Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

1

DATA
22.08.2019

QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: ESDRAS ANDRADE (SD), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTO DO ELEVEN
(PRB), WAGNER BALIEIRO (PT), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), VALDIR
ALVARENGA (SD), JULIANA FRAGA (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA
CARVALHO (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), MARCÃO DA ACADEMIA
(PTB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) e DR. ELTON (MDB).
Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: SÉRGIO
CAMARGO (PSDB) – 18h03min, CYBORG (PV) – 18h08min, PROFESSOR
CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h09min, DULCE RITA (PSDB) – 18h10min,

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.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
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Às 17h58min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador
ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo
poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM
DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta
sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma
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WALTER HAYASHI (PSC) – 18h13min e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA
(PSDB) – 18h25min.
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sessão. Eu quero só registrar a presença aqui do meu amigo, o Baroni, presidente da
Liga de Futebol de São José dos Campos, e também do Jardel José Busarello,
gerente regional do Sebrae. Seja bem-vindo aqui a esta Casa! A comunidade hoje aqui
em peso, bacana, Terapêutica da Boas Novas, através da presidente Magali, daqui a
pouco nós vamos votar o projeto aí de lei de vocês, tá bom? Já, já. Sejam bem-vindos!
Dando início então aí com a palavra o vereador líder de governo, José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas
vereadores, público aqui presente, também servidores desta Casa! Senhor presidente,
eu solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje por serem de
conhecimento de todos os vereadores. E solicito, ainda, o adiamento, por uma sessão,
de alguns processos: adiar, por uma sessão, o processo do vereador Maninho Cem
Por Cento, o Processo 3551 de 2017 – PL 119 de 2017; do mesmo autor, Processo
15107/2017 – Projeto de Lei 427/2017; e o Processo 6363 de 2019 – PL 218 de 2019.
Solicito, ainda, a inclusão, para leitura apenas, do Processo, de autoria do vereador Dr.
Elton, 9913/2019 – Projeto de Lei 304 de 2019; e, de autoria do vereador Roberto do
Eleven, o Processo 9924 de 2019 – Requerimento nº 2843 de 2019. Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das
matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por
uma sessão, do Projeto de Lei nº 119/2017 constante do Processo nº 3551/2017, de
autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que autoriza a Prefeitura Municipal a
criar bolsão preferencial de parada nos cruzamentos de avenidas de grande circulação
de veículos para motos e bicicletas, no município de São José dos Campos, e dá
outras providências; do Projeto de Lei nº 427/2017 constante do Processo nº
15107/2017, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que dispõe sobre a
concessão de isenção de tarifa de transporte coletivo às pessoas diagnosticadas com
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câncer ou portadoras do vírus HIV; e do Projeto de Lei nº 218/2019 constante do
Processo nº 6363/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que dispõe sobre a
permissão da presença de doulas sempre que solicitado pela parturiente nas
maternidades, hospitais, casas de parto e demais estabelecimentos de saúde públicos
ou contratados pela rede municipal de saúde, e dá outras providências; e, ainda, o
pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 304/2019 constante do Processo nº
9913/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, que denomina a Rua 15, no Loteamento
Floresta, de rua Milton Fernandes de Arruda; e do Requerimento nº 2843/2019
constante do Processo nº 9924/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que
requer o envio de ofícios para os Conselhos Municipais temáticos onde represento
esta Casa, para solicitar o meu imediato desligamento das respectivas funções.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu queria apenas cumprimentar
vossa excelência e também os convidados que vieram aqui hoje em nosso Plenário.
Sejam todos bem-vindos! Parabéns, presidente, por essa referência muito importante!
Mas eu queria deixar registrado nesta Casa, senhor presidente, que hoje teremos
projetos importantes, que é, por exemplo, o Programa Conexão Juventude, o
Programa Atleta Cidadão e também as carteirinhas para os portadores de deficiência
física, né? Tudo isso é um avanço do governo Felício e agora se concretizando aí. O
Atleta cidadão é um programa maravilhoso que revela bastante atletas em nosso
município e também, de igual forma, o Programa Conexão Juventude. Virando, então,
programa será aí bastante valioso, e independente de governos terá esse Conexão
Juventude sempre colocado à disposição da população. Eu quero aqui registrar o
James, que foi o iniciante dessa proposta, o Pedro e hoje capitaneado também pelo
Bruno. Então parabéns a esses jovens que vieram para a Prefeitura cuidar desse
projeto e agora vai virar um programa efetivamente, em apoio à nossa juventude e em
apoio à nossa cidade. Também registrar aqui a presença do Diego, que é o nosso
presidente da Comissão dos Portadores. Ele está aqui presente acompanhando a
nossa sessão. Mas, presidente, para finalizar, hoje, neste momento, o prefeito Felício
está lá no bairro Emha II, o Conjunto Nosso Teto, que fica na região sudeste. E nesse
momento... Por que que ele está lá, vereador Sérgio? Porque em 2017 estivemos
juntos no bairro, onde o prefeito se comprometeu com aquelas famílias de fazer ali
então a regularização daquelas casas. Recentemente, neste Plenário, votado por
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todos os vereadores, nós votamos o projeto que, realmente, institui e dá àquelas
pessoas o Título de Posse daquelas casas. E hoje o prefeito está lá no bairro fazendo
esse trabalho maravilhoso com a comunidade, entregando a eles sem faixas, sem
festa, sem algazarra, fazendo o que tem que ser feito, da forma certa, da forma
correta. Eu queria nesta esteira então agradecer a duas pessoas importantes no
processo: o secretário Anderson, de Governança, ele que, junto comigo, apoiado pelo
prefeito, deu encaminhamentos juntamente ao Marcelo, da Regularização Fundiária; e
também ao Leandro Ray, lá no 7º andar, que trabalha com o Anderson, que também
ajudou nesse processo. Então são pessoas importantes que fazem da cidade cada vez
melhor. E hoje infelizmente, vereador Sérgio, eu não posso estar presente com o
prefeito lá porque estou aqui neste Plenário, nesta trincheira, defendendo os
programas Conexão Juventude, Atleta Cidadão e a carteirinha agora para os
portadores de necessidades especiais. Parabéns, prefeito, parabéns, Anderson,
parabéns, Leandro, pelo trabalho maravilhoso desempenhado em favor de São José
dos Campos! Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Solicito ao vereador
Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência dos
senhores vereadores.”
Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura
do Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões
Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem
como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo 9913/2019 –
Projeto de Lei nº 304/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, denomina a Rua 15, no
Loteamento Floresta, de Rua Milton Fernandes de Arruda. Comissão: Justiça – Rito
Ordinário – Término do prazo de emendas: 5/9/2019. Processo nº 9924/2019 –
Requerimento nº 2843/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que requer o
envio de ofícios para os Conselhos Municipais temáticos onde represento esta Casa,
para solicitar o meu imediato desligamento das respectivas funções.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, esses
são os processos da leitura do dia de hoje.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para de novo ler aqui a presença.
Quero aqui que a nossa TV mostre os cartazes: ‘São José precisa de entretenimento’.
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Está lá a viola, as três violas, os representantes. ‘Queremos solução’ – o pessoal dos
músicos que estão vindo aqui. Está registrado todos os companheiros que estão aqui.
Já participaram de todas as audiências públicas, vai participar com certeza na
audiência da Câmara. ‘Salve o Betânia!’. Está aqui a Comunidade Terapêutica também
presente, Afronte presente, está aqui o Banhado presente, está aqui Moraes presente,
‘Regulariza já, Banhado resiste!’ Está aqui outros cartazes: ‘ZEIs...’. Os companheiros
todos aqui. Essa comitiva eu não vou falar o nome para dizer todas vocês, homens e
mulheres, presentes aqui. ‘Salve o Bosque!’, ‘Estamos de olho!’, ‘Chorando pela
Amazônia, não queremos chorar pelos... Não queremos chorar pelo bosque’ – está
aqui, muito linda a faixa! Vamos reservar essa faixa porque nós vamos levar no
sábado que nós vamos fazer um ato, às nove horas da manhã, na praça Afonso Pena,
colocando a questão nacional, mas também colocando a situação real de São José.
‘Estamos de olho’, ‘Salve o Bosque!’, ‘Salve o Bosque!’ ‘Salve o Bosque Betânia!’. Tem
um corredor... ‘As árvores são filtros de ruídos e população...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora,
por favor!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Estou querendo ler todas as faixas. Que ótimo que a
comunidade escreveu diversas faixas. Parabéns pela participação! Vão com certeza
trazer todos aqui no dia da audiência pública e estão na rua discutindo e defendendo
as suas teses para que sejam atendidos aqui.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à votação
dos projetos constantes da Ordem do Dia.”
Passou-se ao processo de discussão.
Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O VETO TOTAL APOSTO PELO PODER EXECUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 306/2014 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11246/2014, de
autoria da vereadora Dulce Rita, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e
Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia Municipal de Combate
aos Trotes Telefônicos aplicados contra os serviços de atendimento às chamadas de
emergência – nº 192 SAMU e nº 191 Corpo de Bombeiros, a ser celebrado
anualmente no dia 20 de setembro.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o Veto
Total ao Processo 11246/2014. Em votação o Veto. Vereadores favoráveis ao Veto
permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, o Veto total
está mantido por unanimidade.”
Às 18h43min iniciou-se o processo de votação.
Em votação o Veto Total. Mantido por unanimidade
Votação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a
tramitação da Emenda nº 1 ao Processo 7959/2019. Vereadores favoráveis à
tramitação permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada
por unanimidade.”
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei nº
263/2019 constante do Processo nº 7959/2019, de autoria do vereador Marcão da
Academia, que denomina a Rua Vinte Oito, localizada no Conjunto Habitacional Dom
Pedro II, nesta cidade de São José dos Campos, de rua Adriano Donizette da Graça
Silva.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a
tramitação da Emenda nº 37 ao Processo 8620/2019. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada
por unanimidade.”
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 37, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei Complementar nº
10/2019 constante do Processo nº 8620/2019, de autoria do Poder Executivo, que
institui o Programa para o Desenvolvimento do Servidor Municipal em São José dos
Campos, e dá outras providências.
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 74/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
2374/2019, de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria, Amélia Naomi, Cyborg,
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Dilermando Dié de Alvarenga, Dr. Elton, Dulce Rita, Esdras Andrade, Flávia Carvalho,
José Dimas, Juliana Fraga, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Maninho Cem Por Cento,
Marcão da Academia, Professor Calasans Camargo, Renata Paiva, Roberto do
Eleven, Sérgio Camargo, Valdir Alvarenga, Wagner Balieiro e Walter Hayashi, que
institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São
José dos Campos o Dia Municipal da Juventude, a ser comemorado em 12 de agosto.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o
Processo 2374/2019. Não há nenhum vereador inscrito. Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 115/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3412/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que institui o Dia
Municipal dos Protetores, Tutores e Cuidadores Solidários dos Animais no Calendário
Oficial de Eventos do Município de São José dos Campos e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o
Processo 3412/2019. Portanto... Não há vereador inscrito. Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 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.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 149/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
4229/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua 10, no
Loteamento Setville Altos de São José, de rua Alexandro de Almeida Portela.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o
Processo 4229/2019. Não há vereador inscrito. Portanto, em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
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unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Gostaria de convidar o
vereador José Dimas que assumisse os trabalhos da Mesa.”
Neste momento, assume a presidência o vereador JOSÉ DIMAS, que dá continuidade
aos trabalhos.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 188/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
5628/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que declara de Utilidade
Pública a Comunidade Terapêutica Boas Novas.
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Em discussão o Processo 5628/2019.
Inscrito para falar no processo o vereador Robertinho da Padaria.”
Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite a todos! Eu quero
iniciar minha fala falando aqui para os colegas vereadores aqui presentes que hoje nós
vamos votar nessa Casa um projeto muito importante para a nossa cidade, um projeto
de utilidade pública, o Processo 5628, trata-se da Comunidade Terapêutica Boas
Novas. Está aqui presente a presidente Magali, toda a sua equipe através da
assistente social aqui presente, a Cida e Eliete. A Margarete não está, né? Ah, chegou
a Margarete também. A secretária Silvana, enfim, todo o pessoal que mora, que fica o
dia a dia lá na Comunidade Terapêutica Boas Novas. Trabalho sério que é feito lá. Eu
já estive lá várias vezes, inclusive, nessa Comunidade, lá no bairro Majestic. E a luta,
gente, a luta dessa mulher, a Magali, a luta dela para poder então chegar no dia de
hoje, o que ela correu aí para tudo quanto é lado, e eu acompanhei de perto até o
sofrimento dela de querer fazer a coisa certa acontecer. E a gente ajuda – né, Magali?
– dentro do possível. Você sabe que lei a gente tem que seguir, né? Então são
critérios às vezes... não é má vontade da gente, não, que é difícil, o processo ele é
complicado. A Margarete acompanhou aqui o dia a dia, ela viu o esforço de todos, da
Câmara, da Prefeitura em tentar ajudar, e eu via às vezes o desespero da senhora
querendo resolver, a luta da senhora, mas chegou o dia. Eu vou aqui ler um pouquinho
o histórico. Enquanto eu vou lendo, passa algumas fotos. Como a Comunidade
Terapêutica Boas Novas. Ela foi fundada no dia 12 de dezembro de 1997 pelo senhor,
meu xará, Roberto Hissa, que sentiu a necessidade em assumir um papel na
sociedade. Começou a trabalhar em uma instituição de acolhimento e ao presenciar
inúmeros maus-tratos, se demitiu por não aceitar os métodos aplicados naquela
instituição. Foi aí então que decidiu seguir em frente com o seu propósito,
providenciando uma chácara em Monte Mor, onde acolheu dois moradores em
situações de rua que pediam ajuda naquela oportunidade. Após quatro anos em Monte
Mor, tiveram que entregar a chácara a pedido do proprietário. Mesmo assim o senhor
Roberto não desistiu e conseguiu um novo local para dar continuidade nos
atendimentos através de comodato rural na cidade de São José dos Campos. Em
2008, a família foi surpreendida por uma grave enfermidade sofrida pelo senhor
Roberto. Acamado, diagnosticado com câncer, o senhor Roberto pediu para que sua
esposa, a senhora Magali, e os filhos Fabiana, Alberto, Admilson e Adilson,
continuassem com os atendimentos da entidade. No dia 11 de agosto de 2008, o
senhor Roberto veio a falecer, não deixando apenas a saudade entre aqueles que
ficaram, mas também a sua coragem e determinação para dar continuidade no
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trabalho que ele iniciou. Desde então, a senhora Magali assumiu a presidência da
Comunidade com total apoio de seus filhos, e no ano de 2014 a Comunidade
Terapêutica Boas Novas passou a ser uma associação civil sem fins lucrativos e foi
iniciado o processo de regularização – que é onde eu falei que foi a luta da Magali até
chegar aonde chegou agora. Criou-se o Projeto Terapêutico que passou a
compreender todas as atividades até então desenvolvidas pela entidade, pois sua
finalidade é assistir à família em suas necessidades de preservação de direitos e
acolher, homens, maiores de 18 anos, em estado de abandono, em situações de
vulnerabilidade e risco pessoal ou social, com vínculos familiares rompidos ou
extremamente fragilizados, população em situação de rua e dependentes de
substâncias psicoativas. A Comunidade Terapêutica Boas Novas, nesses vinte e dois
anos de atuação, busca por recuperação com dignidade, autonomia, qualidade de vida
e, principalmente, amor a Deus e ao próximo, através do trabalho e dedicação
exemplar deixado pelo senhor Roberto Hissa e com a mesma sabedoria e
continuidade com a senhora Magali Hissa, seus filhos, equipe técnica, voluntários,
residentes, familiares e todos que de uma forma ou de outra contribuíram e contribuem
para resgatar a dignidade humana daqueles que mais necessitam. Então esse aqui é
um resumo do histórico da Comunidade Terapêutica. Agora nós vamos finalmente,
Magali, realizar um sonho. Eu sei da sua luta, acompanhei. Eu só tenho a dizer:
parabéns pela sua luta! Você aqui... eu tenho certeza que o senhor Roberto, tenho
certeza absoluta que está muito orgulhoso de você, dos seus filhos, da equipe, por
você persistir no que ele sempre pediu e queria, que é ajudar as pessoas que mais
necessitam, as pessoas que têm problema familiar, as pessoas que têm problema com
o álcool, que vivem em rua, e o trabalho que essa comunidade faz. Eu quando estive
lá a primeira vez, Magali, eu comentei muito, era antes de você fazer a obra, como
está bonita agora, mostrou ali, apesar de simples como era lá, mas a limpeza que é, o
cuidado que você faz com as pessoas, quando eu estive desde a primeira vez. Eu já
fui em outras casas também por aí que faz esse tipo de trabalho, mas realmente o
trabalho que a senhora faz é um trabalho realmente muito bonito, muito bacana, é um
trabalho, eu diria, de qualidade. Então vocês que estão lá nessa comunidade, eu sei
que o dia a dia... o dia a dia de todo mundo às vezes não é fácil. Gente, valorize esse
acolhimento aonde vocês estão, valorizem esse acolhimento porque do jeito que ficou,
que mostrou aqui esse prédio que foi feito, esse espaço físico que foi feito lá, que a
Magali fez com todo o esforço, que ela lutou para chegar, olha, gente, não é fácil! Eu
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estive lá, ficou lindo! Lindo, higiênico, bonito, um lugar gostoso de se ficar. Magali,
olha, você está de parabéns! Você, a assistente social, toda a sua equipe, os seus
filhos, é isso que a gente precisa, e é um orgulho para a nossa cidade ter um local
desse, é um orgulho para São José! Um local bem feito, bem cuidado, bem trabalhado.
Então os vereadores aqui hoje, eu tenho certeza vai ser unanimidade votar esse
projeto que vai ser importante para você, se tornando de utilidade pública você vai
poder... poderá buscar mais recursos porque o seu trabalho é sério, né? E trabalho
sério é que a cidade precisa! É de trabalho sério! Ainda mais tratando de pessoas, de
ser humano, que você vai buscar resgatar a autoestima novamente das pessoas que
estão aí às vezes aí deprimidas, às vezes abandonados por problemas familiares.
Como falei, problema de alcoolismo, problema de droga, o ser humano tem, né? Isso
pode acontecer na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer família isso está
arriscado a acontecer, do pobre, do rico, não tem cor, não tem esse negócio. Então,
problemas existem, então é muito importante quando tem alguém que possa estender
a mão, ainda mais esse trabalho bonito que você faz. Eu vou encerrar a minha fala
dizendo mais uma vez: para mim vai ser... está sendo um orgulho apresentar esse
projeto de utilidade pública. Eu tenho certeza absoluta que esse trabalho é um trabalho
humanizado que você faz, e que a nossa cidade, o nosso país, enfim, que nós
precisamos de mais pessoas como você, tá? Parabéns aí por esse seu excelente
trabalho, tá bom, Magali?”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Muito bem, após a manifestação do
autor da propositura, o vereador Robertinho da Padaria, nós... em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Justificativa de voto, vereador Sérgio
Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO, J. V.:- “Senhor presidente, eu gostaria de
parabenizar a Comunidade Boas Novas, parabenizar o autor da homenagem, da
propositura, o vereador Robertinho da Padaria, por ter aí reconhecido a importância do
trabalho social na nossa cidade. Realmente nós precisamos de obras sociais que
façam um trabalho que muitas vezes é inalcançável pelo poder público, né? Cuidar de
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pessoas, trazer dignidade a pessoas que estavam aí rejeitadas pela sociedade. Hoje
mesmo eu tive oportunidade de conhecer também um trabalho da Comunidade Aliança
de Misericórdia que também faz aqui em São José dos Campos e entendemos como é
importante esse trabalho na nossa cidade. Então, parabéns ao vereador Robertinho da
Padaria e parabéns à Comunidade Boas Novas!”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Justificativa de voto, vereadora Dulce
Rita.”
A vereadora DULCE RITA, J. V.:- “Senhor presidente, eu queria também parabenizar o
Robertinho por essa brilhante iniciativa, parabenizar a diretoria da entidade e dar uma
parabenizada especial para vocês que estão aqui hoje, que vocês venceram, vocês
são perseverantes, vocês são uns abençoados de ter a força de vontade de lutar
contra o vício. Então, que Deus abençoe vocês na vida, que dê muita luz, porque eu
sei que não é fácil combater o vício. E Deus... continua vocês se abençoando e que
vocês saiam com um caminho de luz, de benção e de sucesso na trilhada de vocês.
Então parabéns para vocês, principalmente!”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Justificativa de voto, vereador Wagner
Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, senhoras e senhores
vereadores, público aqui presente. Queria de maneira especial também cumprimentar
primeiramente ao presidente Robertinho da Padaria pela iniciativa, cumprimentar o
trabalho da Comunidade Terapêutica Boas Novas e a todos que estão presentes aqui
porque... primeiro que para o projeto chegar até aqui e ter essa votação unânime e de
declaração de utilidade pública, é porque ela preenche os requisitos, todos os
requisitos de documentação, todos os pré-requisitos de funcionamento, estatuto,
sistema financeiro, sede, todas as informações necessárias para uma declaração de
utilidade pública, que não é fácil de tirar. É um documento importante para a entidade,
mas que tem toda uma história necessária para que seja tirado esse documento e a
entidade, de maneira brilhante, conseguiu esse documento que é algo que poucas têm
aqui no município. E de maneira muito especial cumprimentar a todos vocês que estão
aqui participando desse momento, tenho certeza que, com vocês aqui, vocês estão
construindo uma história que vai tornar ainda mais importante na vida de todos vocês
essa entidade que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. Parabéns a todos!”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Parabéns a todos da Comunidade
Boas Novas! Parabéns vereador Robertinho da Padaria!”
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 16/2019
CONSTANTE DO PROCESSO N° 6302/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié
de Alvarenga, que concede a Medalha Mérito Legislativo ao Escritório Regional do
Sebrae-SP Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo.
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Nós agora... Em discussão o Processo
6302 de 2019. Inscrito para falar o autor da propositura, vereador Dilermando Dié.
Então, encaminhamento de voto, vereador autor da propositura, vereador Dilermando
Dié.”
Não havia orador inscrito.
O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA, E. V.:- “Boa noite, senhor
presidente! Boa noite às pessoas presentes aqui na galeria, ao pessoal lá do Bosque
Betânia, parabéns pela luta, pela mobilização! Parabéns! Aproveito aqui a
oportunidade para relevar aqui a atividade, atuação do presidente da Casa, o
Robertinho, pela propositura que ora foi apresentada e votada por unanimidade por
esta Casa, beneficiando essas pessoas menos bafejadas pela sorte, através da
entidade que a Magali preside. Realmente são pessoas carentes, pessoas
necessitadas e que a Magali, fazendo esse papel do segundo setor, acaba fazendo um
papel muito bonito, um papel bacana e um papel muito espiritual com eles. Então
parabéns à Magali, à entidade, em especial ao Robertinho que pôde enxergar essa
situação e deixar também a sua contribuição positiva para essa sociedade. Mas,
senhor presidente, esse projeto que ora será votado, eu gostaria de contar
efetivamente com o apoio de todos os senhores vereadores para que possamos fazer
uma homenagem a uma entidade seriíssima neste nosso Brasil, que é o Sebrae, que,
aliás, aproveito para registrar a presença do Jardel Busarello, que é o gerente regional,
não é? Para se ter uma ideia, essa proposta que fazemos... primeiramente a proposta
que fazemos é conceder a Medalha Mérito Legislativo ao escritório regional do Sebrae
em São Paulo pelos 28 anos de relevantes serviços prestados à comunidade. O
escritório de São José dos Campos responde por dezoito municípios da região.
Somente, senhor presidente, no ano passado o regional do Sebrae fez cinquenta e um
mil atendimentos em serviços de empreendedorismo, finanças, inovação, mercado e
vendas, planejamento, cooperação, entre outros. No município de São José dos
Campos, nos 28 anos de atividades, foram feitos setenta e três mil e quinhentos
atendimentos pelo setor Sebrae regional, entre pessoas físicas e jurídicas. São
números que atestam os relevantes serviços prestados pelo órgão, merecedor do
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reconhecimento. Portanto, faço um apelo a todos os senhores vereadores para que
esse projeto ele seja votado e tenha a apreciação de cada um pela posição favorável e
positivo para que possamos fazer esta homenagem a esse órgão que tanto coopera e
trabalha para nossa cidade, para nossa região, também ajudando a vários
profissionais, ajudando a tanta gente. No mais, senhor presidente, muito obrigado pela
atenção de vossa excelência!”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Em votação o processo. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Processo aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Justificativa de voto, vereador
Dilermando Dié, autor da propositura.”
O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA, J. V.:- “Senhor presidente, quero
aqui de público agradecer a todos os senhores vereadores pela votação unânime da
proposta. Agradeço mesmo em nome do Sebrae – Escritório Regional São José dos
Campos!”
O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Convoco o vereador Robertinho da
Padaria, nosso presidente, para continuar os trabalhos da Mesa.”
Neste momento, reassume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA,
que dá continuidade ao processo de votação.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 243/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N°
7656/2019, de autoria do vereador Cyborg, que institui e inclui no Calendário Oficial de
Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia do
Administrador, a ser comemorado no dia 9 de setembro.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o
Processo 7656/2019. Não há vereador inscrito. Em votação o processo. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23/2019
CONSTANTE DO PROCESSO N° 7657/2019, de autoria do vereador Cyborg, que
concede a Medalha Cassiano Ricardo ao Núcleo São João de São José dos Campos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o
Processo 7657/2019. Não há vereador inscrito. Em votação o processo. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto,
vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG, J. V.:- “Obrigado, presidente! Primeiro eu queria agradecer a
todos os vereadores por votarem o nosso projeto de decreto legislativo de Medalha
Cassiano Ricardo ao Núcleo São João. Muito obrigado a todos os vereadores, uma
votação unânime! Vários vereadores já conhecem e sabem o trabalho que o Núcleo
São João tem feito em São José dos Campos para as famílias de nossa diocese, é
muito importante esse trabalho. E em data futura e oportuna estaremos entregando
essa medalha, essa honraria aqui na Câmara Municipal. Então nosso muito obrigado a
todos os vereadores! E a família Núcleo São João agradece.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Dr. Elton.”
O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! É com pesar que eu venho
pedir agora um minuto de silêncio para uma amiga que faleceu hoje, o nome dela é
Gisele Ugrin Martins. O velório está acontecendo agora na Urbam. Eu queria passar as
informações. Ela faleceu com 38 anos, deixou dois filhos pequenos e o esposo, eles
são meus amigos pessoais nos quais eu tenho convivido inclusive no trabalho junto à
igreja, no trabalho com crianças. Então, é Gisele Ugrin Martins de Miranda, 38 anos.
Ela vai estar sendo velada ali na sala 2 da Urbam, a partir das 19 horas. Obrigado,
senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de solicitar, ou melhor, solicito
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a inclusão para votação de dois projetos importantes para a nossa cidade, tratando do
Atleta Cidadão e também do Programa Conexão Juventude. Então eu solicito inclusão
para votação dos processos: Processo 8621/2019 – Projeto de Lei 274 de 2019, de
autoria do Poder Executivo; ainda, de autoria do Poder Executivo, o Processo
8623/2019 – Projeto de Lei 275 de 2019. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
de inclusão do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão,
os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação,
senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para votação, em regime de urgência
para apreciação em turno único, dos Projetos de Lei nºs 274/2019 constante do
Processo nº 8621/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município a
realizar o Programa Atleta Cidadão e dá outras providências; e 275/2019 constante do
Processo nº 8623/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa
Conexão Juventude SJC e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o
Processo 8621/2019.”
Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 274/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N°
8621/2019, de autoria do Poder Executivo, incluso na pauta, que autoriza o Município
a realizar o Programa Atleta Cidadão e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrito para falar no
processo o vereador Professor Calasans Camargo.”
Ocupa a tribuna o vereador Professor Calasans Camargo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Senhor presidente,
boa noite! Colegas vereadores, boa noite! Vocês que nos acompanham aqui na
sessão, nos visitam aqui nessa Casa de Leis. Parabéns aí vocês da Comunidade Boas
Novas pela conquista importantíssima de hoje! Vocês também que estão aqui nas
galerias e quem nos acompanha através da TV Câmara e da internet. Meus amigos,
nós tínhamos até hoje uma legislação que instituiu o Programa Atleta Cidadão
extremamente fraca para um programa. Na verdade, ela não fundamentava esse
importante programa de formação de talentos, de desenvolvimento de cidadania, que
hoje é o carro-chefe do desporto de São José dos Campos, realmente como programa.
Eu vou ler aqui um trechinho, ela tem apenas seis artigos, vou ler algumas coisinhas
aqui da lei atual, a Lei 6.483, de 5/01/2004, que instituiu esse importantíssimo
programa: ‘Fica a Prefeitura Municipal autorizada a realizar o Projeto Atleta Cidadão’.
Então, portanto, é uma lei autorizativa. ‘O Projeto Atleta Cidadão consistirá na seleção,
treinamento e participação em competições de crianças e adolescentes nas diversas
modalidades esportivas’. E assim vai... são cinco artigos. E o interessante aqui: – ‘Art.
5°. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar de sua publicação. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 5 de janeiro
de 2004’. Acontece que esta lei foi aprovada em 2004, tinha sessenta dias para ser
regulamentada e nunca o foi, e também não tem uma base jurídica para realmente ser
considerada um verdadeiro programa. Nós, na nossa... Com o auxílio da nossa
assessoria de gabinete, juntamente com os técnicos da Secretaria Municipal de
Esporte, funcionários de carreira, desde o nosso primeiro mandato, nós estamos
apresentando indicações nesse sentido, da necessidade de fundamentar o Programa
Atleta Cidadão verdadeiramente como um programa para que ele tenha uma
sustentação jurídica e continue atravessando gestões como um programa de Estado,
de uma cidade, e não de um mandato. Nós fizemos a primeira indicação (5913) em
2014 com o seguinte teor, lá em 2014: ‘Passados mais de dez anos da implantação do
Projeto Atleta Cidadão e não obstante o comprometimento dos profissionais envolvidos
e bons resultados obtidos, patente é a ausência de adequada caracterização da ação,
bem como do devido registro legal de seu conteúdo programático. Assim, imbuídos na
preservação do interesse público incidente e na consciência da necessidade de
atualização da legislação vigente, indicamos’ (indicação é um instrumento
importantíssimo da vereança que nós indicamos aos Poderes) ‘indicamos que o
Executivo Municipal’ (uma vez que essa é uma prerrogativa do município, do
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Executivo; o vereador não pode legislar sobre essa matéria, incorre em vício de
inciativa) ‘indicamos que o Executivo Municipal promova a implantação do Programa
Atleta Cidadão, baseado em diretrizes específicas, como substitutivo ao disposto nas
Leis Municipais 6.483/2004 e 9.055/2013, conforme disposições a seguir: (...)’ . Então
aí vai. Em 2013, nós votamos aqui nesta Casa de Leis uma inclusão do vereador
Willis, um vereador que passou por esta Casa de Leis, cadeirante, onde ele incluiu a
possibilidade do Projeto Atleta Cidadão abranger modalidades esportivas específicas
para pessoa com deficiência (PcDs). Foi um avanço em 2013, um avanço na lei, mas
não a fundamentação realmente como um programa. Em 2018, nós fizemos nova
indicação, já no mandato do prefeito Felício Ramuth, uma vez que nós sentimos que o
prefeito Felício Ramuth realmente reconhecendo esse programa, a sua importância, o
prefeito já havia aumentado a idade. Nós votamos aqui aumentando a idade do
programa, que era de 7 para 17 anos para 7 a 20 anos, de forma que as principais
equipes representativas em Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior... Acabamos
de vencer agora os Jogos Regionais compartilhados entre São Sebastião e Ilha Bela.
90% das equipes eram compostas de atletas do Atleta Cidadão que participaram por
São José dos Campos. Então nós fizemos novamente a indicação em 2018 ali
provocando o Executivo para que fosse enviado o substitutivo. Agora, em 2019,
fizemos nova indicação e conseguimos... indicação nossa em forma de projetos de lei,
com os artigos, sobre processo de seleção, o processo seletivo, o processo de
treinamento, o desenvolvimento do projeto, processo de competição, uma vez que o
Atleta Cidadão já tem as equipes de base, de formação. Desde os 7 anos de idade aos
20 anos são feitas as seletivas, triagens nas várias modalidades envolvidas e esses
atletas passam a representar em competições oficiais, federados, com ajuda para
transporte, ajuda para uniforme, para materiais, enfim, é um programa campeão que
tem como público-alvo atletas e paratletas, das modalidades abrangidas, residentes no
município de São José dos Campos, de ambos os gêneros e compreendidos na faixa
etária entre 7 e 20 anos de idade. O Poder Executivo acatou a nossa indicação. Os
técnicos da Secretaria Municipal de Esportes se debruçaram, os procuradores da
Prefeitura Municipal, o jurídico da Prefeitura, do Executivo, e saiu essa lei substitutiva
que hoje nós votaremos aqui. Em breve, na sequência, sairá o decreto, o decreto que
enfim irá regulamentar este grande programa. Este é o nosso papel aqui na Câmara
Municipal, né? É o nosso papel na Câmara Municipal. Nós, aqui, como o primeiro
professor de Educação Física que chega à Câmara Municipal, nós temos expertise,
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temos um gabinete muito preparado de assessoria, estamos pari passu com as
legislações de São José dos Campos: atuamos no aperfeiçoamento da LIF; na gestão
passada, no aperfeiçoamento da Lei do Fadenp; nesta gestão, da Lei de Incentivo
Fiscal do esporte, estamos aperfeiçoando a legislação do Programa Atleta Cidadão e
também estamos com o foco muito forte na Política Municipal do Esporte, que é uma
legislação importantíssima que vai alinhar todas as políticas públicas de São José dos
Campos voltadas para o esporte, criar o Conselho Municipal do Esporte, o Plano
Municipal do Esporte. Enfim, dar um norte e um alinhamento para todas as nossas
legislações que fazem de São José dos Campos uma cidade tão diferenciada, que
trabalha com milhares de jovens praticando iniciação esportiva através das escolinhas
de iniciação da Prefeitura, em todos os bairros da cidade praticamente têm atividades
para crianças, para jovens e para adultos gratuitas, mantidas pela municipalidade. As
escolinhas de iniciação esportiva culminam nas seletivas do Atleta Cidadão e esses
atletas passam a evoluir e, como o programa diz, de repente teremos atletas
olímpicos. Acabamos de ter aí uma... Laís Nunes, que foi terceira colocada nos Jogos
Pan-Americanos do Wrestling, na luta olímpica. Um Jeferson Júnior, do Projeto Olhar
Futuro, que hoje não compete mais por São José, mas foi revelado no Programa Atleta
Cidadão, terceiro lugar pelo Brasil, bronze nas Olimpíadas das Américas, que foram os
Jogos Pan-Americanos, que acabaram de ocorre em Lima (Peru). Tivemos também o
Rafael Godoi, também passou pelo Atleta Cidadão de São José, hoje está no Sogipa,
lá no Sul, participou também dos Jogos Pan-Americanos. Enfim, vários atletas do
rúgbi, de várias modalidades que competiram aí, revelados aqui em São José dos
Campos. Muitos chegarão na próxima Olimpíada teremos com certeza vários atletas
de São José na Olimpíada que passaram pelo Programa Atleta Cidadão. Mas, acima
de tudo, estaremos cumprindo o nosso compromisso, que é o compromisso número
um do esporte, que é formar cidadãos, cada um real investido no esporte, você
economiza seis, dez reais juntando aí a questão de saúde, a questão de segurança
pública, a questão da formação do cidadão. É nisso que nós acreditamos, o esporte
inclui, o esporte forma o cidadão e o esporte ajuda muito a sociedade. Então, meus
pares, eu tenho certeza que nós teremos uma aprovação dessa legislação, esse
substitutivo, que referendo o Atleta Cidadão como um programa, dando a sustentação
legal e a base legal para que ele continue atravessando gestões com o sucesso que
tem tido ao longo desses anos, desde 2004 para cá. Deus abençoe, colegas
vereadores, e conto com o seu voto. Muito obrigado!”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de
votação, vereador Cyborg.”
O vereador CYBORG, E. V:- “Senhor presidente, nesse projeto que iremos votar
dentro de instantes, eu vou votar a favor. Nós já discutimos muito a respeito disso e
viemos discutindo a respeito do Atleta Cidadão que ele tem que virar uma lei e um
programa, a gente já vem discutindo bem antes de estar aqui como vereador, quando
entramos vereador em 2012 a gente já vinha discutindo isso, e a gente fica feliz, feliz
em saber que a partir do momento da aprovação dessa lei, esse projeto poderá passar
qualquer prefeito ou qualquer prefeita na cidade, qualquer secretário de Esportes, que
esse projeto vai estar eternamente em São José dos Campos, isso é importante. É o
que a gente precisa, isso vai dar uma garantia para a juventude, uma garantia para os
atletas, ainda mais agora que o Programa Atleta Cidadão vai até 21 anos. Então, vai
ter sim o nosso voto favorável, presidente, quero aqui colocar, e espero que todos os
vereadores votem favoravelmente a esse belo projeto que está sendo... vindo do
Executivo.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o
processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão, os contrários
que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto,
vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, J. V.:- “Senhor presidente, vereadores,
vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, aqui na
galeria, através da página do facebook da Câmara. A gente fica mais uma vez muito
contente de estar aqui nesse microfone, poder aqui comemorar mais uma conquista,
que é a aprovação desse projeto agora, que já é lei, o Programa do Atleta Cidadão. O
Programa do Atleta Cidadão que esse ano completa 20 anos, 20 anos de história, 20
anos de crescimento na área esportiva, de valorização do profissional... do atleta que
vai ser profissional, quem sabe aí no futuro, tem grandes chances, que esse programa
ele eleva realmente o atleta, ele chega num nível competitivo que faz nossos jovens a
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se desenvolverem cada vez mais. E o projeto tem crescido cada vez mais e agora
virando lei, lei na nossa cidade. Lembro muito bem que, na campanha com o nosso
prefeito Felício Ramuth, a gente colocou muito isso, na questão de valorização do
esporte, valorização desse programa, valorização do jovem, do esporte como
ferramenta de inclusão, e esse programa faz muito isso, tanto que, após eleito, a gente
trabalhou muito também junto com o secretário de Esporte, o Paulo Sávio, que foi
também chefe do Departamento do Atleta Cidadão em 2009 a 2012, que ajudou muito
o desenvolvimento desse programa, o efetivo, que hoje é o secretário de Esporte e
que na administração passada, senhor presidente, foi um programa que não foi
valorizado, foi um programa que não teve apoio, foi um programa que ficou
estabilizado, não teve desenvolvimento porque não tinha compromisso da
administração passada. Agora essa... com o compromisso com esse prefeito, aqui a
gente já até virando presidente da Comissão do Esporte na Câmara, subindo,
trabalhando, trabalhando junto com a Secretaria de Esporte, junto com vários
vereadores realmente incumbidos a crescer esse programa... ano... 2017 fui junto
com o secretário de Esporte em Brasília, onde a gente foi levar esse projeto no
Ministério do Esporte para mostrar um projeto de exemplo para o Brasil, um projeto
exemplo para o Brasil, para os nossos jovens, e está aí o quanto que eles ficaram
assim, falaram assim: ‘nossa, que lindo projeto e isso tem que ser para o Brasil!’ Então
a gente tem trabalhado cada vez mais, aqui todos os vereadores incumbidos a fazer
crescer realmente, entendendo como o esporte ele forma o cidadão e o jovem. E um
programa que agora é lei, é lei, e vai ser agora um programa... e é um programa que a
gente tem certeza que vai ser referência para o Brasil. O Brasil se espelha em São
José dos Campos na parte esportiva. A Câmara se dedicando a programas como esse
e trabalhar cada vez mais. Trabalhamos junto com a LIF, agora vamos tentar trabalhar
junto para uma remodelação do projeto do Fadenp, né? E aqui fazer obras e obras
acontecendo: a arena desportiva, voltando a construção dela; o Teatrão; o ginásio
Delmar Buffulin, que fez lá o vestiário; a LIF, essa mudança. Então assim, tem vários,
vários, vários... estruturas esportivas têm crescido cada vez mais e esse é mais um
programa, um programa que, assim, é tradição da nossa cidade, é filho da nossa
cidade e é referência para o Brasil. Parabéns à Prefeitura! Parabéns a todos os
vereadores! A gente agradece realmente a aprovação de algo que já acontece há 20
anos e crescendo cada vez mais. Obrigado!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 275/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N°
CMSJC-001 – 51ª Sessão Ordinária – 22.08.2019

Identificador: 360038003600330030003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

22

DATA
22.08.2019

8623/2019, de autoria do Poder Executivo, incluso na pauta, que institui o Programa
Conexão Juventude SJC e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o
Processo 8623/2019. Não há... Encaminhamento de votação, vereador Professor
Calasans Camargo.”
O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, E. V.:- “Da mesma forma que nós
acabamos de votar aí uma legislação, a lei que fundamenta o Programa Atleta
Cidadão como um programa, da mesma forma agora nós votaremos uma lei que
fundamenta também, dá sustentação jurídica para o Programa Conexão Juventude. É
um programa que leva cidadania, leva atividades de lazer, muitas atividades
interessantes, culturais e esportivas nos bairros da cidade de São José dos Campos
aos finais de semana, itinerante, cada final de semana está num bairro diferente, é um
programa campeão muito importante. Já teve outras nomenclaturas, outros formatos
similares em gestões passadas, agora está sendo executado com muita categoria
nessa administração e merece realmente ser fundamentado com base legal para que
continue, para que o Conexão Juventude perdure como um programa também de
Estado, não de um governo. Continue nas próximas gestões levando a cidadania,
levando opções de lazer e de cultura nos bairros, principalmente da periferia de São
José dos Campos. Então, portanto, peço aos pares aí votação unânime.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o
processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu só quero também
fazer um registro aqui, registrar a presença do Pedro Santiago, gerente de programas
de desenvolvimento comunitário. Obrigado pela presença, Pedro! E do Bruno Santos,
diretor de políticas públicas para a juventude. Eu só quero fazer um comentário
também do programa, do trabalho que vocês fazem, Conexão Juventude, no qual eu
acho um... como já foi falado aqui pelos colegas vereadores, a importância desse
projeto, vereadores, que é levar cultura para os bairros, levar ações, divertimento, que
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as pessoas cobram, né? Que é festa, show, enfim, um monte de atrações que através
do Conexão Juventude tem feito, e cada vez mais eu tenho notado que mais gente
está indo, né? Mais gente está indo. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês! E do
Programa Atleta Cidadão, como já foi falado por vocês vereadores também, é um
exemplo de política pública para todo o país, mais de 20 anos o Programa nosso Atleta
Cidadão. Com a palavra o vereador... e quero também dar um abraço aqui ao Valdir,
né? Meu amigo Valdir que está presente, do Cidadania. Abraço, Valdir! Com a palavra
o vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria também de manifestar nosso
contentamento, parabenizar o prefeito Felício Ramuth por este programa que deu
certo. Deu certo porque ficou na mão de um pessoal que conhece. Quero aqui mais
uma vez agradecer a presença do Bruno, do Pedro, que mantém esse programa,
esse... agora virou realmente programa de Estado, da Prefeitura, um programa que,
senhor presidente, desde 2017 já concluiu quarenta e quatro edições em todas as
regiões da cidade, um programa que atinge de cheio principalmente a população mais
simples, carente e, por que não dizer, a juventude de modo especial. É uma atividade,
uma proposta, sugiro até que faça mais edições porque é um programa que realmente
deu certo e tem a aprovação da comunidade joseense. Também já alcançou esse
programa, senhor presidente, mais de cento e sete mil pessoas, levando serviços e
políticas públicas. Então, parabéns Bruno, Pedro, ao prefeito Felício Ramuth, por essa
iniciativa, por esse trabalho excelente em nossa cidade que agora se torna então um
projeto aprovado unanimemente pelos vereadores dessa Casa! Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, mais uma vez nesse
microfone, também não posso deixar aqui de parabenizar o Programa Conexão
Juventude aí do departamento da juventude que está linkada direto à Secretaria de
Esporte também, né? Então são praticamente dois projetos aqui. E eu quero
cumprimentar o Bruno e o Pedro, principalmente, que estão sempre à frente, o James
que também começou lá atrás à frente desse programa, que é um programa que
retornou para nossa cidade realmente num novo formato, porque começou lá atrás,
Ação Juventude, a administração passada acabou praticamente com as ações, com a
juventude, e agora retomando junto com vocês esse departamento da juventude aí
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para voltar realmente a dar à juventude o que ela necessita, com coordenação, com
organização, com respeito ao jovem realmente, com programas de cultura, lazer,
atividade física, saúde, serviços, e é isso que precisa o jovem. Quando tem essa
apresentação e é levada aos bairros sempre, fazendo, e eu sei que vocês sempre
estão lutando junto para levar mais e mais e mais e mais, e a gente tentando buscar
junto recurso para tentar realmente levar para São José inteiro, mas o que vocês já
têm feito, têm feito um grande trabalho. Eu acho que quem participa da Conexão
Juventude sai falando muito bem, os jovens adoram, e é mais um programa que tinha
acontecido... e esse é um exemplo de programa que acontecia numa administração,
entrou uma outra e acabou, né? Então que vire lei! Que vire lei, que independente da
administração que entre na Prefeitura, é um programa, vai estar aí para o jovem, que
ninguém tira! Pode mudar o formato, mas ninguém tira, é um programa para o jovem, e
vocês hoje estão fazendo um lindo programa. Parabéns mais uma vez a toda equipe, a
todas as secretarias que estão envolvidas! Eu acho que isso tem que acontecer
sempre. O pessoal reclama ‘ah, não tem lugar para a gente ter diversão em São José,
não tem lugar para ir em tal lugar’. Está tendo bastante, está tendo bastante. Se
acompanhar o site da Prefeitura, acompanhar o pessoal através do instagram, muitos
jovens estão lá, e outros programas estão até criando na cidade, através do setor
privado, que estão se baseando através do Conexão Juventude. Vamos aí falar do
evento que teve no último domingo que foi aí patrocinado, entre aspas, pela Record,
iniciativa da Record, com várias outras empresas do setor privado que fizeram uma
ação muito bacana no Anel Viário, próximo lá do Centro da Juventude, e que foi um
espetáculo! Foi lindo! Bombou! A população, mais de 20 mil pessoas passaram lá.
Então é isso que precisa. Não é fluxo de madrugada, não é som que vá noite adentro,
que atrapalha o sossego da população, não é local onde tem bebida, tem mistura de
droga, não! É algo... serviço para o jovem, do jovem para o jovem, no local certo, no
horário certo, propício para isso. Então, parabéns mais uma vez! Parabéns à Prefeitura
que apresenta esses dois projetos para nós aqui! E a gente tem aqui a felicidade de
estar... e eu tenho a honra de hoje estar como vereador e aprovar mais esse projeto
que a gente também está sempre junto fazendo parte. Parabéns, gente! Agradeço.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero também só
fazer um registro aqui, vereador Marcão, do James, né, Pedro? Do James também que
iniciou o trabalho aí na Conexão Juventude, o James hoje que está nas Relações
Comunitárias. O James é um conhecido já antigo da gente também, mora lá na região
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sul, mas é um rapaz aí de talento, muito talento aí junto com vocês que toca essa...
que iniciou a Conexão Juventude que hoje aí é um sucesso para a nossa cidade.
Justificativa de voto, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, J. V.:- “Senhor presidente... Ah lá, tão chamando a Amélia
lá. Amélia, o maior sucesso você lá em cima. Olha, eu queria também aqui parabenizar
o Bruno, o Pedro e o Bruno Santos... o Bruno Maldonado e o Bruno Santos, porque eu
tenho acompanhado vocês na Conexão Juventude e eu acho que é o mais importante,
vocês estão indo nos lugares que a população precisa mais. Eu acho que isso está
sendo importantíssimo, não só por causa de show, mas é de levar também vários
serviços para a comunidade. Já vi vocês lá no final, lá no Righi, no Jardim São José II,
que eu achei... fiquei até emocionada porque aquela população ficou até, assim, em
estado de graça de ver o que que vocês tinham levado. Eu acho que é importante isso
mesmo, levar para onde precisa porque no centro da cidade tem gente que tem
facilidade para se locomover, tem equipamentos sobrando no centro da cidade, mas
na periferia é aonde que vocês têm que estar. E parabéns a vocês pelo trabalho, pela
organização e principalmente pela sensibilidade que vocês estão tendo nesse grande
projeto do Felício!”
Às 19h38min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Oradora inscrita no dia
de hoje para falar no Expediente, vereadora Amélia Naomi.”
Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente.
Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, inciso I, do
Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo
regimental de vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas, a todos presentes!
Quero aqui dar um abraço especial a todos que estão acompanhando, principalmente
o pessoal do Banhado, o senhor Davi. Eu fiquei aqui, senhor Davi... em nome do
senhor, todas estão aqui representadas. Eu vou começar primeiro com as imagens
para depois das imagens a gente citar o problema do Banhado, o vereador Wagner vai
fazer essa colocação, mas quero aqui passar. Isso aconteceu no dia de hoje, a
Prefeitura retomou o corte de árvores na avenida Astronautas. Pode ir passando! Aqui
é só para comprovar porque foi hoje de manhã, que é o jornal mostrando, porque já
teve caminhão a semana passada, então aqui é o jornal. Hoje, às 11 horas, cortaram
essas árvores todas. Pode passar! Ah, tem o vídeo.”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Na porta do Inpe. Olha as toras, olha a dimensão.
Pode passar. Mais algumas imagens. Ah, essa atividade... O Moraes está aqui. Foi na
semana passada, antes da reunião do Comam, nós fizemos lá na porta do Inpe. Nós
fizemos um dia antes, inclusive, da mudança da direção do Inpe, fizemos dois dias de
manifestação, mas no primeiro dia. Pode pôr o som!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Pode passar!”
Deu-se continuidade à exibição do vídeo.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Vocês estão vendo, Moraes é ciclista, ele só anda de
bicicleta, esteve presente por três dias na entrada, seis e meia da manhã, que é a
entrada dos trabalhadores da Embraer. Queria também informar que lá no Jardim da
Granja o padre passou um abaixo-assinado que já foi anexado lá na Prefeitura e a
comunidade nesse final de semana se mobilizaram. Aliás, hoje o corte de árvores foi
feito pelos moradores que nos avisaram... fez a filmagem e nos enviou aqui. Pode
passar! É que a gente... esse vídeo... Ah, isso é hoje, olha aí o corte agora de manhã...
foi de manhã, onze horas. Pode passar! Aí essas fotos de hoje. Pode passar! Aqui o
caminhão. Nós estivemos lá hoje à tarde, uma e meia, na hora que o caminhão estava
lá. Pode passar! Aqui, olha, são três árvores aqui do lado. Passa! Aqui as três árvores.
Pode ir passando! Ali... Então, o que que a Prefeitura fez hoje? Cortou a árvore de
manhã, pôs a equipe... se todas as obras da Prefeitura fossem nessa velocidade, a
gente ia ter tudo pronto em uma semana... pôs essa equipe já passando o cimento.
Aliás, o Lucas Lacaz, na reunião do Comam, questionou, porque a Lei Orgânica do
Munícipio diz que tem que ser broquete, perguntou para o secretário na reunião do
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Comam se ia ser de broquete. Simplesmente para não dar tempo de fazer
absolutamente, nem se questionar, estão descumprindo a lei e aí, olha, hoje já... de
manhã cortaram e à tarde, aqui bem do lado do Inpe, quem passar lá agora vai ver, e
hoje à tarde continuavam cimentando. Pode passar! Aí olha, olha aí, tiraram a árvore
de manhã e aí já fizeram essa varredura, sendo que agora de manhã, nós não temos a
foto, mas um representante do Comam, um ambientalista, Ricardo Law esteve lá
olhando e fazendo a proposta da manutenção da árvore, do novo traçado, que é isso
que falou o Moraes. O novo traçado requer uma dança da árvore, que é ótimo, né? As
pessoas vão andar de bicicleta ali e vai manter a qualidade. Mas foi isso que a
Prefeitura fez hoje, vai fazer isso amanhã e infelizmente é essa a realidade. Pode
passar! Olha aqui, olha aqui, né? Pode passar! Olha, isso foi hoje para mostrar que a
obra vai ser feita em dois dias, com o dinheiro do BID, descumprindo todo o requisito
do BID que... aqui está o senhor Davi, que já fez reuniões demais com o BID, não é,
senhor Davi? E tem que ter cartaz, tem que falar quanto é a obra, apresentar o projeto
e tudo mais. Dinheiro do BID tirando a árvore da frente do instituto que é referenciado
no mundo inteiro e hoje nós vimos a posição inclusive do presidente da França
questionando a questão da Amazônia. Então aí, na frente do Inpe, esse foi o presente
que o prefeito dessa cidade não ouvindo, infelizmente apressando para não fazer uma
obra com broquete e mantendo as árvores que foram plantadas pelos moradores e
estudantes, inclusive lá da Mariotto. Pode passar! Aí hoje. Pode passar! Ah, volta aqui
a foto, não sei se você consegue. Aquela parte branca do lado da árvore, aquela
árvore vai ser cortada, está vendo ali? Daqui aquela árvore lá em cima, aquela árvore
vai ser cortada. Eu não sei se a gente colocou todas as fotos porque eu ia falar só um
minuto, mas nós temos toda a numeração, ainda falta acho que é sessenta e seis
árvores e tem as árvores do lado de cá da Dutra que eles vão cortar, do lado do CTA.
Pode passar! Aqui, hoje também, olha, lá! Toda essa parte ali, aquela árvore lá em
cima será cortada, está ali... Pode passar! Aqui isso foi nós aqui hoje quando eles
estavam cortando de novo, fomos lá na resistência e conseguimos pedir solidariedade,
mandando buzinar e tal, aí o caminhão saiu e não cortaram mais árvores no dia de
hoje à tarde. Mas o setor de obras conseguiu cimentar tudo para não ter dúvida: ‘não
terá árvore, terá cimento!’ Pode passar! Esse foi hoje à tarde. Quero aqui
cumprimentar todos os apoios que a gente está tendo dos ambientalistas, a
comunidade indo lá e... Olha lá: ‘Prefeito motosserra’. Isso foi hoje, essa foto, na
rotatória ali do Jardim da Granja. Pode passar! Essa é a foto. Vamos lá! Esta foto é da
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primeira semana, quando depois da suspensão que o Comam deu, eles não
paralisaram então eles fizeram essa preservação, logo depois eles... a obra... o
caminhão... o caminhão não, o trator vai passando e ficou essa. Foi cortada já, agora
foi cortada. Pode passar! Aqui, tem das raízes também que o que eles deixaram
também não vai ter... vai morrer. Pode passar! Aí oh, essas raízes todas... essas
árvores aqui não vão ficar porque infelizmente cortaram. Vamos lá! Aí olha aqui a
rotatória, a pressa de fazer a semana passada. Vamos lá! Olha aí as raízes. Algumas
fotos dessas foram os moradores do Jardim da Granja que passaram para nós. Pode
passar! Ali, esse caminhão é da semana passada, tá, o primeiro caminhão, um dos
primeiros, né? Isso aqui hoje, é a foto de hoje. Para não colocar broquete, para não
ouvir membros do Comam, como o Ricardo Law, que junto com alguns arquitetos
estavam fazendo a proposta alternativa do lado do Inpe, do lado do Inpe. Isso aqui é
no Inpe. Pode passar! Aí, essa foto é de hoje, está vendo que não tem chuva, não tem
nada, essa foi cortada hoje. ‘Oitenta e dois’, aí nós temos os números, não sei está
nessas fotos aí... essa foi a oitenta e dois que foi hoje de manhã. Passa! Oitenta,
oitenta e um, olha o número que já foi. Passa! Essas foram da semana passada. Tem
mais algum vídeo? Eu queria passar para o Wagner para falar um pouco aqui do
Banhado e dizer para todos os vereadores: ‘pode fazer com calma essa obra, pode ter
a ciclovia e pode discutir com quem entende para fazer a obra e manter as árvores’.
Nós estamos vendo uma mobilização mundial com a posição do presidente da
República que também manda e deixou, né, abriu para desmatar a Amazônia e nós
vimos a consequência a semana... antes de ontem São Paulo ficou escuro às três
horas da tarde de tanto que eles foram lá e tacaram fogo criminoso para fazer com
pressa. Infelizmente, nós estamos vivendo aqui. Nosso pedido é: ‘Pare de cortar as
árvores!’ Antes saiu na mídia aqui, passa aí os cortes de árvores! ‘Prefeitura corta
dezenas de árvores da ciclovia’. Pode passar! Não revela o número. ‘Conselho
questiona (...) suspende o corte de árvores da ciclovia’. Essa daqui foi a mobilização
de hoje, os moradores. E aqui nós estamos falando o que a população tem que saber:
o projeto preservando e era possível, tá? Infelizmente as árvores... vocês vão passar
ali do lado do CTA, porque a ampliação vem, passa ali pelo CTA. As árvores do lado
da Dutra do CTA serão cortadas também porque isso... Bom, esse é o material que a
gente soltou lá no bairro do Jardim da Granja. Então queria dizer a todos vocês que,
no sábado, nós estamos fazendo um ato às nove da manhã, um ato que o Moraes,
que os ambientalistas, que parte do Comam, que toda a sociedade... estamos aqui
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convocando o Betânia, o Banhado, lutar pelo meio ambiente, lutar pela vida e lutar
pelos parques. E ‘Chorando pela Amazônia nós estamos...’ tenho certeza que tem
várias crianças do Jardim da Granja chorando pela árvore que plantou e que foi
cortada no dia de hoje. Aliás, várias mães foram lá e brigaram com os funcionários que
estavam cortando a árvore. Vereador Wagner, podia só falar aqui para o Banhado que
eu pedi para eles ficarem e eles estão aqui com a questão da reivindicação deles, que
é uma reivindicação importante que o vereador vai passar e também sua posição. Ele
esteve lá hoje, a hora que ele esteve lá a gente já tinha se retirado, mas até a semana
passada foi sessenta e seis árvores, hoje foi mais... não sabemos quantas, mas nós
sabemos que amanhã e depois terá mais árvores. Wagner!”
O vereador WAGNER BALIEIRO, em aparte:- “Obrigado, vereadora Amélia, pelo
aparte! Cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras, público aqui presente, de
maneira especial citar a todos os grupos organizados que estão presentes aqui no dia
de hoje, os músicos que estão presentes, o pessoal do Banhado estou vendo bastante
gente aqui, Elaine, senhor Davi, a turma toda que está aqui com várias faixas falando
da questão do direito às ZEIs do Banhado, falando da questão da regularização do
Banhado, a verba carimbada do artigo 7, da Lei 8.756 de... do cadastramento e
manutenção das nascentes e drenagens da Rua da Linha até a vala do Banhado.
‘Cadê a verba carimbada do artigo da 8.756...?’ só não estou conseguindo ver o ano.
8.756 de dois mil e...? 14? 7? 17? 2003? 10... 13... 12! 2012! Isso, desculpa então,
gente! 8.756 de 2012. A vista está... bateu o reflexo do vidro bem no local do número.
Cumprimentar também toda a equipe... que é uma alegria muito grande de ver sempre
aqui o pessoal do Bosque Betânia. Tem uns cartazes muito bacanas ali: ‘Salve o
Bosque Betânia!’; ‘Estamos de olho!’; ‘Choramos pela Amazônia, não queremos chorar
também pelo Bosque Betânia!’; ‘As árvores são filtros de ruídos e poluição’. Então
cumprimentar a todos os moradores do Bosque Betânia, amigos, Davi, Fátima,
Silvana, Ieda, Moraes e toda a galera que está presente aqui resistindo, né? Toda
semana vindo nas sessões de Câmara, dando exemplo de cidadania. Aliás, a
discussão do Banhado ela tem que trabalhar muito com pelo menos a manutenção da
dignidade das pessoas que moram naquele local. Você tem uma discussão se vai
preservar, se vai discutir o que fazer daquele local, mas minimamente preservar a
dignidade das pessoas que moram naquele local, então serviços básicos necessários:
limpeza de uma valeta, cuidar de manutenção de estrada, iluminação pública. O
senhor Davi vive pedindo um monte de vezes um monte de serviço lá, que é o dia a
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dia de uma administração, é o serviço do dia a dia que qualquer cidadão de qualquer
rua da cidade, se ligar no 156, pode solicitar e a Prefeitura tem a obrigação de fazer. E
precisa fazer lá também, deveria fazer lá também, porque são cidadãos que votam,
que participam, que contribuem com a nossa cidade e que moram na nossa cidade há
muitos anos. Então, serviços como esses têm que ser feitos para garantir pelo menos
o mínimo de respeito para aquela população que está lá há mais de 50 anos morando
naquele local, que é a comunidade do Banhado. E a gente aqui vai continuar
cobrando, principalmente a limpeza dessas valetas e a manutenção dos locais ali da
região do Banhado. Só dizer que uma das coisas que sempre pesa, Amélia, quando
você tem uma discussão em relação a uma obra da ciclovia, é quando ela é feita sem
o devido debate prévio e sem a devida transparência. As coisas que são feitas abertas,
com transparência, discutindo com a população, você resolve vários problemas. Se
nós tivéssemos colocado, como sempre esteve colocado, que a ciclovia ela está
dentro do Plano de Mobilidade... Vai fazer a obra de ciclovia, qual o problema de
conversar com a população e discutir com a população o modelo de ciclovia, o traçado
dessa ciclovia? Por que não negociar com o Inpe e o CTA o recuo do muro pra fazer
a... ‘Ah, vamos fazer a ciclovia sem perder nenhuma dessas árvores. Ah, não vai ter
jeito, vai ter algumas situações que vão ter que ser suprimidas árvores’. Qual é o plano
de remanejamento dessa árvore? Qual é o plano de replantio? Qual é o inventário
desse processo todo? Aonde que está? Por que que não está aberto? Se está tendo
toda essa polêmica, por que que até agora não colocou todo o estudo desse inventário
que está falando dessa supressão, de quem deu autorização, da compensação? Que
são três mil e quatrocentas árvores que vão ter que ser plantadas! Onde, quando e
como? Por que que isso não se torna público? E fica mais fácil até inclusive para fazer
o debate. E, lógico, tudo isso poderia ter sido feito muito antes de começar a obra.
Então, há uma... Essa falta de transparência e essa falta de diálogo, de fazer a coisa
antes para evitar problema dentro do Comam, fazer com quem é ligado à questão
ambiental, fazer com a comunidade, você evitaria um monte de problema. Nós já
fizemos isso várias vezes, nós temos experiência de vários vereadores aqui que já
fizeram essa questão da discussão de processos como esse de ciclovia. Quando a
gente foi fazer a discussão da ciclovia na avenida Nove de Julho, teve toda a polêmica,
teve o debate, mas foi feito o debate, Ieda, mantendo aquelas árvores na ciclovia Nove
de Julho, duas árvores lá nativas...”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Lindas! Estão lá!”
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O vereador WAGNER BALIEIRO, em aparte:- “...ficaram lá na Nove de Julho, ficaram,
dentro de uma proposta de...”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sempre foi a proposta de manter.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, em aparte:- “...de implantação de ciclovia e sempre
com a discussão com a população. Agora, você tem um estrago feito, tá? O que que
vai ser feito de alternativa a isso? Vai ter a compensação? Qual é? Traga o plano,
mostre, deixa isso aberto, não custa nada, já seria um avanço até porque aí a
sociedade vai poder acompanhar o que que vai ser feito nesse processo de
compensação de todo esse dano que já aconteceu infelizmente.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Queria registrar que o Moraes me mandou aqui um
recado para cumprimentar e registrar a posição de vários membros da sociedade civil
que na reunião do Comam, e nós não temos aqui os nomes de todos, mas todos que
votaram pela suspensão, a companheira representante da OAB tem aqui da gente, do
movimento social, da sociedade de São José que está contra, todo o nosso aplauso e
o nosso respeito porque essa questão no Comam foi votada por quatro, cinco vezes,
né? Teve pessoas da sociedade civil que, na hora que viu aquele processo de
manobra, até se retiraram. Então, registrar a posição importante que teve essas
pessoas, que são membros do Comam, da sociedade civil, que nesta reunião, na falta
de transparência... Aliás, o secretário de Transporte disse que não sabia que precisava
passar por aquele Conselho, assim, com uma cara de deboche mesmo, falando para o
Comam, que é uma entidade tão respeitada, garantida na lei inclusive, que eles
discutam essas questões, infelizmente teve que ouvir de um secretário esse deboche
todo. Então, eu quero aqui registrar que eu acho assim, que essa questão é uma
questão que poderia e deve... e aqui os vereadores, mesmo da base do prefeito
Felício, sabem e têm sensibilidade por essa questão. É possível ter ciclovia e é mais
caro sim, mas mantendo as árvores, como disse o vereador Wagner, como a Nove de
Julho. Nós vimos que naquela época inclusive tinha pessoas do PSDB que ficaram lá
colocando contra aquela obra, e foi uma obra belíssima e é um cartão-postal de São
José dos Campos. Então, eu quero aqui reiterar que é ruim, foi muito ruim esse
processo da forma que foi conduzido pela Prefeitura, cortando as árvores que foram
plantadas pelos estudantes e moradores do Jardim da Granja. E eu queria registrar
que também fizemos duas representações, no Ministério Público Estadual e Federal,
pelo Lucas Lacaz, pela Andreia. Estive lá também, o Moraes também esteve no
Ministério Público Federal e nós queremos apuração, estamos pedindo transparência e
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nós vamos, nesse grande movimento do Brasil e de São José em defesa das árvores,
no sábado, fazer um movimento suprapartidário. Se tiver vereadores aqui do PV, do
PMDB, de todos os partidos...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... que queiram se somar, e o presidente da Casa, no
sábado, está aberto porque nós queremos ciclovia, mas nós queremos a manutenção
das árvores.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora para
um minuto de silêncio a pedido... pelo passamento... a pedido... pelo passamento... a
pedido do vereador Dr. Elton, da senhora Gisele Ugrin Martins de Miranda.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da senhora Gisele Ugrin Martins de Miranda.
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
20h05min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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