalhar é ótimo para curar 

essas coisas’. O outro fez um outro comentário ainda: ‘verdade, não sabemos o 

sentimento dos outros, mas percebemos quando a pessoa está brincando com isso de 

depressão e depressão...’ e daí faz alguns outros comentários. Eu queria comentar por 

quê. Essa moça se matou. Ela estava... Ela fez sua exposição e ela precisava ser levada 

a sério. E daí como a gente vê que teve tantos comentários, e muitos deles agressivos 

e contra a pessoa, a gente não tem ideia de poder entender qual é o tamanho do 

sofrimento da pessoa, ela acabou por optar por retirar ou tirar a própria vida. Então, a 

gente tem falado bastante sobre psicofobia, que é uma alteração de comportamento, 

onde você acaba por julgar aquela pessoa do qual... a pessoa que está passando por 

algum problema de ordem psicológica, psiquiátrica e que precisa de atendimento, e você 

acaba por realizar bullying ou alguns comentários que são inadequados. Então, por isso, 



 

   Câmara Municipal de São José dos Campos 
                   (ANAIS)                                                 17 

CMSJC-001 – 73ª Sessão Ordinária – 27.11.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  27.11.2018 

a campanha de que a gente tem que combater a psicofobia. Além disso, eu queria 

terminar a minha fala comentando sobre a minha prestação de contas. É importante que 

a gente apresente tudo aquilo o que fizemos durante um ano e, através desta revista, 

eu acabei colocando tudo o que a gente pôde fazer. Eu acabei disponibilizando aos 

colegas também, vereadores. E a gente tem que mesmo apresentar adequadamente 

para a população aquilo que temos feito. E é um prazer para a gente poder estar fazendo 

isso. Então, essa revista vai ser distribuída para muitas pessoas que nos acompanham 

e na cidade para que eles possam também saber a importância do trabalho do legislativo 

também na nossa cidade. Eu gostaria de agradecer ao presidente pelo momento e 

agradecer a todos aqui que puderam me ouvir aqui na TV e na Câmara Municipal.” 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Parabéns, vereador Elton, pelo 

brilhante trabalho, tanto nas viagens humanitárias quanto na Câmara de vereadores 

dessa cidade! Com a palavra, pelo tempo regimental de cinco minutos... Dez minutos? 

Vereador Marcão da Academia vai falar como líder do PTB.” 

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, vereador Sérgio 

Camargo, presidindo a Mesa agora, a Mesa Diretora, vereadores e vereadoras, público 

presente, público que nos assiste através da TV Câmara, através do facebook! Eu não 

poderia deixar de vir aqui nessa tribuna hoje falar claro, como a gente tem um trabalho 

semanalmente, prestando contas dos nossos serviços que a gente tem realizado, mas 

também sensibilizado com o tema aqui que agora o vereador Dr. Elton colocou sobre o 

suicídio, sobre essa garota. Eu ia vir aqui, já ia abrir falando sobre os Jogos Abertos, a 

questão esportiva. E a gente que participa muito dessa área esportiva quando a gente 

vê um jovem, um garoto assim a gente também vê o quanto é importante a oportunidade 

desses jovens de estar praticando algo, envolvido em algo que ajude no seu... que é 

também um tratamento para algum transtorno como esse. O esporte está aí, a cultura, 

são áreas que ajudam muito os jovens, principalmente os jovens que têm algum tipo de 

tratamento... que precisa fazer um tratamento psiquiátrico ou psicológico e o esporte 

ajuda muito nisso. A gente acompanhou várias crianças, vários adultos, a gente fala, eu 

falo mesmo aqui quando a gente implantou o programa das Academia ao Ar Livre em 

São José dos Campos, eu implantei na época, como coordenador, o programa Cidade 

em Movimento, onde coloca o profissional de educação física nas Academias ao Ar 

Livre. Eu lembro na Academia ao Ar Livre da Vila Industrial quando teve uma senhora 

que ela começou a participar devagarinho, ficava sentada olhando, os amigos toda vez 

chamavam ela. Ela foi participando, ela foi se alegrando, ela foi se socializando, a 

atividade física ajudando na liberação de vários hormônios, inclusive a endorfina, 

hormônios que ajudam no seu emocional. E uma vez ela sentou comigo e falou: ‘Marcão, 

poxa, eu quero agradecer a todos os professores, a vocês, eu estava em depressão, eu 

estava na minha casa, eu tentei me suicidar várias vezes e a Academia ao Ar Livre me 

ajudou. A atividade física, esse pessoal que está aqui, os professores me ajudaram.’ Eu 

falei: ‘Nossa, mas o que que aconteceu?’ ‘O que aconteceu foi o seguinte: Meu filho foi 

morto logo em frente à minha casa, foi assassinado, após isso eu tentei me medicar, 

tentei me matar, tentei me suicidar e meus amigos sempre tentando me ajudar. E aí 

começaram a me trazer para essa Academia ao Ar Livre e isso começou a me ajudar, 

eu comecei a conhecer novas pessoas, novos ares, novos meios de convívio e hoje eu 

sou uma outra pessoa.’ Tanto que ela virou, sim, uma pessoa que fez a propaganda do 

Programa das Academias ao Ar Livre em 2010 quando a gente começou o programa. 

Até saiu na revista da Prefeitura. Então, a gente sabe o quanto é importante a atividade 

física, o esporte, o profissional na vida dessas pessoas e o quanto que ajudam no 
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tratamento, e isso tem que ser implantado. Eu ia começar falando aqui sobre 

parabenizar aos jovens representantes de São José dos Campos, na sua maioria atletas 

do Programa Atleta Cidadão, que conquistaram pela quarta vez os Jogos Abertos do 

Interior. Olha que importante isso! Jovens que foram pratas da casa, trabalhado aqui, a 

maioria, noventa por cento, nascido em São José dos Campos, mas foi feito um 

programa para esse desenvolvimento. Eu quando estive na campanha do prefeito 

Felício Ramuth, quando eu saí a vereador apoiando o prefeito, eu falei: ‘Prefeito, eu saio, 

mas nós temos que investir no esporte, vamos investir nesse trabalho que ele é muito 

importante para a população e para os nossos jovens. Ele faz um trabalho de prevenção 

muito grande, tanto educacional, na segurança, na saúde, em todos os âmbitos. Nós 

temos que investir. Vamos caminhar juntos?’ O prefeito: ‘Conta comigo, Marcão. Vamos 

caminhar juntos.’ Assim eleito, levamos vários projetos para ele, implantamos vários 

programas. O secretário de Esporte, um amigo pessoal, Paulo Sávio, sentamos juntos 

e desenvolvemos vários programas e investiram. Está aí o resultado. São José, oh, 

2017, 2018, campeão seguido com jovens pratas da casa. Orçamento muito menor 

investido em jovens aqui da cidade. Olha a importância que é isso! Não é só um 

campeonatinho. É o que vem além. Os projetos que estão sendo agora investidos na 

educação com as escolas: a Escola Ativa pegando jovens das escolas e mostrando 

novas oportunidades de práticas de atividades físicas e levando a espaços da Prefeitura 

e a continuação com profissionais. Tudo isso é ajuda e apoio aos nossos jovens. Então, 

tem que parabenizar a Secretaria de Esportes, secretário Paulo Sávio, a toda a equipe 

da Fadenp, do Atleta Cidadão, Claudemir, você pega o Bonafé, o Basílio, todos lá da 

secretaria que investem com muito carinho e sabem a importância que é isso. Todos os 

professores de todas as modalidades, não quero aqui falar a, b e c, são todos, 

independente se foi campeão ou não, representou nossa cidade e o trabalho além de 

ser campeão, um trabalho para a formação do cidadão. Parabéns a todos vocês. 

Continuando na linha do esporte, também quero aqui parabenizar... Estive no Festival 

de Natação da Daec (Departamento de Atividades Esportivas Comunitárias) lá na 

Associação Esportiva São José, todas as piscinas da cidade levando as crianças e quem 

acompanhando junto? Torcendo? Motivando? Os pais! Os pais, que é muito importante 

estar junto com seus filhos, ajudar, motivar, estar acompanhando, na internet também 

para saber como é que seu filho está reagindo, como é que ele está emocionalmente, o 

que que ele está precisando. Acompanhando, estar lá. Você tinha que ver que felicidade, 

que alegria, tanto das crianças como dos pais, isso é para a vida inteira. Lindo programa! 
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Tem que parabenizar a Clarinha, todos os professores que estavam lá também. 

Parabéns! Vamos olhar além da competição. Também aqui quero cumprimentar e 

parabenizar a academia Daher Tennis, iniciou esse final de semana a 5ª Copa José 

Amin Daher Tennis, que o José Amin foi um atleta também do Brasil, representou o 

Brasil em vários campeonatos a nível internacional, ATP, e faleceu devido a um acidente 

de trânsito. Sua academia continua, seu trabalho continua. Parabenizar ao coordenador 

Marcelo Sandoval que também já está implantando um trabalho de tênis, junto com a 

educação do tênis nas escolas. Uma modalidade que até pouco tempo atrás era 

elitizada, não tinha nem quadras na cidade. Hoje a cidade tem mais de oito quadras. E 

vem mais! E vem mais! Tem que ser investido. Parabéns! Estive lá, joguei com o meu 

filho, fiz uma dupla com o meu filho, um orgulho para mim que foi agora aceito no 

seminário também. Deus abençoe, Pedro! Foi aceito no seminário, está agora 

começando o seu processo. Que Deus abençoe a sua missão, meu filho1 Estive também 

na Academia Physical Life, que fica no Parque Industrial. Lá também na Copa Xtreme 

de Cross Training, que é uma nova modalidade esportiva. Eram mais de quinhentos 

atletas da cidade, numa área particular, desenvolvido particular com verba particular, 

mais uma pessoa própria executando uma atividade, executando um evento, um 

entretenimento para a cidade e trazendo a população para isso. Vários jovens, várias 

pessoas, idosos, estava tudo lá. Parabenizar o Zé Amaral que organizou esse evento. 

Precisa disso também, o setor privado organizar, trazer para si, vamos fazer acontecer, 

isso é importante, e aí sim tendo exemplo, referência, levar isso através das secretarias, 

ver se as secretarias também promovem isso, levem para todas as regiões. O que é 

bom nós temos que cultivar e propagar. Aí também avisando, estava falando da 

Academia ao Ar Livre, falar que agora está sendo implantadas as lâmpadas LEDs nas 

luminárias das Academias ao Ar Livre, nos postes, para melhorar até a questão de 

segurança, de iluminação, a população está agradecendo muito, parabenizar aí toda a 

equipe, os professores, o Alex, que é o coordenador do programa, que tem feito um 

trabalho junto também com o Cmaf, voltando o projeto Caminhar das UBS inserida 

dentro da Academia ao Ar Livre, parabéns! A gente tem conversado muito e as coisas 

têm acontecido, a Prefeitura tem assimilado esse trabalho também que a gente tem, 

esses projetos que nós temos levado e tem feito acontecer. Senhor presidente, só 

finalizando, vou falar do Dia de Doar rapidinho. Mas é o seguinte, é só parabenizar e 

para finalizar hoje que é o dia Doa São José, Doar São José, é um dia do gesto de 

solidariedade, de ajuda ao próximo, aquele que precisa, mas não é só o dia gente, é o 



 

   Câmara Municipal de São José dos Campos 
                   (ANAIS)                                                 21 

CMSJC-001 – 73ª Sessão Ordinária – 27.11.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  27.11.2018 

dia porque assim é a homenagem, mas nós temos que ajudar no dia a dia. Às entidades 

que precisam, a uma pessoa que precisa, a uma escola, a qualquer área a gente ser 

solidário, aquilo que a gente pode oferecer desde um serviço, desde algo que a gente 

tenha, faça acontecer.  

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Conclua, vereador!” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É importante. Concluindo, senhor presidente, 

eu estive hoje lá na obra social, na Creche Coração de Maria. O nosso gabinete junto, 

todo mundo arrecadou ali entre nós arroz, que era o que eles estavam pedindo, levamos 

até lá para eles. Também na Apae com a Cíntia, levamos lá também água sanitária, que 

era o que eles estavam pedindo, porque tudo isso estava no site da Prefeitura o que 

eles estão precisando. Levamos na Sorrir, agradecer ao Igor que acompanhou a gente, 

óleo de cozinha. E também na Fapec, que é uma entidade que ajuda pessoas com 

câncer, estava precisando de panetone, levamos um pouquinho lá. Então, é um 

pouquinho de gesto que a gente consegue ajudar um pouquinho, mas fazer a nossa 

parte e depender de cada um. Muito obrigado pela oportunidade! Deus abençoe todos!” 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Obrigado, vereador Marcão! 

Parabéns pelo seu trabalho! Agora com a palavra, pelo tempo regimental de dez 

minutos, vereadora Renata Paiva.” 

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) a próxima oradora inscrita, vereadora Renata Paiva, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Cumprimentar na pessoa 

do presidente a Mesa dos trabalhos, vereadores e vereadoras, público aqui presente, a 

presença também do Cezinha e do João Pedro, da São José FM, aqueles que nos 

acompanham pela internet e pela TV Câmara. Primeiramente, quero aqui também 

parabenizar o vereador Dr. Elton por esse trabalho, por essa missão humanitária no 

Líbano. Entendo a grandeza dessa causa, uma causa nobre e que com certeza ele 

acrescentou, e muito, tanto em experiência quanto olhar, que eu tenho certeza absoluta 

que ele voltou dessa missão. E a gente sabe que o que eles foram lá fazer é muito mais 

do que cuidados médicos, odontológicos, né? É levar realmente um pouquinho de amor, 

de esperança, cuidando da alma, cuidando de pessoas que vivem em condições 

inadmissíveis, que a gente não entende como pode o ser humano passar por uma 

situação dessa. Tudo isso com certeza é para o nosso crescimento. A gente vê como o 

Brasil é, né, as condições que a gente vive, e assim mesmo a gente sabe que ainda tem 

tanta coisa que a gente precisa melhorar e que depende de cada um de nós fazer a sua 

parte. Eu quero aqui falar hoje sobre a questão do trânsito. Nós estamos praticamente 

finalizando o ano e o Vale do Paraíba, infelizmente, tem um número muito grande de 

acidentes de trânsito. Isso cada ano que passa, por mais ações que sejam voltadas, 

aqui em São José dos Campos também pela secretaria de Mobilidade, Educação, enfim, 

nós não conseguimos combater esses números de violência no trânsito. Por mais que 

você procure buscar construir a cultura da paz no trânsito, infelizmente a gente vê 

motoristas cometendo negligências, usando celular aonde não pode, avançando os 

sinais, excesso de velocidade, muitas vezes não respeitando o pedestre, o motociclista 

com suas imprudências também, da mesma forma muitos idosos são atropelados e 

perdem a vida no trânsito de São José e esses indicadores a gente precisa realmente 

mudar, conscientizando a população e intensificando a cultura da paz no trânsito através 

de ações com a secretaria da Educação, com a secretaria de Mobilidade, com a 

secretaria de Governança, enfim, numa integração de ações que a gente possa 

realmente levar aos motoristas, aos pedestres, aos ciclistas, aos motociclistas, a todos 

aqueles que utilizam do trânsito e até mesmo do transporte coletivo essa consciência de 

que, para reduzir esses números, depende de cada um de nós. Nós não podemos 

aceitar que... Nós temos uma média anual de óbitos, de morte no trânsito de São José 

dos Campos, de setenta pessoas por ano. Em dez anos são setecentas pessoas que 

perderam a vida no trânsito de São José dos Campos. Nós temos que mudar esses 

números intensificando realmente através das campanhas. E eu queria aqui chamar 
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atenção mais vez da Prefeitura, principalmente, da secretaria de Mobilidade, para que 

nessa época agora de dezembro, janeiro, que são férias, onde aumentam, e muito, o 

número de acidentes e, em decorrência deles, muitos perdem a vida, outros ficam com 

sequelas, vão para o hospital, deixam de produzir, deixam de trabalhar, ficam 

dependentes de seus familiares. Isso é um custo muito alto, não só para a saúde pública, 

mas também para todas essas famílias em todos os sentidos, não só na questão 

financeira. Então, eu queria aqui passar alguns números de 2017. Em janeiro, nós 

tivemos sete óbitos, em fevereiro quatro, em março seis, em abril cinco, em maio cinco, 

em junho três, em julho oito, em agosto dez, em setembro nove, em outubro cinco. Só 

aqui nós já tivemos sessenta e dois óbitos até outubro. No Vale do Paraíba, de janeiro 

até outubro, foram duzentas e oitenta e oito pessoas que perderam a vida no trânsito. 

Gente, esse número é assustador, não dá para a gente entender e aceitar isso. Assim 

como também, em 2017, nós tivemos um índice muito grande que teve um acréscimo, 

em dezembro que foi quinze mortes e em janeiro que foram doze mortes. Então, 

exatamente no período escolar, de férias, muitas vezes muitas festas, as pessoas estão 

mais descontraídas, acabam consumindo álcool e acabam excedendo no trânsito. Nós 

sabemos que não é só a questão do consumo de álcool ou de outros atos que também 

são ilícitos e que traz uma irresponsabilidade e uma consequência muito grande para 

aquele que usa de bebida alcóolica, ou seja, de qualquer outra droga lícita para poder 

dirigir. Tem pessoas que também com o próprio celular distraem-se no volante, dirigem 

falando no celular, dirigem digitando no whatsapp. Muitas vezes no sinal quantas batidas 

a gente vê atrás porque a pessoa ao invés de sair ela está no celular e quem vem atrás 

acaba batendo e tantas outros acidentes que a gente vê o tempo todo acontecendo. 

Então, gente, é para chamar atenção mais uma vez da nossa Prefeitura, da secretaria 

de Mobilidade, assim como das demais, que possam ter uma interface para poder, nesse 

período agora, intensificar as ações com políticas públicas positivas que trabalhem... 

não adianta só punir, não adianta só multar, nós temos que trabalhar na mudança de 

cultura, na mudança do conceito, estabelecendo uma cultura realmente de paz no 

trânsito e que São José dos Campos possa dar o exemplo. Eu vi essa semana na Globo, 

na Vanguarda, não me lembro se era Brasil, o estado de São Paulo ainda conseguiu 

reduzir o índice de violência no trânsito do ano passado para cá. Porém, na grande São 

Paulo, Guarulhos, pelo contrário, aumentou. O Vale do Paraíba, em São José dos 

Campos, não consegue reduzir. Nós já somos o primeiro em violência na questão da 

segurança do estado de São Paulo, é a região mais violenta do estado de São Paulo, 
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infelizmente. Nós temos a região leste com quase cento e cinquenta bairros com três 

viaturas, a região mais violenta de São José dos Campos hoje, que superou a região 

sul, e a gente não vê nada para mudar esses indicadores também. E agora nós temos 

um outro ranking, que é o ranking da violência no trânsito. Por isso, eu chamo a atenção 

de todos, inclusive dos vereadores dessa Casa, para que a gente possa realmente, 

juntos, cobrar da Prefeitura duma ampla campanha e que a gente possa realmente 

oferecer isso como presente de natal para nossa população. Muito obrigada!” 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Com a palavra, com o tempo 

regimental de cinco minutos, a vereadora Juliana Fraga.” 

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 Juliana Fraga pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

funcionários da Casa, senhores vereadores, funcionários da Casa, todos aqui presentes, 

todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet! Semana passada eu 

estive numa reunião, numa conversa lá na Unifesp com os alunos, uma comissão de 

alunos e funcionários da Unifesp e Fatec, Parque Tecnológico, e eles tem uma 

reivindicação para o governo e eu trouxe como porta-voz, como ponte, porta-voz dessas 

pessoas para que resolvam um problema que não vai ser a solução cem por cento do 

problema, mas eu acho que vai diminuir bem o que eles estão passando. Então, essa é 

uma conversa que nós tivemos, pode passar por favor. E o que que eles estão pedindo? 

Os funcionários e os estudantes eles fazem uma baldeação lá em Eugênio de Melo e 

depois pegam um ônibus até a Fatec e, na volta da Fatec, da Unifesp, do Parque 

Tecnológico, descem em Eugênio de Melo. E aí ficam nesse ponto de ônibus. E o 

problema é que está acontecendo muito assalto, muito roubo, muito assalto, inclusive 

uma pessoa da região falou que até uma menina foi puxada por causa desse terreno 

baldio. Então, o que que eles estão pedindo, estão solicitando? Porque geralmente os 

assaltantes saem aí de trás do muro desse terreno ao lado do ponto de ônibus, saem 

de trás do muro e depois quando roubam correm por esse terreno baldio. Eles estão 

pedindo que esse ponto de baldeação seja um ponto antes. Passa para a próxima, por 

favor! Que é um ponto antes, trezentos metros antes. Que faça esse ponto de 

baldeação, porque tem mais residências, ali é uma empresa ali atrás, tem comércio, aí 

um mercadinho, tem residência em volta, tem a igreja, tem academia. Então, os alunos 

e funcionários acreditam que, se antecipar, se o ponto de baldeação for antes, trará mais 

segurança, porque o problema é exatamente o terreno baldio que fica no ponto de 

baldeação. Então, eles solicitaram, claro que tem outras demandas ali dos alunos, 

funcionários da Unifesp, Fatec, Parque Tecnológico, mas por hora, para atender essa 

demanda que é a questão da segurança, eles solicitam, inclusive nós já oficializamos 

esse pedido para a secretaria de Transportes, eles estão solicitando que, então, o ponto 

de baldeação seja na mesma avenida, não vai atrapalhar, é na mesma avenida, é 

trezentos metros antes e que antecipe esse ponto de baldeação. Inclusive sugeriram 

que o ônibus, que hoje fica na praça à espera, possa também ficar no pátio da estação 

ferroviária o que não vai atrapalhar, não vai ter problema algum. Então, estou trazendo 

essa demanda, eu acredito que não vá ter problema, o ônibus não vai passar em outra 

rua, não vai passar por outra avenida, não vai sair do seu itinerário, é simplesmente 

mudar o ponto de baldeação para um ponto de parada antes por conta do terreno baldio 
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que aconteceu assim, realmente, vários, vários assaltos de celular, porque eles sabem, 

né? Que são os alunos da faculdade. Então, vários assaltos de celular, laptop, e não só, 

tem aluno que já foi assaltado mais de uma vez. Então, eles estão solicitando isso. 

Então, eu peço ao secretário de Transportes, ao líder do governo, enfim, ao Leandro 

aqui que é assessor do secretário de Governança, que possa atendê-los nessa 

demanda que eu tenho certeza que não vai trazer nenhum prejuízo e não vai atrapalhar 

em nada a questão do ônibus. Boa noite e obrigada!” 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, vereadora! Tenho 

certeza que a sua reivindicação será olhada e apreciada com muito rigor. Próximo 

inscrito para falar no Pinga-Fogo, com o tempo regimental de cinco minutos, vereador 

Fernando Petiti.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo vereador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos 

vereadores e a todos os funcionários dessa Casa, também às pessoas que estão aqui 

na Câmara Municipal e a todos os telespectadores da TV Câmara! Primeiro queria aqui 

parabenizar o Dr. Elton pela importante missão no Líbano, enfrentando ali situações que 

a gente às vezes vê na televisão, vê no noticiário e nos assusta. Então, é 

importantíssimo que pessoas como o Dr. Elton e todo o grupo que o acompanhou 

tenham essa prática e possam ajudar. E como a gente sabe, né? Tem uma frase famosa 

que: ‘todos somos responsáveis por todos’. E a globalização nos mostra realidades que 

anteriormente a gente não conseguia ver tão rápido, né? A informação chega muito 

rápida. E parabéns para você, para o seu grupo! Fico feliz de conseguir ajudar, foi 

pouquinho, mas a gente fica feliz que faz parte desse grupo aí que foi tão longe fazer a 

diferença para muitas pessoas que sofrem demais. O que me traz aqui também é falar 

de duas ações na educação, até trouxe algumas fotos. Miltinho, coloca as fotos para a 

gente. E eu primeiro vou falar sobre o Colégio Evolução. O Colégio Evolução que faz 

todo ano a Feira Pedagógica. E esse ano a Feira Pedagógica do Colégio Evolução nos 

deixou muito emocionados, surpreso, feliz e emocionado. A turma do primeiro ano A fez 

uma sala falando sobre a Farmácia Comunitária Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, 

que é a farmácia comunitária que o meu pai fundou no ano de 2003. A gente ficou muito 

feliz, crianças de seis, sete anos contando toda a história da farmácia comunitária, 

falando desde o início, falando um pouco da história do meu pai, falando as regras que 

toda farmácia comunitária tem, precisando da receita, da receita do remédio comum, da 

receita do remédio... do antibiótico, também mostrando que o remédio de tarja preta não 

é permitido, horário de funcionamento. E ali, pelas fotos, a gente vê também que os 

professores, a direção da escola e os alunos capricharam, fizeram caixas de remédios 

grandes com palavras de generosidade, gentileza. E o que que a gente enxergou? Fora 

a felicidade e a emoção de ver a sua entidade retratada por um colégio, esse colégio 

com uma única intenção, já mostrar para os seus alunos desde o começo, desde cedo, 

a importância de fazer um trabalho social, de ajudar o próximo sem olhar a quem, saber 

que tem pessoas que necessitam, como a gente acabou de falar do Dr. Elton em sua 

missão. A gente sabe que em todos os lugares do mundo, a gente vive no município, 

mas em todos os lugares do mundo a gente tem pessoas que necessitam de ajuda. E 

como a gente foi no colégio particular, a ideia da escola, da direção, dos professores, é 

embutir logo cedo nas crianças que o lado social é importantíssimo na vida, até para 

você devolver o que a sociedade te trouxe. A gente ficou muito emocionado que a nossa 
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história foi colocada ali para os alunos. E que sirva de exemplo, que eles cresçam 

sabendo que eles vão virar profissionais depois de anos estudando e que para devolver 

um pouquinho que eles tiveram, graças a Deus tiveram pais atenciosos, pais que 

procuraram o melhor da vida para eles e também professores e diretores dedicados, 

essas crianças quando chegarem em sua fase adulta que eles possam procurar algum 

trabalho social, que criem o trabalho social, que faça parte de um trabalho social 

existente, o importante é que as pessoas que têm capacidade, têm algo a mais do que 

outras, possam exercer o social em benefício aos mais necessitados. Como eu falei, 

dois assuntos de educação, foi a semana passada, na semana passada não tive a 

oportunidade de falar, mas aqui parabenizando a Prefeitura por mais uma feira do 

Empreende que esse ano foi do Startups Educacionais e a gente pôde acompanhar 

desde a sua inauguração crianças e jovens ali, porque quando eu falo crianças que a 

gente tem que lembrar que a educação de São José dos Campos tem a pedagogia dos 

sonhos que começa com noções de empreendedorismo para crianças de cinco anos de 

idade. E a gente sabe, a gente que tem filho novo vê que essas crianças, essa nova 

geração, são criativos ao extremo. E quando você tem o direcionamento, colocando 

noções, ações de empreendedorismo, você tem uma maior chance de criar jovens e 

adultos mais criativos, jovens que vão conseguir se sair bem em qualquer situação da 

vida, ter aquela educação, o espírito, a cultura empreendedora. Muitos falam que o 

empreendedorismo serve para criar empresários. Também, também serve. Sem o 

empresário a economia fica estacionada e a gente não vê um país crescer. Mas o mais 

importante é que essas crianças, esses jovens, vão ter visões de empreendedorismo e 

vão saber como agir no seu dia a dia, tanto na sua vida particular como na sua vida 

profissional. E para encerrar, aqui aproveitando a minha participação aqui, presidente 

Sérgio, deixar, pedir um minuto de silêncio, falecimento hoje o senhor Ulisses Morgado, 

faleceu hoje aos quarenta e sete anos, teve um AVC, uma pessoa que a gente conhece 

faz muito tempo, e também a Maria Lidiane Chaves, uma jovem que foi acometida de 

câncer e infelizmente o tratamento demorou um pouco para ser feito nessa jovem e ela 

faleceu na última sexta-feira. Deixar o nosso abraço a todos os familiares e que Deus 

abençoem nesse momento triste. Obrigado e boa noite!”  

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Será observado no final de 

sessão o pedido de um minuto de silêncio. Vereadora Dulce Rita, com a palavra, pelo 

tempo regimental de dez 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) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Eu também quero 

parabenizar aqui o Dr. Elton, porque eu já conheço ele de longa data, trabalhando no 

Hospital Municipal, eu sei com a seriedade que ele leva o altruísmo e toda uma série de 

conduta que ele teve dentro do hospital para auxiliar os próximos, auxiliar enquanto 

médico lá que ele não media esforços para estar ajudando todas essas pessoas que 

apareciam lá, fazendo plantão, atendendo e correndo atrás de agendamento. Então, 

isso para mim não me surpreende, mas parabenizo pelo altruísmo, pela dedicação, pelo 

verdadeiro sentido que dá a palavra, que todos os médicos tivessem esse mesmo apelo 

que tem o Dr. Elton. Parabéns, viu, doutor? E agora eu queria também... hoje eu vou ser 

muito breve. Queria agradecer aos funcionários da subprefeitura de Eugênio de Melo, 

que nós tivemos domingo à noite uma chuva torrencial lá dentro, foi uma coisa 

espantosa, tivemos vários alagamentos, quatorze casas alagadas, perderam tudo, mas 

felizmente nós tivemos o apoio do Fundo Social de Solidariedade, dos funcionários da 

subprefeitura que ficaram a noite, ficaram ontem o dia inteiro correndo aí para atender 

essas famílias que ficaram ao relento aí. Agradecer também a Acasem que está aí 

correndo atrás de colchão, de móveis para ajudar essas pessoas, de alimento, os 

vicentinos que também estão juntos aí na distribuição desses materiais para servir essas 

famílias. Parabenizar também os funcionários da SSM, da Defesa Civil, que quando teve 

essa tromba d’água, aquele vendaval, aquele tornado que deu também lá na região sul, 

trabalharam, a Defesa Civil também foi muito importante, tanto no Eugênio de Melo 

como lá na região sul, trabalharam a noite inteira, ainda estão trabalhando, ainda estão 

tirando árvores da rua. Então, eu acho que é isso aí, esse corpo aí dos funcionários 

públicos em prol da população. E sempre vão ter o meu reconhecimento, estaremos 

juntos, inclusive até... problemas... chamar que é corporativismo, não! É orgulho de ter 

pertencido a esse quadro. Queria falar para a vereadora que me antecedeu, que 

realmente esse problema aí do ponto de ônibus em Eugênio de Melo já é uma coisa que 

me aflige muito, que nós já tivemos também uma reunião com o Paulo Guimarães e foi 

determinado que brevemente esse ponto vai lá para frente da subprefeitura de Eugênio 

de Melo, porque o terreno lá está abandonado, está com muita multa, o proprietário não 

faz nada, já tem, abriram até um edital para poder fazer a limpeza, mas infelizmente o 

proprietário abandonou o terreno, não faz e não deixa a Prefeitura fazer. Então, foi 

decidido que esse ponto de ônibus vai lá para frente da subprefeitura, onde tem uma 

guarda municipal para proteger esses alunos. Que realmente a coisa é difícil, dou toda 

a razão para ela, são sempre assaltados e não pode continuar nesse problema. Espero 
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que ainda seja esse ano ou no início do ano letivo 2019. Obrigada e agradecer a todos 

mesmo, viu?” 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “A vereadora Dulce Rita foi muito 

breve nas suas palavras, tinha dez minutos e falou quatro. Muito bem, mas não ficou 

para o próximo não viu? Com a palavra vereadora Amélia Naomi. Enquanto a vereadora 

se prepara para falar, aproveitar também para agradecer e parabenizar a toda secretaria 

de Manutenção da Cidade pelo trabalho que fez nesse final de semana no Jardim 

Satélite, com aquela chuva, aquele temporal que teve lá, mais de cinquenta árvores 

caíram, mas foi um trabalho intenso todo o final de semana, sexta, sábado, domingo, 

até hoje estão lá para deixar tudo em ordem. Então, fica aqui os nossos parabéns ao 

secretário Minoru, ao diretor Ademir, aos coordenadores das regionais, pelo trabalho 

realizado nesse final de semana. Com a palavra, vereadora.” 

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 todas e a todos! Nós estamos, 

as mulheres do mundo inteiro, estão marchando, lutando, contra a violência às 

mulheres, mas com uma pauta longa que não é a pauta só da violência. Eu queria pedir 

para abrir. Essa bandeira é da Marcha Mundial das Mulheres que também participo. E 

no Brasil são dezesseis dias de ativismo, porém nós começamos... Isso no mundo é 

dezesseis dias. No Brasil, a gente começa no dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. 

Mas eu queria iniciar e falar um pouco sobre os dezesseis dias. Foi em Montreal, no 

Canadá, dia 6 de dezembro de 89, há muitos anos, numa universidade, um estudante 

entrou, assassinou quatorze estudantes mulheres, gritando eu odeio feminista, ele foi 

morto lá e estava com uma lista de mais quatorze feministas que ele queria... Aliás, ele 

não foi morto, ele suicidou-se. Mas foi uma tragédia mundial. Em Montreal, os homens 

decidiram que... um grupo de homens decidiram de organizar e colocar essa questão da 

violência e eles elegeram a campanha deles, dos homens, contra essa barbaridade, da 

Campanha do Laço Branco. Então, por isso que na campanha dos dezesseis dias tem 

um dia que é o dia do Laço Branco. E no mundo as mulheres têm essa pauta que é 

contra a violência. Dentro dessa pauta, tem a pauta dos direitos humanos que é o dia 

10, que é o último dia; o dia 6 é o dia do Laço Branco; o dia 1º de dezembro é o dia 

Mundial de Combate à Aids; e o dia 25 é o dia Internacional da Não Violência Contra a 

Mulher. O dia 25 também é um dia de luta mundial, mas foi na América Latina que, 

infelizmente, três irmãs foram assassinadas em 1960... Deixa eu ver aqui o país.... Elas 

foram assassinadas na República Dominicana pelo ditador desse país. E a ONU definiu 

no 1º Encontro Feminista Latino-Americano como esse dia internacional. Ele foi primeiro 

latino-americano, hoje ele é o dia, dia 25, o dia mundial. Então, é por isso que a gente 

também no dia de ontem fizemos um debate aqui na Câmara, mas em São Paulo nós 

vimos as mulheres no dia 25 também marchando na Avenida Paulista, colocando a sua 

luta pelos direitos humanos e fundamentalmente a violência contra a mulher. E aqui uns 

dados que nós temos aqui: no Brasil a cada onze minutos nós temos uma mulher que é 

estuprada nesse país. Estou vendo que os companheiros que estão lá em cima estão 

assustados com os números, mas a cada onze minutos. Uma mulher é assassinada a 

cada duas horas, quinhentas e três mulheres são vítimas de violência a cada hora e 

cinco espancamentos a cada dois minutos. Nós vimos no Fantástico aquela agressão 

que uma atriz sofreu de uma pessoa. E quando a gente diz que violência contra a mulher 

não tem classe, não tem raça e não tem cor, em todas essas classes sociais nós temos, 

infelizmente, mulheres vítimas de violência. Essa é a campanha que nós estamos 
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fazendo em São José. A campanha de São José... Pode voltar um pouquinho, eu estou 

sem o folder aqui, eu não consigo enxergar... A campanha de São José é: Derrotar o 

ódio e pregar o Amor. É uma campanha que nós estamos também vinculando a este 

momento político que nós estamos vivendo, que é um momento bastante duro, aonde, 

infelizmente, o fascismo e a questão da violência está impregnada, por isso é o nome 

da nossa campanha. A campanha tem este roteiro, como a campanha nacional, mas 

nós tivemos no dia de ontem a participação da Amelinha, uma ativista, militante, 

feminista, ela dirige uma ONU de promotoras legais populares, esteve aqui no dia de 

ontem na Câmara, esteve lotado. E eu queria mais um minuto aqui só para encerrar e 

passar as imagens da marcha no mundo. Essas são as nossas próximas agendas, 

amanhã nós vamos discutir políticas de cotas e o combate às desigualdades com o 

doutor Sérgio, que é um negro, médico aqui de São José dos Campos e uma grande 

militante, ativista do movimento estudantil que formou pelas cotas, ela vai estar aqui 

também. No dia de Aids nós vamos estar com atividade e eu queria... No Laço Branco 

nós vamos fazer uma live para que a gente discuta um pouco esta questão do machismo 

e da violência. Então, eu quero encerrar aqui, dizer que as mulheres estão denunciando, 

estão lutando, mas a gente percebe que ainda... que a cultura machista, que a cultura 

racista, está impregnada no imaginário, na política de alguns setores e...” 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Na política, infelizmente, deste que foi eleito agora. Eu 

tenho certeza que o movimento feminista, o movimento de mulheres, os negros, os 

jovens vão continuar na luta pelos direitos humanos, mas, mais do que isso, para a não 

violência. Muito obrigada!” 

O senhor presidente, vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Obrigado, vereadora! Com a 

palavra, pelo tempo regimental de dez minutos, vereador Rogério Cyborg. Gostaria de 

pedir que o vereador Elton assumisse os trabalhos aqui.” 

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:- “Muito obrigado, presidente Sérgio Camargo. Boa 

noite aos vereadores, público presente aqui na Câmara Municipal, aos colegas e 

colaboradores da Câmara Municipal que estão hoje aqui colaborando na Mesa Diretora 

aqui. Presidente e vereadores, vários assuntos que me trazem mais uma vez a essa 

tribuna. Eu gostaria de pedir a ajuda aqui dos nossos técnicos aqui, por gentiliza. O 

primeiro assunto que me traz hoje a essa tribuna é a respeito da ponte lá do Serrote, a 

ponte da Pousada do Vale, a ponte que liga o Bairrinho, a ponte que fica na avenida 

Antônio Frederico Ozanan, né? Na estrada Frederico Ozanan. Nós estivemos lá, 

acompanhado do secretário Minoru, do técnico Junior da Sabesp e uma reunião com os 

moradores lá, para a gente explicar como é que a ponte ia começar a obra da semana 

passada, aí essa obra se iniciou na terça, quarta-feira. Então, por gentiliza, poderia. 

Aqui, oh, aí já está o João de Castro com a equipe lá, isso na quarta-feira que começou, 

aí tem aqui nós aqui acompanhando. Na quinta-feira.... a próxima foto aqui. Aí, já na 

quinta, colocando as aduelas ali. A gente mostrando como é que ficou. Na sexta-feira, 

tem a foto já, oh, isso já na sexta-feira. Então, na sexta já foi liberado. A ponte ainda não 

está pronta, né? Na sexta, olha lá, foi liberada para a população transitar. Mandar um 

abraço para o nosso amigo Valter, o Scoob, os moradores ali da região, o Marcelo o 

Marcos, né? O Flávio que mora ali tudo, a galera toda ali, o Augustão, a Cristiane, todo 

mundo que estava esperando essa reforma aí. A próxima foto. Muito importante a gente 

vir a esse microfone mais uma vez parabenizar a cidade de São José dos Campos, mas 

parabenizar primeiramente os atletas, as pessoas que representaram São José dos 

Campos no 82º Jogos Abertos do Interior, que nessa vez foi na cidade de São Carlos, 

aonde a nossa cidade mais uma vez, MacGyver, foi bicampeã consecutiva, bicampeã 

dos Jogos Abertos do Interior. São José dos Campos em primeiro lugar com duzentos 

e sessenta pontos. E é muito importante mais uma vez, por que que a gente vem a esse 

microfone? Graças também aos nossos amigos e atletas do PCD, vereador Sérgio 

Camargo, às pessoas com deficiência, que mais uma vez deram um show e trouxeram 

várias medalhas e ajudaram a São José dos Campos a ter duzentos e sessenta pontos 

e o segundo colocado em São Bernardo com duzentos e quatro. Isto mostra nós, a 

cidade de São José dos Campos com a juventude, várias modalidades com jovens, a 

turma na parte do juvenil, atletas com menos de vinte anos disputando os jogos abertos, 

isso é muito importante, mostra que São José tem um seleiro enorme da juventude aqui. 

Então, a gente vem aqui parabenizar mais uma vez a secretaria de Esportes, 

parabenizar a Prefeitura, mas o meu muito obrigado e a minha gratidão a esses atletas, 
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que foram mais uma vez campeões, e também aos PCDs. Por que que a gente vem 

novamente a esse microfone falar do PCD? ‘Poxa, o vereador Cyborg toda vez vem falar 

sobre PCD e atleta do PCD’. Não. São José dos Campos, através do Instituto Athlon, 

tem hoje moral: é uma das maiores equipes que trazem medalhas a respeito do PCD. 

São José está muito bem representado. E venho a esse microfone falar, e assumir o 

compromisso que nós assumimos durante a campanha, que está na hora de São José 

dos Campos ter um centro de referência para PCD, aonde todas as pessoas que 

praticam qualquer modalidade, que seja deficientes, possam fazer seus treinamentos 

em um local, somente em um local, porque hoje nós temos uma dificuldade que tem 

atletas que vão para uma região, atletas que nadam em outra região, atletas que 

disputam golbol em outra região, atletas que disputam corrida em outra região e fica 

difícil os atletas PCDs. Se locomoverem. Se locomoverem. Por que não São José dos 

Campos ter um centro de referência onde possa ter todas as modalidades PCDs em um 

local só. Em um local só! Essa sugestão a gente já levou para o governo, a gente já vem 

conversando não é de hoje. E faz jus. Faz jus porque eles, os atletas PCDs, têm ajudado 

muito a São José ser campeão mais uma vez. Então, esse vereador assumiu o 

compromisso e já protocolou o projeto de lei na Câmara Municipal, já foi lido na quinta-

feira passada, para que São José tenha um local aonde possa ter todos os PCDs 

disputando e praticando as suas modalidades em somente um local. Isso aí ajudará 

bastante eles, ajudará bastante os técnicos e principalmente a comissão técnica, porque 

aí São José vai ter um local onde possa ter os jogos tudo. Porque eles treinam em um 

lugar e jogam em outro, eles são guerreiros como todas as modalidades, mas eles têm 

o nosso respeito, porque uma pessoa para se locomover ela tem que pegar, 

dependendo, vereadores, dois ônibus. E você pega uma pessoa que tem um problema 

visual ela não consegue chegar a tempo. Outras pessoas não conseguem se locomover 

porque têm a sua deficiência e demora para chegar dependendo do transporte público. 

Então, precisa ter um local aonde tem transporte público próximo, aonde tem 

acessibilidade ou faça a cessão do local, faça a cessão do local, porque eu tenho certeza 

que várias empresas, vereadores, e quero aqui, Dr. Elton, falar, várias empresas eu 

tenho certeza que, através do imposto de renda, poderão fazer o investimento lá, que 

hoje pode. Várias empresas e pessoas hoje já podem declarar, fazer sua doação no 

imposto de renda ou fazer a doação. Então, precisamos pensar nisso. Quero aqui 

solicitar, tenho certeza que o prefeito Felício já está trabalhando nisso porque é uma 

pessoa de compromisso porque há dois anos quando nós tivemos essa reunião o 
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prefeito já assumiu o compromisso de poder ajudar os deficientes, e tem ajudado. Então 

vamos lá! Eu acho que está na hora de a gente avançar e fazer da maneira correta do 

jeito certo. Outro tópico, por gentileza, que nós acompanhamos, a respeito da Conexão 

Juventude que aconteceu lá no Urbanova. Eu fiquei esperando o presidente Juvenil. Ele 

não foi lá. Ele ficou com medo da chuva, Dr. Elton, porque no dia choveu e ele falou 

assim ‘choveu demais’ e ele ficou com medo da chuva. Mas a Conexão Juventude, para 

nossa surpresa, teve bastante gente lá, caiu uma chuva muito forte no período da tarde, 

mas teve lá o show com a Banda Caieiras, teve lá DJ Ludimilla, teve lá apresentação de 

banda. Então, foi muito legal! E várias coisas que aconteceu lá, corte de cabelo, sabe, 

bastante coisa mesmo. Então, a gente quer parabenizar e agradecer que o bairro lá do 

Urbanova foi lembrado, para ter a Conexão Juventude. É importante levar a Conexão 

Juventude para todos os bairros, Dr. Elton, entendeu? Isso é muito importante porque a 

Prefeitura está pensando em uma cidade toda, não só em numa região, numa cidade 

toda. É isso que o gestor tem que pensar. Quero aproveitar esses minutos finais, Dr. 

Elton presidente, parabenizar o nosso amigo Luciano Resende que ontem foi eleito o 

novo presidente do Conjuve, que é o Conselho Nacional da Juventude. Teve eleição 

ontem e o Luciano Resende foi eleito na data de ontem. Então, é o presidente que 

assume o Conselho Municipal da Juventude, Luciano Resende, uma pessoa que a gente 

conhece há muito tempo, é um futuro advogado, está se formando agora pela Faculdade 

Univap, uma pessoa que tem compromisso com a juventude, tem batalhado bastante. 

No domingo, lá no Comjuv, ele veio falar para mim que ele ia disputar a eleição, a gente 

desejou boa sorte a ele e ontem, para minha surpresa, ele me liga contando que ele foi 

eleito. Então, parabéns! Parabéns a ele, que ele faça uma boa gestão lá em cima da 

Comjuv, que ele possa colaborar e trazer mais ações para São José dos Campos, né? 

O Comjuv tem como finalidade efetivar, em âmbito municipal, as políticas públicas para 

juventude, tais como a defesa de direitos, formação e capacitação. É formado por trinta 

titulares e trinta suplentes, sendo representantes do Poder Público, da sociedade civil 

organizada e representantes eleitos da comunidade. O Conselho é um órgão 

permanente, consultivo e está vinculado à Secretaria de Promoção da Cidadania. Então, 

meus parabéns ao jovem Luciano Resende, a minha gratidão e que ele faça uma boa 

gestão lá! Muito obrigado! Que Deus abençoe aí!” 

Neste momento, assume a presidência o vereador DR. ELTON, que dá continuidade 

aos trabalhos. 
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O senhor presidente, vereador DR. ELTON:- “Com a palavra, vereador Sérgio 

Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Só queria fazer um registro da presença dos 

coordenadores do Direita São Paulo, que estão aqui nos visitando. Sejam sempre bem-

vindos! E gostaria também de colocar que na noite de hoje está ocorrendo uma 

audiência pública daquela linha de transmissão que vai cortar todo o... quase todo o 

Vale do Paraíba, dezenove cidades, vindo do Rio de Janeiro e indo até Atibaia. Porém... 

Nós estamos acompanhando este processo, vereador José Dimas também é o 

interessado porque essa linha de transmissão vai passar em São Francisco Xavier e na 

zona norte. Porém, eles estão fazendo esta audiência pública no dia de sessão de 

Câmara onde nenhum vereador vai poder participar e muito longe das pessoas afetadas 

por essa linha de transmissão – estão fazendo aqui no Hotel Nacional Inn, ali atrás do 

Extra. Então, eu fiz uma visita hoje ao Ministério Público Federal, entrei com uma 

representação pedindo que seja pelo menos mais duas audiências públicas dirigidas 

para a nossa cidade, uma na zona norte e outra em São Francisco Xavier. Espero que 

o promotor Fernando assuma essa demanda para a nossa cidade e que a gente possa 

ter realizadas aí outras Audiências Públicas para falar dessa linha de transmissão que 

é tão importante para nossa cidade. Mas infelizmente nós ficamos hoje impossibilitados 

de participar. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador DR. ELTON:- “Não havendo mais vereadores inscritos 

para o horário de Pinga-Fogo, nós passaremos para um minuto de silêncio a pedido dos 

vereadores Calasans Camargo e Fernando Petiti pelo passamento dos senhores Ulisses 

Tessari Morgado e Maria Lidiane Chaves.” 

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

póstuma à memória da senhora Maria Lidiane Chaves e do senhor Ulisses Tessari 

Fernandes Morgado. 

O senhor presidente, vereador DR. ELTON:- “Nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador DR. ELTON, declarou 

encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h38min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 


