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SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JOSÉ DIMAS (PSDB), LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

CYBORG (PV), DR. ELTON (MDB), DULCE RITA (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), 

JULIANA FRAGA (PT), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA) e PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP). 

 

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

BALIEIRO (PT) – 18h02min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h04min, DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h05min, FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS) – 

18h09min, JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 18h10min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 

18h10min. 

 

 

Às 17h59min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 

sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. 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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sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

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

aqui presente e também que nos acompanham pela TV Câmara! E também saudar os 

nossos servidores desta Casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de 

todos os processos da pauta da sessão de hoje por serem de conhecimento de todos 

nós vereadores. Solicito, ainda, o adiamento, por uma sessão, de quatro processos, 

passarei a elencá-los: Processo 12758/2017 – Projeto de Lei 370/2017 – autoria: 

vereadora Amélia Naomi; também, de autoria da vereadora Dulce Rita, o Processo 

3045/2018 – PL 97, ambos 2018; de autoria do vereador Cyborg, Processo 

11305/2018 – Projeto de Lei 432/2018; o processo, também, 11804/2018 – Projeto de 

Lei 466/2018, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento. Solicito, ainda, a 

inclusão para leitura e votação do Processo 11290/2019, o Requerimento 3271/2019, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi e Wagner Balieiro. E, ainda, solicito a inclusão 

para votação do Processo 7908/2018 – Projeto de Lei 319/2018, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério. Obrigado, senhor presidente! Solicito, em tempo ainda, 

senhor presidente, a inversão de pauta do processo de autoria da vereadora Dulce 

Rita, o Processo de nº 7465 cujo PL 188/2015.” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, 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 370/2017 constante do Processo nº 12758/2017, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a Rua Dez, localizada no 

loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de rua Paulo Henrique Pereira 

Alves; do Projeto de Lei nº 97/2018 constante do Processo nº 3045/2018, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de 

cinema adaptada a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

e suas famílias no Município de São José dos Campos, e dá outras providências; do 
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Projeto de Lei nº 432/2018 constante do Processo nº 11305/2018, de autoria do 

vereador Cyborg, que dispõe sobre a proibição de venda de animais domésticos em 

locais públicos, inclusive em veículos, exceto as autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de São Jose dos Campos; e do Projeto de Lei nº 466/2018 constante do Processo nº 

11804/2018, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que dispõe sobre a 

Política Municipal de Estímulo Incentivo e promoção ao desenvolvimento de Startups; 

o pedido de inclusão na pauta para leitura e votação do Requerimento nº 3271/2019 

constante do Processo nº 11290/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi e do 

vereador Wagner Balieiro, que solicita autorização legislativa para a vereadora Amélia 

Naomi representar a Câmara Municipal de São José dos Campos, sem ônus, no 

Simpósio Estadual “A importância da mulher na construção de um Parlamento 

Democrático”, no dia 26 de setembro de 2019, às 9 horas da manhã, no auditório da 

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo; o pedido de inclusão na 

pauta para votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, do 

Projeto de Lei nº 319/2018 constante do Processo nº 7908/2018, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério e de sua autoria, que denomina o viaduto da Via Cambuí, que 

passa sobre a Rodovia Presidente Dutra, de Viaduto Romeu Tuma; e, ainda, o pedido 

de inversão de pauta no Projeto de Lei nº 188/2015 constante do Processo nº 

7465/2015, de autoria da vereadora Dulce Rita. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência dos 

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 do requerimento incluso, a saber: “Processo nº 11290/2019 – 

Requerimento nº 3271/2019, de autoria dos vereadores Amélia Naomi e Wagner 

Balieiro, solicita autorização legislativa para a vereadora Amélia Naomi representar a 

Câmara Municipal de São José dos Campos, sem ônus, no Simpósio Estadual ‘A 

importância da mulher na construção de um Parlamento Democrático’, no dia 26 de 

setembro de 2019.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, esses 

são os processos da leitura do dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão. 
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Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2019 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 10690/2019, de autoria da Mesa Diretora, que altera o art. 100, da 

Resolução nº 5, de 1º de dezembro de 1983, que dispõe sobre o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de São José dos Campos. 

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

Processo 10690/2019. Não há vereador inscrito. Ah! A vereadora Dulce... Não há 

vereador inscrito. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma 

emenda, de autoria da Mesa Diretora. Em votação a Emenda nº 1. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Às 18h30min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria da Mesa Diretora. Aprovada por unanimidade 

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 

Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

12/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 9866/2019, de autoria do Poder Executivo, 

que altera as Leis Complementares nº 309, de 8 de dezembro de 2006, que “Autoriza 

o Executivo Municipal a contratar pessoal para atender as necessidades do Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, do Governo Federal”, e nº 326, de 5 de 

julho de 2007, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal para atender às 

necessidades do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde no combate às endemias, 

do Governo Federal, nos termos da Portaria nº 1.172, de 15 de junho de 2004, com 

suas alterações”. 

Identificador: 370033003800310036003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                             5 

CMSJC-001 – 61ª Sessão Ordinária – 26.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  26.09.2019 

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

Redação Final ao Processo 9866/2019. Não há vereador inscrito. Em votação a 

Redação Final. 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:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 188/2015 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7465/2015, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a área verde localizada 

na rua das Begônias, fronte ao nº 352, no bairro Jardim das Flores, de Praça Adriana 

Aparecida Ribeiro. 

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

Processo 7465/2015. Vereadora inscrita para falar no processo, vereadora Dulce Rita.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Dulce Rita.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Queria agradecer aqui a 

presença do Antônio José com a sua mãe, que veio do Estados Unidos para assistir 

essa homenagem hoje da irmã dele. Estou denominando uma praça, lá no Jardim das 

Flores, de Adriana Aparecida Ribeiro. Na verdade, nós tentamos – viu, dona Benê? – 

fazer essa mesma praça denominar o nome da Adriana, do Delfim (do Júnior) e do 

Luiz Claudio, mas nós não conseguimos, então nós pusemos só da Adriana, porque a 

Adriana foi a última dos seus filhos que foi embora e ela teve uma vida exemplar. Vou 

ler rapidamente aqui a história: ‘Adriana Aparecida Ribeiro, nascida em 30 de março 

de 1975, filha de Benedita do Carmo Ribeiro e Delfim Batista Ribeiro. Natural de 

Pedralva – Minas Gerais. Foi uma criança normal até seus oito anos de idade, quando 

manifestou quadro de Distrofia Muscular Progressiva (da síndrome de Duchenne). Sua 

alfabetização foi na cidade em que nasceu, na Escola Professor Arcádio do 

Nascimento Moura. Quando sua família mudou para São José dos Campos, 

precisamente no Distrito de Eugênio de Melo, estudou na Escola Ubirajara Berna de 

Chiara e na Escola Estadual Pedro Mascarenhas, onde cursou até o segundo grau 

completo. Foi no bairro do Jardim das Flores onde viveu intensamente, embora de 

forma rápida, mas com muita emoção e dedicação, vez que, em 1993, iniciou na 

Legião de Maria e do Grupo de Mães que oram pelos filhos na capela Santa 

Terezinha, pertencente à paróquia Imaculada Conceição. O pároco da época era o 

cônego Gouveia, que a chamava de santinha Adriana. Sempre ativa, mais do que 

enfrentar os desafios pessoais, mostrava sua capacidade de fé e de servir a Deus, 

mesmo com toda a limitação física.’ Bom, a história da Adriana... tem que se contar a 

história da Adriana... não só da Adriana, como também da família. Eles tiveram... Eu 

tive a sorte e o privilégio de ser vizinha deles, não é, dona Benê? Nós começamos aí 

uma amizade através de um sapo, né? Que a dona Benê tinha filhos... moravam no 

muro com a gente e eu não sabia da vida dela, como ela também não sabia da minha, 

até que um dia nós tivemos uma conversa primeira... Dizendo assim conversa, né, que 

na verdade foi uma briguinha de vizinhos e acabamos ficando amigas. Aí que eu, 

graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer essa família. Conheci os três filhos 

dela: o Luiz Claudio, o Júnior... o Delfim (o Júnior, né?), o Luiz Claudio e a Adriana. E 

nesse entremeio eles foram... era umas crianças normais que depois manifestou essa 

síndrome que eles foram se debilitando. Aí, nós tentamos até muitas vezes, levamos 

eles lá para USP, lá em São Paulo, com a doutora Mayana, que cuidou deles porque 

ela não conhecia uma síndrome com essa síndrome que desse também em mulheres, 
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que só isso era típico de dar mais no sexo masculino. Aí eles foram fazer tratamento 

em São Paulo, fizeram pesquisas, veio até um médico dos Estados Unidos para fazer 

a pesquisa da doença deles e infelizmente nada foi possível. Mas a Adriana... Foram 

todos para a cadeira de rodas, depois foram para a cama, ficaram imobilizados e a 

Adriana acompanhou o calvário dos dois irmãos mais velhos até a morte. E ela firme. 

Então ela vê um morrer, depois ela viu o outro morrer e depois ela sabia também que 

estava chegando a hora dela. Mas isso não impediu que eles tivessem uma vida, 

embora com todas as limitações físicas, tivessem uma vida de alegria, porque a família 

proporcionou isso para eles. Então, dona Benê, além de cuidar dos três, com todas as 

limitações possíveis que eles tinham para se alimentar, para se mover, que era uma... 

foi uma doença muito terrível, mas apesar de todas essas limitações a família deu o 

maior suporte e ela ainda ajudou eu a criar o meu filho menor, o Igor, que o Igor se 

apegou de amor e paixão pelas essas crianças e ficava o dia inteiro com eles lá na 

casa. Aí eu chegava do serviço quem queria saber que o Igor queria voltar para casa? 

Queria ficar na casa da dona Benê. Isso aí provou que se teve uma sobrevida dessas 

crianças, de apesar de um saber da vida do outro, de um saber que o outro foi, de um 

saber que ele estava na próxima da fila, de todo esse calvário que essa doença fez 

pelo qual eles passassem junto com a família, nunca eles tiveram momento de tristeza 

porque a família sempre deixou eles muito cercados de carinho e de conforto. E a 

dona Benê foi o arrimo dessa família, levando eles para cima e para baixo, levando 

eles para a igreja, daí a comunidade toda ajudou também e todos os moradores do 

Jardim das Flores um dia levava a Adriana para passear, outro dia os três juntos na 

praça para tomar um solzinho. Então, eu acho que isso daí foi o maior legado que o 

Jardim das Flores, o bairro onde eu moro, teve de fé, de esperança, de alegria e de 

fortalecimento que pode se fazer de uma família. Hoje, por exemplo, o Antônio José, 

que mora nos Estados Unidos, está aqui para acompanhar a mãe, porque a outra filha 

teve que ir para Brasília, que ganhou neto. Então, é uma família maravilhosa, que eu 

me orgulho muito de fazer parte, porque a senhora ajudou a criar meu filho. Então, eu 

queria deixar aqui meu testemunho, meu testemunho de ver de quanto a senhora... por 

tudo que a senhora passou, a senhora continuou firme na fé, iluminada nos seus atos, 

iluminada na família, centrada com tudo e com todos. A senhora e a Adriana... a 

Adriana por ter sido a última que foi embora e por ter passado no... visto a passagem 

dos outros, visto o que estava pronto para ela, o que estava esperando por ela e 

mesmo assim ela continuou firme e depois que ela foi embora o cônego Gouveia até 
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estava pedindo assim que se alguém tivesse algumas dificuldades na vida, que era 

orar pela Adriana, pelo calvário que a Adriana passou aqui na terra, ela era uma 

pessoa iluminada, que estava muita acima de qualquer outro ser humano que fizesse 

justiça para estar perto de Deus. Então nunca esqueço disso: o que vocês 

representaram não só para Eugênio de Melo, como para a região, como para a igreja 

católica. Vocês foram, assim, um exemplo para a igreja católica. E ainda não sei o que 

que vai acontecer para frente porque tem muita gente orando e pedindo por favores, 

por intercessão da Adriana principalmente, né? Então, nós estamos hoje fazendo uma 

homenagem de uma pessoa muito mais que especial, nós estamos fazendo uma 

homenagem para uma pessoa abençoada que se manteve firme na fé, na força e na 

família. Então, parabéns, dona Benê! Estou aqui deixando minha homenagem para a 

Adriana, botando o nome da praça lá, mas, nesse nome da praça, que infelizmente... a 

gente ia botar dos três, da Adriana, do Delfim e do Luiz Claudio, mas não podia botar 

dos três. Estou pondo da Adriana, mas, toda vez que a senhora ler o nome da Adriana, 

a senhora pode ler o do Delfim (do Júnior) e do Luiz Claudio também. Então, é isso 

que eu queria falar. E falar que mais uma vez eu agradeço por tudo que a senhora 

representa para minha família e para a igreja e para a região de Eugênio de Melo. Que 

Deus abençoe muito vocês!” 

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

vereadora Dulce Rita pela homenagem, à senhora Benê, seja aqui muito bem-vinda 

aqui nessa Casa, né? Passaremos agora ao processo de votação. Informo aos 

senhores vereadores que o processo possui uma emenda, de autoria da vereadora 

Dulce Rita. Em votação a Emenda n° 1. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda n° 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita. Aprovada por 

unanimidade 

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 
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contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Votação da tramitação do substitutivo e da emenda protocolados fora do prazo – 

Rito Ordinário. 

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

tramitação do Substitutivo n° 1, de autoria do vereador Cyborg, ao Processo 

5041/2019. Não há vereador inscrito. Em votação a tramitação do Substitutivo n° 1. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Cyborg, ao Projeto de Lei n° 172/2019 

constante do Processo n° 5041/2019, de autoria do vereador Cyborg, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos a receber material reciclável nos pontos 

de entrega voluntária (PEV) ou Ecopontos da cidade, resultando em benefício 

econômico ao munícipe através de bonificação mediante parceria privada. 

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

tramitação da Emenda n° 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 

9225/2019. Não há vereador inscrito. Em votação a tramitação da emenda. 

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.”  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda n° 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei n° 284/2019 

constante do Processo n° 9225/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de oferecimento de acomodação separada para as mães de 

natimorto e mães com óbito fetal na rede pública de saúde e dá outras providências. 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 109/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3153/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Rua Três, 

localizada no Loteamento Floresta, de rua Noemia Tavares de Oliveira Cabral “Avó 

Lili”. 

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

Processo 3153/2019. Não há vereador inscrito. Informo aos senhores vereadores que 

o processo possui uma emenda, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação a 

Emenda n° 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Aprovada por 

unanimidade 

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 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 110/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3154/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina o Trecho 1 da Rua 

Dois, localizada no Loteamento Floresta, de rua Irene de Oliveira Lourenço Borges. 

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

Processo 3154/2019. Não há vereador inscrito. Informo aos senhores vereadores que 

o processo possui uma emenda, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação a 

Emenda n° 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Aprovada por 
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unanimidade 

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 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 250/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7707/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que denomina a travessa 

entre a rua Miquelina Ádamo, entre os números 91 e 103, e a rua Javel, entre os 

números 92 e 104, localizada no bairro Jardim Sul, de Travessa Almir Magacho Volu. 

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

Processo 7707/2019. Inscrito para falar no processo o vereador Marcão da Academia.” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite a todos! Quero 

cumprimentar aqui o presidente, a Mesa Diretora, vereadores e vereadoras, público 

que está aqui presente, público que nos acompanha através da TV Câmara, através 

da página do facebook. Mas, em especial, quero cumprimentar a família do nosso 

homenageado hoje no projeto de lei, o meu amigo Volu. Só puxar, está cheio de nome 

aqui, preciso anunciar todo mundo. O meu amigo Volu. Almir Machado Volu. O Volu, 

um grande guerreiro, um parceiro, um lutador principalmente do bairro do Bosque dos 

Eucaliptos, amante do bairro, vivenciava sempre tudo, uma luta e que nos deixou 

muitas saudades do nosso amigo e deixou aqui também a toda a sua família, que está 

aqui hoje presente nessa homenagem, nessa... nesse projeto, nessa lei, nesse projeto 

de lei que nós vamos votar agora que vai eternizar o nome do nosso grande irmão, 

amigo, companheiro. E eu quero aqui cumprimentar especialmente a todo familiar. 

Então, eu quero falar aqui dos seus filhos, primeiro: Henrique, a Viviane e o Thiago. 

Quero cumprimentar a Valdineia, que a gente sempre esteve conversando e falou: 

‘Poxa, vamos fazer essa homenagem para o nosso amigo.’ Hoje, como vereador 

aqui... O Volu faleceu há pouco tempo e a gente já como vereador... ele sempre estava 

aqui, ele veio quantas vezes aqui no gabinete, eu ia na casa dele, aquela casa ali na 

Ouro Fino, próxima ao cruzamento com a Pedro Martins. Todas as feiras, não tinha 

uma feira que ele não estava lá presente com a gente, a gente lá também sempre 

passando, ia lá, tomava um café. Cumprimentar aqui a esposa, dona Fátima; o Davi 

(neto); os seus irmãos Zilma, Marilene, o Luiz e o Renê... o sobrinho... Renê também é 

sobrinho? Pai e filho? Tio! Aí, o irmão fazendo homenagem, legal! Andreia (cunhada); 

o Jefferson, seu outro sobrinho; a Ana Paula também é sobrinha; e o senhor Aldo. 

Grande amigo, né, senhor Aldo? Êita, senhor Aldo. Que bonito, que bacana todo 

mundo hoje aqui! Bonito! Vou falar um pouquinho do nosso amigo Volu: Volu do 

Bosque... Eh, Volu! Ele sempre gostava de ser chamado assim! Ele valorizava o bairro, 

ele valorizava os amigos, todo mundo lá. Assim que ele sempre gostava de ser 

chamado. Nasceu dia 19 de janeiro de 1948. Sempre um homem honesto. Sempre, 

todas as vezes que a gente conversou, ele sempre prezava pela honestidade, 

respeitando todos, amigos, a tudo e a todos. Residente da avenida Ouro Fino, 2280, 

Bosque dos Eucaliptos, onde viveu até seu último dia de vida, onde construiu sua 

família, criou seus três filhos. Tinha muito orgulho em dizer que viu o bosque nascer e 

se desenvolver. Todas as vezes que a gente estava lá, ele batia assim: ‘Marcão, 

mesmo se um dia eu não estiver aqui, eu quero que sempre tenham pessoas 
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batalhando pelo nosso bairro, batalhando pelas nossas crianças.’ Quantas vezes 

estive no campo de futebol ali com ele, né, na Área Verde 2, Praça Aloísio Petiti, e 

sempre o Volu lá. Quando a gente instalou a academia ao ar livre lá, passou um 

tempinho eu vi ele lá com as perninhas mexendo, falei: ‘Oh, Volu! Agora sim, hein, 

vamos trabalhar a saúde!’ Ele: ‘Não, Marcão! Estou testando tudo aqui, que é isso que 

eu quero fazer.’ Então, ele sempre também muito carismático, muito participativo de 

tudo. A gente lembra até a vez que a gente teve uma discussão sobre o campo de 

futebol: qual a utilização do campo de futebol? A gente fez uma reunião na Associação 

dos Feirantes, ali na Ouro Fino, né? O Volu foi lá e, firme, sempre falou assim: 

‘Pessoal, é as nossas crianças. A escolinha tem que permanecer, a gente tem que 

trabalhar a escolinha. São nossas crianças, nosso futuro. É o futuro não só do bairro, 

da nossa cidade e eu quero lutar por isso’. E aí eu falei: ‘Volu, você sempre está certo! 

Você é um cara guerreiro, vamos lutar por isso’. E a gente sempre batalhou, sempre 

junto. O Volu sempre me puxava a orelha, várias vezes me puxou a orelha, várias 

vezes: ‘Marcão, vamos fazer assim! Marcão, vamos fazer assado! Marcão, vamos 

correr por aqui!’ Eu falava para ele: ‘Você está certo, Volu! Vamos juntos.’ Ele sabia 

que a coisa tinha dificuldade, mas ele estava junto, sempre cobrando e construindo 

junto. Quando ele se aposentou, mergulhou de cabeça em pró das melhorias do nosso 

bairro. Fez parte da Comissão dos Amigos de Bairro e foi presidente do Conseg – 

Conselho de Segurança. Eu lembro até umas das... antes dele falecer, algumas antes, 

ele estava, ele foi presente com a gente, a gente falou lá muito sobre a questão de 

segurança do bairro. Gostava de ajudar muitas pessoas e com isso conquistou várias 

amizades, e amizades verdadeiras, viu? Porque o Volu era oito ou oitenta, ele sabia 

quando a pessoa bacana, ele estava junto, mas quando ele sabia que era, né? Ele já 

dava uma afastadinha, ele já... ele batia. Muito respeitoso com os vizinhos e com todo 

o bairro. ..sua família sempre foi muito unido. Sempre unidos, né, a família. Com os 

irmãos fazia questão de sempre estar junto, qual fosse a ocasião, que, por sinal, né, 

também agora todo mundo junto aqui. Onde ele estava, sempre com todos estavam 

sorrindo. E sua personalidade era forte e seu coração maior de todos cativava todo 

mundo, né? Grande cativador. Ele era muito, muito, muito legal. E isso que é bacana, 

né, quando ele deixa esse legado. A gente pega um legado, toda a família sabendo 

disso, a gente acaba tomando isso para si, é um ensinamento para a nossa vida. Eu 

estou com o meu pai aqui hoje, meu pai sempre... Meu pai está sentado ali e meu pai 

é muito amigo também do Volu, a gente sempre conversava junto e meu pai gostava 
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muito dele também. Falei hoje para ele: ‘Hoje a gente vai fazer essa homenagem para 

o Volu.’ Ele veio hoje também para cá para acompanhar junto com todos. Volu do 

Bosque, um esposo presente, pai de caráter e orgulho dos filhos: Viviane, Thiago e 

Henrique. Dos netos, só alegria, amor e compreensão. Tratava todos com amor e o 

carinho. Quando chamado de vovô, seus olhos brilhavam, teu sorriso iluminava as 

crianças. Sempre muito paciente e carinhoso. Viveu e curtiu cada momento de sua 

vida com a esposa, com os filhos e com o neto. Eu lembro várias vezes na feira, que 

ele passava com o netinho, que ia levar na escola, né, na Nelson Ferreira. Voltava, aí 

ele parava com o netinho, quando a gente ficava conversando também. A frase dos 

irmãos: ‘A união faz a força!’ E a frase do Volu e da dona Fátima: ‘Fazer o bem sem 

olhar a quem.’ Vou falar um pouquinho de algumas frases de alguns amigos que 

pediram para a gente falar aqui dele. Então a frase da Tatiana, sua vizinha: ‘Senhor 

Volu, o que me traz lembranças das nossas tardes no futebol: nossas risadas no 

campo, trocando figurinhas com os meninos ajudando eles a completar os álbuns. Um 

senhor sem igual, uma pessoa que faz muita falta’. Uma frase também do seu vizinho 

e amigo, senhor Aldo, deixou aqui para a gente ler: ‘O Volu foi a primeira amizade 

minha aqui em São José, há mais de vinte anos, quando vim de São Paulo. Pessoa 

que tinha uma satisfação ilimitada de ajudar qualquer uma naquilo que fosse preciso, 

com um detalhe: não esperava que o vizinho viesse pedir um favor. Quando sabia que 

alguém estava precisando de algum apoio ia à sua casa e se colocava à disposição 

para ajudar no que fosse possível’. Foi, testemunha, né, senhor Aldo? Você foi 

testemunha de inúmeras iniciativas do Volu para ajudar várias pessoas. ‘Sempre 

preocupado com a cidade, ‘brigava’, no bom sentido, para conseguir melhorias para os 

moradores. Na merecida homenagem que estamos lhe prestando, pedimos a ele de 

onde ele estiver: batalhe para virem pessoas como ele porque é desse tipo de gente 

que estamos precisando.’ Bacana, né? É a nossa... é um exemplo, é uma referência e 

isso é muito legal, quando tem um amigo também que tem essa visão. Fala do Waldir 

Volu, o teu irmão Waldir: ‘Almir trabalhador incansável, sempre com muito bom humor’. 

Da Renata Volu e primos: ‘Almir, nosso tio brincalhão, seu bom humor e alegria nos 

inspiram. Será eterno em nossos corações’. Gente, a gente está votando é o projeto 

de Lei 250, que denomina a travessa entre a rua Miquelina Ádamo, entre os números 

91 e 103, e a rua Javel, entre os números 92 e 104, localizada no bairro Jardim Sul, de 

Travessa Almir Machado Volu – o Volu. É o mínimo que a gente pode fazer perto da 

nossa região, a gente eternizar o nome de uma pessoa que tem uma história na nossa 
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cidade, deixou uma história na nossa região, batalhou muito, e são essas pessoas que 

têm que ser homenageadas, são essas pessoas que merecem o reconhecimento da 

cidade, desta Casa. Então a gente aqui eu peço a todos os pares a aprovação desse 

projeto para gente eternizarmos o nome do nosso amigo e parceiro Almir Machado 

Volu em um local onde ele pode... a gente sempre pode estar passando, estar olhando 

e está ali o nome de uma pessoa que fez pela nossa cidade. Muito obrigado a todos!” 

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

Marcão, pela homenagem! O Volu... lembro bem do Volu. O Volu vinha muito aqui na 

Câmara, era muito prestativo, muito preocupado inclusive com a segurança lá no 

Bosque, era uma pessoa que participava de verdade da política. Então é justa a 

homenagem! Parabéns aí aos familiares que estão aqui presentes. Sejam muito 

sempre bem-vindos a esta Casa. Informo aos senhores vereadores que o processo 

possui uma emenda, de autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação a 

Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 1, de autoria do vereador Marcão da Academia. Aprovada 

por unanimidade 

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:- “Justificativa de votação, 

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, J. V.:- “Eu só queria aqui estar 

parabenizando o Marcão e cumprimentando a família, os amigos presentes aqui. 

Conheci o senhor Volu não tão intimamente, mas várias conversas que tivemos 

também sobre política, sobre situações que ele comentava comigo e também os 
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familiares, os primos de vocês, o Moacir, nosso faixa preta da academia. É uma família 

muito bacana, uma família aí que a gente aprendeu a admirar, tá bom? Então, 

parabéns para vocês e parabéns, Marco Aurélio, o Marcão, por essa iniciativa!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG, J. V.:- “Parabenizar o Marcão pela iniciativa. O Volu é uma 

pessoa que a gente... desde a época que meu pai era vereador, foi vereador na época 

de 88 e depois 92. A gente lembrando do Volu, que qualquer vereador que ia à rádio 

ou qualquer coisa que acontecia ali na região do Bosque e no Satélite tinha que falar 

com o Volu, né? Se não falasse com o Volu, não acontecia nada. E isso era verídico, 

né? E recentemente, quando a gente sempre ia à rádio, ele participando, cobrando, 

pegando no pé de cada vereador para que a gente pudesse fazer o melhor para a 

cidade. E isso é participar, isso é amar a cidade e isso é buscar o bem comum não 

dele, mas sim de uma comunidade e da cidade. Parabéns a vocês! Que deus 

abençoe! Eu sei que lá hoje o céu está em festa por essa homenagem. Marcão, valeu!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores. Cumprimentar todos que nos acompanham aqui nas redes sociais e na TV 

Câmara, mas de maneira especial aos familiares do Volu, ao vereador Marcão pela 

bela iniciativa. Eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com o Volu. O Volu 

também tinha, além do trabalho no Bosque, ele tinha uma atuação lá no Capuava, que 

ele sempre falava de uns debates da Estrada do Capuava e as investigações que ele 

queria fazer de uma obra do Estado lá. E eu tive a alegria de tê-lo como parceiro em 

vários dos debates e investigações inclusive numa obra do Estado ali naquela região 

com relação à questão do prolongamento da interligação Dutra-Carvalho Pinto. Era 

uma pessoa preocupada com a cidade, uma pessoa que tinha sempre uma proposta 

de querer ajudar o próximo, seja no bairro que for. Estava lá no Capuava, estava no 

Bosque, estava discutindo no Conselho de Segurança. Então estava até vendo ali 

algumas fotos que eu tenho no gabinete, tem uma foto que a gente fez reunião com 

ele também lá no Capuava. Então é uma alegria muito grande ver o nome dele sendo 

colocado num espaço público aqui de nossa cidade, numa via de nossa cidade, porque 

quando passar, seja agora, daqui a um ano, dois anos, dez anos, cem anos alguém for 

perguntar quem foi Volu, vai poder vir aqui na Câmara que vai ter a história registrada 

Identificador: 370033003800310036003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                             17 

CMSJC-001 – 61ª Sessão Ordinária – 26.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  26.09.2019 

daquilo que ele foi capaz de fazer para engrandecer mais a nossa cidade. Parabéns a 

todos os familiares! Parabéns, Marcão, pela iniciativa!” 

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

Juliana que assuma a secretaria dos trabalhos da Mesa.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço a vereadora que 

faça a leitura do processo (substitutivo) 5041.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Substitutivo nº 1, de autoria do 

vereador Cyborg, ao Processo nº 5041/2019 – Projeto de Lei nº 172/2019 – autoria: 

vereador Cyborg – Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a receber 

material reciclável nos pontos de entrega voluntária (PEV) ou Ecopontos da cidade, 

resultando em benefício econômico ao munícipe através de bonificação mediante 

parceria privada. Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente – Rito Ordinário – 

Término do prazo para emendas: 10/10/2019.” 

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

11290/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Requerimento nº 3271/2019 constante do Processo nº 11290/2019, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi e do vereador Wagner Balieiro, incluso na pauta, já 

citado. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 319/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7908/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Juvenil Silvério e do vereador 

José Dimas, que denomina o viaduto da Via Cambuí, que passa sobre a Rodovia 

Presidente Dutra, de Viaduto Romeu Tuma. 

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

7908/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h04min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereadora Juliana Fraga assuma os trabalhos da Mesa Diretora.” 

Neste momento, assume a presidência a vereadora JULIANA FRAGA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

A senhora presidente, vereadora JULIANA FRAGA:- “Orador inscrito para falar no 

Grande Expediente o vereador Robertinho da Padaria.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, inciso I, do Regimento 

Interno) o orador inscrito, vereador Robertinho da Padaria, pelo prazo regimental de 

vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

não usar todo o tempo, acho que não vai ser preciso os 25 minutos, mas não poderia 

deixar de vir aqui a essa tribuna e mostrar a minha indignação a respeito de uma lei de 

autoria do deputado Raimundo Lira, do MDB, e sancionada pelo presidente da 

República Jair Bolsonaro no dia 17/09 agora, que fala de rodeio, vaquejada e laços. 

Agora liberando geral. Eu vou ler para vocês um pouquinho aqui o que diz a 

Constituição Federal: ‘Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao poder público: VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade. Dessa forma, a Constituição assegura 

que deve prevalecer a proteção ao meio ambiente, e consequentemente, evitar os 

maus-tratos aos animais. Configura crime de maus-tratos, elencado no art. 32, da Lei 

nº 9.605/98: ‘Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – detenção, de três 

meses a um ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência 

dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 

existirem recursos alternativos. § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 

ocorre morte do animal.’ Isso diz a Constituição Federal no quesito causa animal. Acho 

que está muito bem claro isso aí. E agora uma lei nova sancionada pelo presidente 

Jair Bolsonaro, agora, a semana passada, fiquei sabendo hoje disso aqui, hoje! Então, 

não poderia deixar de vir aqui falar, até peguei alguns materiais agora rapidamente 

com a minha assessoria para poder falar na sessão de hoje. A Lei nº 13.873/2019, 

sancionada pelo presidente da República, que ‘altera a Lei nº 13.364’, que já era uma 

lei inadequada, que já é uma lei que fala de maus-tratos aos animais, liberando 

vaquejadas e rodeios, mas em outros estados, não em todos estados. Cada estado 

poderia fazer a sua regulamentação. Agora, essa lei nova que ‘altera a Lei 13.364, de 

29 de novembro de 2016, para incluir laço’, que não tinha laço, ‘bem como as 

respetivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, 

elevar essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do 

patrimônio cultural brasileiro; e dispor sobre as modalidades esportivas equestres 

tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Legaliza a prática das 
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modalidades esportivas equestres, tais como: rodeios, vaquejada e prova de laço, 

entre outras, sob o argumento de que não são cruéis e considerados maus-tratos, 

desde que sejam manifestação cultural e nacional. Isso é uma piada. Isso é uma 

piada, dá vontade de rir. Eu gostaria agora que mostrasse, por favor, o que que vai 

representar essa lei sancionada pelo presidente da República, o que de fato vai 

acontecer agora daqui para frente, inclusive aqui em São José dos Campos, gente! 

Agora é no Brasil inteiro, o presidente da República liberou geral! Agora não é farra do 

boi, não, agora virou farra do boi, mas quem vai pagar o pato vai ser o boi. Gostaria 

que mostrasse, por favor, o que que a vaquejada faz de fato!” 

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

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Olha lá o rapaz chutando o animal como 

vocês podem ver ali. Ali o rapaz em cima puxando ali para acochar a virilha do boi para 

ele pular. Ele puxa e aperta, é o que faz o boi pular. Isso para o presidente não é 

maus-tratos. Vamos ver o que mais que tem aí.” 

Neste momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Isso aí são animais submetidos a maus-

tratos antes da prova dos torneios, isso acontece antes: cutucando o boi com o pau, lá 

com a vara. Que mais? Olha lá! Puxando na virilha do boi para acochar para o boi 

pular. Prova de laço e... é bulldog que fala quando o vaqueiro ele vem no cavalo 

correndo e laça o bezerro. Olha lá, torce o pescoço do bezerro... Tem um tempo para 

ele poder ganhar essa prova. Torce o pescoço do bezerro... Olha lá o bezerro... Olha 

lá! Prova de laço, né? Após a vaquejada, olha o que acontece.” 

Neste momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Oh, o boi está lá, praticamente não 

consegue ficar em pé. Isso após as vaquejadas e os rodeios. Não consegue mais nem 

ficar em pé.” 

Neste momento, deu-se continuidade à exibição de um vídeo. 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Isso aí foi uma vaca, o animal teve a sua 

coluna fraturada após a participação de vaquejada. Fizeram lá uma cadeira de roda 

para vaca, após esse evento de vaquejada e rodeio. Agora eu fiz o contato com 

profissionais das áreas e veterinários, eu vou ler aqui algumas... o que causa de fato 

esse tipo de atividade que fala aqui que agora é cultural, é esportiva, que foi 

sancionada pelo nosso presidente da República Jair Bolsonaro, e passou também no 

Congresso, né? A maioria votou a favor. Impressionante que... eu nem sabia que isso 
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estava tramitando, que estava tramitando essa lei no Congresso. E foi aprovada essa 

lei. Foi aprovada essa lei. Eu vou ler aqui algumas coisas que os veterinários 

passaram, que eu peguei algumas informações agora rapidamente para ler para 

vocês. O que fala profissionais da área: ‘Essas atividades são desenvolvidas por 

grupos privados, e o tratamento que lesiona os animais decorre de objetos esportivos 

e lucrativos.’ Totalmente lucrativos e privados. ‘Além de maus-tratos durante as 

competições, não se pode ignorar as agressões aos animais cometidas durante os 

treinos, que são frequentes e intensos’ – o que foi mostrado ali. Antes de entrar na 

arena, o que já é feito com os animais. ‘Não há possibilidade de realizar essas 

atividades sem maus-tratos e sofrimento dos animais, pois as quedas provocam 

diversos prejuízos, como lesões musculares, deslocamento das vértebras, ruptura de 

ligamentos e vasos sanguíneos e até desprendimento da cauda, comprometendo a 

medula do animal’ – que aconteceu com aquela vaca. Quem está falando isso aqui são 

veterinários, são médicos, médicos veterinários que entendem dessa causa, né? Não 

é qualquer pessoa que está falando isso aqui. ‘Já é comprovado que o animal sente 

dor, sente frio, sente calor, sente medo, alegria, pavor nas mesmas intensidades que 

nós seres humanos sentiremos. Cabe destacar o prejuízo educacional e cultural das 

novas gerações, que contribui com o aumento da violência em nossa sociedade e 

afasta os sentimentos de compaixão e piedade pela própria humanidade.’ Então isso 

aqui, gente, quem está falando... isso aqui eu peguei com veterinários, médicos e 

veterinários entendidos dessa matéria, dessa área. Então, é um absurdo! É um 

absurdo! Eu não sabia, fiquei sabendo hoje, quando eu cheguei no meu gabinete, 

dessa lei que foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente da República 

Jair Bolsonaro. Me perdoe, presidente que eu não tenho vergonha de falar que eu 

votei. Também votei nele, diante da situação que o país se encontrava eu também 

votei nele. Só que estou indignado, indignado! Como é que pode um presidente da 

República liberar uma lei dessa sendo que agora liberou geral. Agora acabou. Agora 

pode até em nossa cidade. Não tem mais jeito, liberou geral. Agora pode fazer 

vaquejada, rodeio, isso é normal, não tem problema... tudo o que vocês viram aqui não 

tem problema nenhum, pode fazer que isso é normal. Agora é normal no nosso país 

pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. É um absurdo isso aqui! Então, eu gostaria 

que... nós temos aqui nessa Casa vinte e um vereadores, nessa Casa, eu sei que todo 

mundo aqui tem o seu trabalho, eu tenho certeza que todos aqui também defendem a 

causa animal, todos! Eu tenho certeza que a maioria, a maioria, a maioria, eu acho que 

Identificador: 370033003800310036003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                             22 

CMSJC-001 – 61ª Sessão Ordinária – 26.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  26.09.2019 

todos, tenho certeza, que não é a favor disso aqui. Tenho certeza! E se precisar de 

mobilizar essa cidade, o que precisar de mobilizar em São Paulo, agora vou ficar 

atento a tudo isso que está acontecendo, o que nós podemos fazer para que essa lei 

ela não possa vigorar. Não pode! No mundo de hoje, né, puxa vida, a internet está aí 

para todo mundo ver, tudo esclarecedor, o que pode e o que não pode, o que é errado 

e o que é certo. Como que libera uma lei dessa? Como é que pode um presidente 

liberar uma lei dessa? Então, hoje, olha estragou para mim a noite, o dia, estragou 

tudo. Então, eu só espero que as nossas autoridades competentes entrem com uma 

ADIn contra essa lei. Temos que entrar com uma ADIn contra essa lei. Não podemos 

permitir uma coisa dessa! O Brasil nosso liberar geral agora a farra em cima do boi, 

né? Na verdade, agora vai ser a farra com o boi, agora pode fazer tudo que quiser, 

inclusive na nossa cidade de São José dos Campos. O nosso presidente da República 

e a maioria também dos deputados que votaram a favor liberaram agora então geral, 

por quê? Porque é capitalismo, isso dá dinheiro, né? Com certeza, isso dá dinheiro e 

dane-se os animais. Acabou de falar aqui agora, vou até ler essa parte novamente: ‘já 

é comprovado que o animal sente frio, calor, medo, alegria e pavor.’ Está aqui, oh! Isso 

aqui quem fala são doutores dessa área. Isso tudo o animal sente. Então, eu não 

poderia de vir aqui e fazer esse desabafo. Quero deixar isso registrado, que estou de 

fato indignado. Quero fazer uma moção terça-feira, eu tenho certeza que vai ser 

votada por unanimidade nessa Casa. Aqui a Câmara, apesar que já passou a lei, já foi, 

mas a gente fazer a nossa parte, fazer com o nosso protesto, fazer o nosso repúdio 

com relação a essa lei, não podemos admitir que isso de fato venha a vigorar. Espero, 

se Deus quiser, que as autoridades competentes, Ministério Público, tá, que faça algo 

que possa de fato que essa lei seja proibida e que isso não venha de fato ter validade, 

né? Que possamos de fato cancelar essa lei através de um ADIn. Era isso, gente, que 

eu queria passar para vocês, falei que eu nem ia usar todo o meu tempo, foi bem 

rápido, mas deixo aqui a minha indignação com o nosso a presidente Jair Bolsonaro 

de sancionar uma lei dessa de crueldade e maus-tratos aos animais. Quero agradecer 

até também a minha assessoria que arrumou rapidamente os materiais para mim 

poder mostrar para vocês. Foi bem rápido, mas acho que deu mais ou menos para 

vocês entenderem. E esse assunto tenho certeza que não vai parar, vai ser um 

assunto polêmico, tenho certeza que no nosso país todo. Que tomara que mais 

cidades se manifestem, mais câmaras se manifestem para que isso não venha de fato 

acontecer. Tá bom, gente? Era isso, e uma boa noite a todos!” 
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A senhora presidente, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente, vereadora JULIANA FRAGA, 

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

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