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SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

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

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

vereadores: RENATA PAIVA (PSD), LINO BISPO (PL), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

WALTER HAYASHI (PSC), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA 

(PTB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS), DR. ELTON (MDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PRP), JULIANA FRAGA (PT) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

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

(PV) – 17h57min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h04min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 

18h14min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h21min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 

18h54min.  

 

 

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

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

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

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

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

pelos membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras 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. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Passaremos agora para o horário do Pinga-Fogo. Primeiro orador inscrito para 

falar no Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Professor Calasans 

Camargo.” 

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

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

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans 

Camargo, pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 370037003100320033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (ANAIS)                                              3 

CMSJC-001 – 66ª Sessão Ordinária – 15.10.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  15.10.2019 

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

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

sessão e vocês também que nos acompanham através das mídias sociais e da TV 

Câmara! Eu queria iniciar a minha fala aqui já solicitando a apresentação de um vídeo 

de uma atividade que nós tivemos hoje pela manhã, ocorreu um concurso da música 

oficial de um trabalho que a Guarda Municipal faz, um programa chamado Anjos da 

Guarda. Então vamos passar aí essa atividade que nós participamos hoje pela manhã 

na Câmara Municipal. Por favor!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, esse programa Anjos da 

Guarda é um programa bastante importante que ocorre em parceria, da Guarda Civil 

Municipal, com as escolas municipais de ensino fundamental, onde são levados 

conceitos, né? Os GCMs, que lá palestram e desenvolvem atividades, levam conceitos 

muito importantes sobre a paz no ambiente escolar, a prevenção contra as drogas e 

uma série de ensinamentos, de atividades que são realizadas com o caráter 

preventivo. Então, muito importante, inclusive nós estamos preparando uma indicação 

para que esse programa também se oficialize no município e que tenha uma lei que 

mantém o programa em atividade, que dê uma retaguarda jurídica a esse importante 

programa que já ocorre há mais de sete anos nas escolas municipais. Um abraço aí 

também ao secretário Devair que esteve aqui presente representando o nosso prefeito 

municipal Felício Ramuth, todos os GCMs que aqui estiveram presentes. Bom, eu vou 

dar continuidade agora aqui à minha fala. Hoje aqui... hoje nós estamos comemorando 

no Brasil o Dia do Professor, dia 15 de outubro, uma profissão bastante importante. 

Nós temos um vídeo também aqui, um vídeo que circulou bastante na internet e 

sensibilizou muitas pessoas, do reconhecimento do professor, aquele profissional que 

atua no dia a dia na formação de todos os demais profissionais. Portanto, gostaria aí 

de estar passando esse vídeo.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, esse vídeo aí mostrou 

uma equipe de voo de uma aeronave homenageando um professor, um professor que 

nos faz voar, né? Voar longe, sermos o que somos na atualidade. Eu tenho algumas 

frases aqui também. Hoje foi o dia das manifestações aí nas redes sociais, né? Eu 

selecionei algumas aqui: ‘Um bom mestre é aquele que inspira seus alunos a aprender 

e os ensina a pensar por si mesmos. Feliz Dia do Professor!’; ‘Ser professor é ajudar a 
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escrever a história do futuro. Feliz dia dos professores!’. E uma mensagem também: 

‘Nada sob o sol é maior que a educação. Ao educar uma pessoa e encaminhá-la para 

a sociedade fazemos uma contribuição que se estende por cem gerações vindouras!’ – 

essa é uma frase do professor Jigoro Kano, que é o criador do judô, educador 

também, professor universitário no Japão. ‘Para aqueles que dedicam sua vida na 

transmissão dos princípios da educação’ – e aqui no caso do judô – ‘não apenas pelo 

dia dos professores, mas pela nobre missão que outrora aceitaram, desejo saúde e 

sapiência’ – esta é uma dedicatória da Federação Paulista de Judô, da presidência. 

Hoje é um dia bastante importante. Estou como presidente da Comissão Permanente 

de Educação dessa Casa, sou professor de carreira, venho também de uma família de 

professores. Minha mãe foi professora por quarenta e cinco anos. Meu bisavô foi 

professor e prefeito de Paraibuna, fundou o Grupo Escolar de Paraibuna à época. Meu 

pai também foi professor, conheceu a minha mãe na faculdade, professor de Direito 

Penal, foi professor na Faculdade de Direito da minha mãe, era delegado de polícia e 

ministrava também aula de Direito Penal na Faculdade de Direito aqui de São José 

dos Campos, se conheceram lá, ambos professores. E a gente vem de uma geração 

de professores. O nosso nome também, o Calasans, é o Dia do Professor... San José 

de Calasanz é um padre jesuíta, que o dia de San José de Calasanz, que é dia 25 de 

agosto na Espanha, é o Dia do Professor na Espanha. Foi a primeira pessoa a ensinar 

à população porque antigamente, na época dele, só os nobres que aprendiam a ler e a 

escrever, ele foi um dos primeiros a ensinar o povo a ler e a escrever. Então, educação 

liberta, a educação ela abre perspectivas e o professor é o condutor desse processo, é 

o facilitador do processo ensino/aprendizagem. Portanto, é uma data hoje em que a 

gente lembra mais profundamente do professor, mas é uma pessoa que deve ser 

reverenciada no dia a dia. No ano que vem expira aí... Nós tivemos aí até 2020 as 

metas a serem cumpridas do Plano Municipal de Educação. Foram várias metas que 

nós votamos na legislatura passada, aprovando, em consonância com o Plano 

Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação. Entre elas, zerar a fila de 

vagas para educação infantil. Estamos bastante avançados aqui em São José dos 

Campos. E a educação obviamente passa pela valorização do profissional, que 

também foi prevista nesse Plano Municipal de Educação, a valorização do profissional. 

E não só a valorização financeira, mas a valorização do seu dia a dia, dando-lhe 

condições de aperfeiçoamento, de reciclagem, e São José também tem esse trabalho 

permanente, que possibilita que o professor se mantenha evoluindo e se 
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aperfeiçoando, os planos de carreira também onde ele pode estar avançando de 

acordo com o seu tempo de atuação, com o que ele desenvolve no seu trabalho. Isso 

tudo é muito importante. As escolas públicas estaduais, várias delas se tornaram 

integrais e muitos professores eles são tutores de grupos nas escolas integrais que 

preparam os alunos para o Enem, para as universidades. E o resgate da autoestima 

desse profissional, pelo fato de ele ter aquele grupo de alunos que está interessado 

em aprender, que está interessado em evoluir, foi imenso, ou seja, uma via de mão 

dupla, não só os estudantes passaram a receber um acompanhamento maior, 

evoluindo e se desenvolvendo, mas também os profissionais resgataram a sua 

autoestima pela sua valorização profissional e por estar se sentindo aí realmente útil e 

os seus ensinamentos realmente sendo absorvidos pelos alunos. Então, a gente tem 

que refletir essas vias todas, essas situações por onde passa o dia a dia do 

profissional da educação, não é? Então, aqui mando um grande abraço aqui, temos 

uma colega aqui, a Juliana Fraga, também professora, concursada da rede municipal 

de ensino, aqui na Casa, os professores que estão nos visitando aqui do Ângelo 

Ronconi, Escola Ronconi, estão aqui na Câmara Municipal trazendo um pleito 

importante inclusive aí com relação ao ensino de libras aos colegas, aos profissionais 

da escola, então, estamos aí, vamos acompanhar também esse processo. Então, é 

isso que eu queria, é essa mensagem, senhor presidente, que eu queria deixar hoje 

aqui a todos os professores. Deus abençoe a todos e mantenham acessas as chamas 

do seu ideal. Eu sou muito feliz, fui muito feliz como professor. Em determinado 

momento estava muito desvalorizado, na época em que optei em ser professor a 

profissão estava bastante desvalorizada e me falaram: ‘você vai ser mais um 

professorzinho?’ Eu falei: ‘não! Eu vou ser o professor!’ E me dediquei a isso a vida 

toda. E o professor ele tem uma condição que é muito difícil nas outras profissões, que 

é o reconhecimento. Eu encontro diariamente na rua com pessoas que foram nossos 

alunos, pais de alunos, e é um lado muito positivo e muito importante da nossa 

profissão que pode não ser uma profissão tão reconhecida aqui no nosso país como 

deveria, mas a população reconhece o profissional. Nós temos que lutar dia a dia por 

dias melhores para os nossos profissionais. Deus abençoe a todos e muito obrigado 

pela oportunidade!” 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite, presidente Robertinho da Padaria, Mesa 
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dos trabalhos, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui! Quero 

cumprimentar também hoje os professores na pessoa aqui da vereadora Juliana 

Fraga, que também é professora, professora Eliana, do Ronconi, que aqui nos 

acompanha junto com sua colega também, em nome delas todos os professores e 

professoras do nosso município. Nós sabemos do desafio que é ser professor, 

sobretudo nos dias de hoje, onde com toda intervenção tecnológica o professor não é 

o único detentor do conhecimento e ele passa a compartilhar o conhecimento junto 

com o aluno, passa na verdade a ser uma troca de informações, uma troca de 

conhecimento e uma troca de experiência também, né? Nós vivemos um modelo de 

educação no país centenário que infelizmente está falido. Nós precisamos realmente 

mudar toda a metodologia, todo o conceito que nós temos hoje em relação à 

educação, sobretudo com as inovações tecnológicas, com a inteligência artificial que 

também vai interferir e muito na questão educacional. Hoje as pessoas quando se 

lembram de seus professores – e eu, quando me lembro dos meus, sou muito grata a 

todos eles – a gente lembra dos valores que eles nos deixaram, né? Os valores de 

ética, os valores de resiliência, os valores de empatia, de você se colocar no lugar do 

outro, de você respeitar as pessoas, de você superar as suas dificuldades, as suas 

frustações, os seus problemas. E é algo hoje tão difícil. Acho que esse tem sido o 

maior desafio dos professores numa sala de aula, porque esses valores infelizmente 

se perderam ao longo do tempo e as pessoas não se respeitam mais e não dá o 

devido respeito que o professor merece. Com isso, nós devemos trabalhar muito, 

sobretudo nós que estamos aí como agentes públicos, para que a gente possa 

realmente resgatar valores na educação, assim como também exigir uma educação de 

qualidade, não só nas matérias convencionais, mas também trabalhando o indivíduo 

como: quem ele é, o que ele quer da vida dele, aonde ele quer chegar, quais são os 

seus propósitos, qual o sentido de vida? Isso precisa ser melhor trabalhado. Se a 

gente não trabalhar isso urgentemente, as doenças emocionais vão começar a ganhar 

uma proporção que nós não daremos conta depois. Então quero aqui deixar o meu 

agradecimento a todos os professores que doam suas vidas, seu tempo, nessa 

profissão que é uma verdadeira missão e que tem aqui todo o nosso respeito. Com 

relação, presidente, ao grupo que aqui está do Colégio Ronconi, de surdos, eu gostaria 

de lhe fazer um pedido de que pudéssemos no decorrer da sessão reunir, juntamente 

com o senhor e com os demais vereadores, para atendê-los. Tem professores, tem 

pais, tem alunos. O Colégio Ronconi é o único colégio hoje que tem educação bilíngue 
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aqui em São José dos Campos, foi na época do secretário Mano, foi uma proposta de 

lei de minha autoria inclusive, aprovada por todos os vereadores dessa Casa, na 

época eu visitei várias cidades como Campinas, fui até Vitória e tantos outros lugares 

que já têm a educação bilíngue e trouxe essa proposta para São José dos Campos e 

nós conseguimos fazer no Colégio Ronconi um projeto piloto, a primeira escola 

bilíngue em São José dos Campos, mas já na nossa lei previa que preferencialmente 

deveria ser contratado professores surdos como instrutores também. Eu pessoalmente 

faço curso de libras na AADAS e o meu professor é um surdo que nos dá aula. Então a 

gente sabe que é totalmente diferente, mesmo que o professor tenha conhecimento, 

seja especializado, fale libras, é diferente quando você tem um instrutor que é surdo 

também. Então que... Eles estão trazendo uma demanda do legislativo mirim da escola 

que aprovou como prioridade a contratação deste profissional. Hoje o Ronconi tem 

vinte e quatro surdos de toda a cidade. A nossa proposta inicial era levar pelo menos 

uma escola modelo para cada região, mas infelizmente não foi possível à época, mas 

eu entendo que eles precisam realmente ser atendidos nessa demanda, já falamos 

com o vereador Calasans Camargo, que é presidente da Comissão de Educação, 

juntamente com os demais vereadores, acho que a Juliana, não sei quem mais, que 

pudessem realmente encaminhar esse pleito também ao prefeito. Mas que toda a 

Casa pudesse ouvi-los diante da demanda que eles trazem para que a gente possa 

entender inclusive os argumentos que justificam aí o pedido dessa contratação. Muito 

obrigada e aguardo aí o teu retorno!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Fica registrado, 

vereadora Renata Paiva, após a sessão, já aí todos os vereadores aqui presentes, 

com relação a gente recebê-los então na sala Pedro Bala após o encerramento da 

sessão. Dando sequência ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Dr. 

Elton.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos 

que nos acompanham aqui na TV Câmara, na nossa Câmara Municipal, a todos os 

vereadores e colegas aqui de trabalho! Esse momento agora eu vou estar falando com 

vocês, primeiramente parabenizando ao Colégio Ronconi por meio aí das professoras 

Rosemary Ribeiro e também a Elaine Oliveira, porque o que vocês têm falado tem tudo 

a ver com acessibilidade. Então, é uma pauta importante, pode contar com esta Casa 

inclusive para que no futuro a gente tenha melhor acesso para essas pessoas que têm 

dificuldade na língua, mas tem grandes oportunidades para elas na inserção no seu 

trabalho, na aquisição de conhecimento. E também, da mesma forma, eu parabenizo a 

todos os professores. Se hoje eu estou aqui, estou porque eu tive bons professores e, 

através do papel deles, daquilo que eles me ajudaram a construir, hoje eu estou aqui 

exercendo um papel no Legislativo, um papel que pode ser exercido por qualquer 

pessoa que tenha a intenção de poder ajudar a cidade no crescimento e no seu 

desenvolvimento. Inicialmente, eu gostaria de falar que eu estive na Rádio Piratininga 

e eu gostaria de agradecer ao Ângelo Ananias que sempre tem me ajudado a 

compartilhar informações importantes à nossa população. Mais uma vez eu estive ali e 

conversei sobre depressão e suicídio, uma pauta que tem sido muito importante no 

meu mandato, uma vez que mesmo sendo cirurgião de formação, tenho entendido que 

as demandas de saúde mental têm aumentado, tanto que realizamos durante este 

mandato um grupo de estudos que participou a sociedade civil, levantando pautas e 

sugestões à Prefeitura para melhoria do atendimento de saúde mental no nosso 

município. Graças a isso nós também... eu estive essa semana inclusive com o 

secretário de Saúde e ali na conversa com o doutor Danilo Stanzani, que também fez 

parte da minha formação, também posso dizer que ele foi meu professor em cirurgia, 

pudemos ter a notícia de que no credenciamento tem aumentado a possibilidade de 

contratação, foram contratados alguns profissionais da área de saúde mental, dentre 

estes, psiquiatras e psicólogos para o atendimento que hoje é realizado, que eu 

acredito, ainda aquém do que precisamos, mas a Prefeitura e o Executivo tem tentado 

melhorar o atendimento. Então, eu creio que juntos, esta Casa juntamente com o 

Executivo pode trazer algumas melhorias no atendimento de saúde mental para o 

nosso município. Então, eu queria agradecer ao Ângelo Ananias. Ali a gente esteve 

também falando na rádio sobre a disponibilidade das pessoas de baixarem, ou de 

adquirirem por meio do site, das redes sociais, a cartilha que a gente fez com muito 

carinho, trazendo informações sobre a pauta do suicídio. E essa informação é 
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importante, uma vez que temos visto o aumento em relação aos suicídios, inclusive na 

nossa cidade, um aumento que chega próximo de 300% no meio das mulheres nos 

últimos 25 anos e 1900% no meio dos homens nos últimos 25 anos. Então uma pauta 

para ser comentada não só apenas no mês de setembro, como é por muitas vezes 

realizado. Nessa foto eu mostro para vocês o momento que eu estive ali também junto 

com outros vereadores, ali estava também a vereadora Dulce Rita, também o Marcão 

da Academia, também o vereador Maninho Cem Por Cento, e ali a gente esteve no 

momento ali juntamente com o prefeito numa comemoração, um evento de 

homenagem aos funcionários da Urbam que estavam... a Urbam comemora 46 anos. 

Uma das empresas mais importantes da nossa cidade em virtude da sua parceria. 

Lembrando que a Urbam é uma parceira de um projeto muito importante do qual eu 

pude fazer parte, que é da coleta de córneas para a nossa cidade. Só para vocês 

saberem a título de informação, hoje, aqui no nosso município, nós conseguimos 

captar mais de 3 mil córneas e com este tipo de atendimento que é realizado numa 

parceria entre o Próvisão, a Urbam, a Prefeitura e o BOS, que é o Banco de Olhos de 

Sorocaba, que é o maior hospital de atendimento em oftalmologia do nosso país, nós 

conseguimos captar e melhorar a vida de aproximadamente 3 mil pessoas, tanto de 

São José dos Campos como também da nossa macrorregião, que seria a região de 

Campinas, Ribeirão Preto e também Rio Preto, Campinas e Ribeirão Preto, além da 

cidade de Jacareí que aonde ocorre também a coleta. Então, desta forma, essas 

córneas são captadas e podem ser utilizadas no tratamento principalmente de 

patologias como ceratocone, que é uma patologia que tem levado à cegueira muitas 

pessoas, mas, graças a Deus, através de um procedimento que é razoavelmente 

simples, um transplante que não necessita de utilização de grandes medicamentos, a 

pessoa pode voltar a enxergar. Então, parabéns à Urbam, aos seus 46 anos, uma 

grande parte dos funcionários estavam ali e foram homenageados cerca de 100 

funcionários. Esteve ali também um palestrante, que é o Peterson, também ex-

presidente aqui da Fundhas, foi o ex-presidente da Fundhas, e ele pôde trazer também 

uma palestra motivacional para todos os funcionários. Foi um momento muito 

prazeroso para todos ali naquele evento ali dos funcionários da Urbam. Eu também 

estive levando a minha palestra ali para... uma palestra falando exatamente sobre os 

problemas relacionados à depressão e suicídio juntamente com o Projeto Guri. Para 

que não sabe, o Projeto Guri ele ajuda crianças no aprendizado da musicalidade. 

Então ali são dados cursos na região do Parque da Cidade com utilização de cordas, 

Identificador: 370037003100320033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (ANAIS)                                              10 

CMSJC-001 – 66ª Sessão Ordinária – 15.10.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  15.10.2019 

de sopros, de violão, e eles conseguem então melhorar inclusive o seu engajamento 

na escola, ele também traz para aqueles jovens um fator de proteção, uma vez que 

musicalidade também é proteção para depressão e suicídio. Então, o Projeto Guri para 

quem não conhece vale a pena conhecer e eu tive a oportunidade de estar ali com 

aqueles meninos ouvindo eles tocarem inclusive naquele momento. Então, parabéns 

ao projeto! Também estive na cidade de Caraguatatuba a convite do prefeito Aguilar 

Júnior, que também é prefeito pelo MDB, e também pela secretária Márcia Paiva, e 

estava presente ali também o pastor Wanderlei, que é da cidade ali de Caraguá, que 

faz um trabalho inclusive relacionado à depressão e isso atingindo principalmente as 

crianças. Por isso, o convite foi feito para o atendimento e apresentação daquela 

palestra principalmente à Secretaria de Educação, onde todos esses professores e 

funcionários têm um papel muito importante tanto no diagnóstico quanto no 

acolhimento e no encaminhamento das crianças que apresentam algum grau de 

sofrimento. Então, vocês podem ver aí a secretária de Educação e também o pastor 

Wanderlei que estavam ali comigo durante a ministração ali daquela palestra. Então, 

parabéns à cidade de Caraguatatuba que tem realizado um trabalho importante no 

acolhimento e no ensino, levando informação a quem precisa. Eu estive também na 

conferência sobre Papel da Família, realizado no Parque Tecnológico, por meio de 

uma igreja cristã de nossa cidade, que nós pudemos estar falando sobre o papel da 

sexualidade na família. Essa conferência sobre Papel da Família foi realizada ali no 

Parque Tecnológico, isso disponibilizado, o seu espaço, aquelas salas e toda a 

estrutura, para falar de uma pauta tão importante que não é apenas tecnologia, mas no 

cuidado das famílias. Então, essa palestra ela pôde ser dada ali e pessoas puderam 

estar entendendo o papel e a importância da construção de famílias equilibradas na 

construção de uma sociedade também mais equilibrada. Nessa outra palestra aí eu 

estava na Igreja Cristã Presbiteriana na região sul, a igreja de um amigo também, o 

pastor Tony, e ali a gente pôde estar falando também, levando informação, uma vez 

que a nossa sociedade tem ficado um pouco assustada com os índices, com o 

aumento da incidência de suicídio e depressão na nossa população. Existem muitos 

fatores e levar informação é importante, uma vez que se identificarmos e acolhermos 

da melhor forma possível, as pessoas podem inclusive serem tratadas e nunca mais 

passarem por esse tipo de situação. Mas para isso é necessário que nós como 

sociedade civil e nós também na pessoa do Poder Público possam estar engajados 

nesta pauta para trazer melhoria para a nossa cidade. Então, levar a informação em 
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diversos locais, seja nas escolas, nas igrejas, nos comércios, no meio da nossa 

população, é importante e é uma pauta que deve ser levada não somente por mim, 

mas também por todos desta Casa e também por toda nossa sociedade civil. Ali então, 

vocês veem a foto de pacientes inclusive que estavam ali comigo e ali o pastor Tony, 

logo à nossa direita, é um parceiro inclusive no cuidado de muitas pessoas que estão 

em sofrimento, inclusive de alguns pastores, de padres e de outras pessoas que 

inclusive podem demonstrar sofrimento e que por muitas vezes são cobrados por meio 

da sociedade e acabam guardando tudo isso para si, aumentando então a chance do 

acometimento pela depressão. Também estive numa reunião com representantes da 

Polícia Militar, falando também sobre a mesma pauta. A preocupação por meio do 

policiamento, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem sido importante, uma vez 

que este grupo de pessoas é muito acometido por causa do problema do suicídio. Para 

vocês terem ideia, os índices de suicídio no meio dos policiais sobrepujam, ou seja, é 

maior do que de policiais que morrem durante um confronto policial. Então, a ideia do 

policiamento militar é que essa informação também seja levada para eles. Então eu 

tive ali a participação, durante essa reunião ali, do capitão Alan. Ele é um colega de 

infância e foi muito importante e muito gratificante de encontrar ele. E ele relembrou 

uma história na qual quando eu ainda era técnico em mecânica, estudando ali na Etep 

e ali no ponto de ônibus eu falei para ele: ‘sabe, eu acho que eu vou me tornar 

médico’. E ele acabou me lembrando dessa história. Então foi um momento superlegal 

de rever a presença dele ali. Também do capitão Prolungati, que é do policiamento 

militar, e também do 1º tenente Evandro. Todos pensando da mesma forma de como 

podem dar assistência, ajuda ao policial que está em sofrimento, mas também o 

policial por muitas vezes é o primeiro a chegar numa cena aonde precisa abordar uma 

vítima ou uma pessoa que está em sofrimento com ideação suicida. Então, parabéns à 

disponibilidade deles e muito obrigado também ao policiamento militar do estado de 

São Paulo, representando aqui a região de São José dos Campos, também por estar 

engajados e fazerem o convite para que a gente esteja junto com eles levando essa 

palestra. Eu também gostaria de agradecer ao jornal O Vale que acabou 

disponibilizando uma parte do seu jornal para levar um pouco de informação e eu 

acabei escrevendo um texto sobre psicofobia e que foi disponibilizado a todos ali por 

meio do jornal O Vale. Então, eu queria primeiramente agradecer ao Jornal O Vale por 

sempre se dispor a levar informação da melhor maneira possível. E a psicofobia, para 

quem não sabe, são... quando uma pessoa ela sofre o preconceito por ter uma doença 
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ou desordem mental ou pelo uso de medicamentos que são realizados ou utilizados 

para o tratamento de saúde mental, essa pessoa então ela pode sofrer o preconceito. 

E o preconceito acaba por prejudicar inclusive a procura dessa pessoa por um 

adequado tratamento. Então, durante todo esse mês a gente está falando bastante nas 

nossas redes sociais sobre a psicofobia. Eu queria que vocês colocassem agora para 

mim, por favor, o vídeo para encerrar. Pode apagar mais uma faixa de luz, por favor?!” 

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

O vereador DR. ELTON:- “Então, eu queria agradecer à Associação Brasileira de 

Psiquiatria por levantar essa pauta e incentivar inclusive no diagnóstico precoce e que 

as pessoas busquem adequado tratamento. Só assim para melhorar realmente a vida 

dessas pessoas. Então, muito obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos!” 

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

Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Walter Hayashi.” 

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

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

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Walter Hayashi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, Mesa Diretora dos 

trabalhos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente aqui no nosso 

Plenário e também na nossa galeria. A escola Ronconi, sejam bem-vindos à nossa 

Casa! Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na escola. Aos professores e alunos 

aqui presentes muito obrigado pela presença de vocês! Senhor presidente, eu queria 

começar com um vídeo. Por favor, a...” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Eu queria fazer um agradecimento especial para a 

equipe de eventos da Prefeitura, na pessoa do Wilson, que esteve lá no Nova Detroit. 

Aliás, Nova Detroit, nós fomos com alguns trabalhos lá. Citar a dona Carmen e a 

família dela. Anualmente ela comemora e faz uma festa para a criançada no dia 12 de 

outubro. Antes, no Dia de São Cosme e Damião, ela também distribui balas e doce 

para aquela criançada. Estou falando dela porque também nós estivemos no Jardim 

São José II. Quero mandar um abraço para a Roberta Miranda, a liderança lá do 

Jardim São José, e também para a dona Lourdes, para o senhor Inácio lá do 

Monterrey, lá do Jardim Helena. Vocês perceberam aí a imagem de Nossa Senhora... 

Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida. E quero fazer uma menção especial 

aos romeiros e àquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, que dão apoio a esses 

romeiros ao longo da Via Dutra. Parabéns, é um trabalho muito importante! Mas 

voltando aqui de novo no Nova Detroit, nós estamos lá já em fase final de uma ponte 

que liga o Jardim São Vicente com o Jardim Nova Detroit, um trabalho lá da Secretaria 

de Manutenção. Um grande abraço ao Minoru, ao Regional Leste 2, o senhor Benê, e 

à Prefeitura em especial. Também estamos fazendo lá a limpeza do piscinão... 

estamos fazendo o desassoreamento. Agora vira rotina: a cada seis meses vai ser 

feito esse desassoreamento, porque quando chove lá realmente fica alagado, e agora 

vai virar rotina. Foi uma reunião que nós fizemos lá no bairro com a presença do 

Minoru, secretário de Manutenção. Mas futuramente nós queremos dar um... fazer um 

trabalho final para resolver definitivamente o problema que tem das enchentes lá no 

Jardim São Vicente, naquele baixadão lá onde está o piscinão, onde nós temos lá o 

campo de futebol também, uma quadra poliesportiva coberta, por isso nosso 

agradecimento aqui ao Minoru e à sua equipe. Vamos para frente!” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Irmã Dulce, como eu conheci, trabalhei na Bahia no 

início da década de setenta... aliás, no meio, né? Fui para Bahia em setenta e... no 
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final de 74 e fiquei lá até 77, fui trabalhar no polo petroquímico e eu tive a oportunidade 

de conhecer a Irmã Dulce de passagem, porque todos falavam dela. E sabe, vereador 

José Dimas, o hospital que ela montou é exatamente no caminho que você faz lá para 

colina para chegar na Igreja do Bonfim. Eu, sempre que vou a Salvador, já faço 

questão de ir lá na Igreja do Senhor do Bonfim, fazer minha oração, pedir a benção e 

proteção a ele, tanto para mim como para a nossa família, como para todos os 

brasileiros. É uma fé que o povo baiano tem, sabe, de realmente você se sensibilizar 

com essa questão da religiosidade. Primeira santa brasileira e realmente o trabalho 

que ela fez de realmente cuidar dos pobres é uma coisa impressionante. Então, todo 

mundo da Bahia, todo mundo que conhece lá e frequentou... é na Cidade Baixa de 

Salvador, então é uma região bastante vulnerável, mas tinha essa santa. Ela não era 

santa ainda, agora é santa, né? Primeira santa brasileira, e realmente é um orgulho 

para o povo baiano e também para o povo brasileiro. Por isso, fiz questão de mostrar 

para vocês porque eu tive esse privilégio de, pelo menos, estar uns cinco minutos com 

ela lá quando trabalhei por lá. Vamos para frente?” 

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

O vereador WALTER HAYAHI:- “Então, dois eventos. De novo agradecimento à 

Prefeitura. Saudações, viu, Leandro? Muito obrigado pelo prestígio! Jardim Santa Inês 

ainda não é poliesportivo, a Urbam está entrando agora para finalizar os trabalhos, que 

hoje ainda lá é chamado de Parque Ecológico Sergio Sobral de Oliveira, que também é 

um trabalho meu lá atrás junto com o Emanuel, nós capitamos uma parte do recurso 

da Petrobras naquela época e fizemos ali no Santa Inês o Parque Ecológico Sergio 

Sobral de Oliveira. Esse parque vai virar agora um poliesportivo, está indo muito bem. 

Estivemos lá vistoriando, quero agradecer aqui o Alexandre Beig, que nos 

acompanhou, o secretário Paulo também, que esteve lá conosco, o prefeito, que 

esteve pessoalmente comigo e conversamos com toda a população. E aquela piscina 

vertical... a vila do Robertinho, lá no Campo dos Alemães, é fantástico, fantástico, 

espetacular e é um trabalho em conjunto da comunidade junto com a Prefeitura e da 

qual a gente fez a intermediação. Então, mando um abraço aqui para a Martinha, dona 

Martinha, para o padre que também é o nosso parceiro, o padre Luiz Antônio, pároco 

lá da Paróquia de Santa Inês. Então, teremos lá a Conexão Juventude, teremos lá um 

evento no domingo e na segunda-feira o Olho no Olho, um pedido das ginastas, das 

senhoras e senhoritas lá do Vista Verde, e vamos estar também anunciando o projeto. 

Obrigado, Leandro! Esse projeto de levar para o bairro Vista Verde um salão de 
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ginástica e também uma quadra poliesportiva de grama sintética, vamos estar também 

junto com o prefeito anunciando. E Olho no Olho, tem muitas coisas lá na Vista Verde 

que ainda precisam ser... parece que é um bairro consolidado, mas tem muita coisa 

para ser feita. Foi feito lá umas benfeitorias no bairro, está muito bonito. Agradeço à 

equipe do Minoru, à equipe de esportes principalmente, também né, que está junto 

conosco lá e o Olho no Olho. Dois grupos que nos fizeram a solicitação, que é os 

Vizinhos Solidários e as ginastas da Vista Verde, que hoje elas fazem ginástica lá no 

Sama, cedido gentilmente lá pela Prefeitura, pela Secretaria de Esportes. Era... E essa 

mensagem que eu queria passar para vocês. E tem o Dia dos Professores, que... 

algumas mensagens, viu, Professor Calasans? Aproveito homenagear também você, 

viu? Os professores na pessoa da Juliana e do Calasans, que são professores. E 

quero aqui também parabenizar a secretária Cristine, porque ela fez uma homenagem 

lindíssima para os professores da rede, ficou muito bacana. Agora vamos lá às 

mensagens que nós preparamos para as professoras.” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Minha eterna gratidão aos professores. Se eu sou 

hoje um engenheiro, foi graças aos professores que eu tive na minha vida. Muito 

Obrigado!” 

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

Walter Hayashi! Dando sequência ao Pinga-Fogo, vereadora Juliana Fraga, com o 

tempo de cinco minutos. Dez minutos, vereadora?” 

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

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

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo 

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

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

vereadores, funcionários da Casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet e todos aqui presentes também nessa noite. O pessoal da escola, as 

professoras da escola Ronconi, alunos e pais que estão aqui, podem contar com todo 

o nosso apoio em relação ao pleito que trouxeram. Nesse dia não tem como não falar 

da... eu, como professora, não tenho como falar... não falar no dia de hoje, 15 de 

outubro. É um dia especial, né, que nós recebemos bastante parabéns, mensagens 

bonitas, mensagens delicadas, floridas. Isso é muito bom! Isso é muito gostoso, ver 

toda essa... esse carinho nesse dia. Lembrando que nós queremos sim, não só hoje, 

mas todos os dias do ano, ser valorizados pelo nosso trabalho, nosso empenho, nossa 

dedicação, nossos... estudos na sala de aula. E hoje eu tive a alegria também de estar 

com as colegas professoras tomando um café, confraternizando, conversando e a 

gente conversa de tudo, um pouquinho de tudo e lógico que sempre tem aquilo que 

ainda precisamos alcançar e melhorar e é nisso que eu queria falar um pouquinho 

hoje. É parabenizar os professores, tudo aquilo que eles apontaram hoje também nas 

nossas conversas. Parabéns aos professores que têm na sala de aula mais de trinta 

alunos, sem nenhum auxílio. Parabéns aos professores que têm na sala de aula mais 

de trinta alunos, alunos inclusos sem nenhum auxílio. Parabéns aos professores que 

têm crianças com dificuldade de aprendizagem, mas estão sem laudo e não 

consegue... se desdobram para conseguir avançar, para conseguir... dão o melhor, 

mas mesmo assim têm essas dificuldades do dia a dia. Parabéns aos professores que 

trabalham não só na escola, mas que levam para casa os cadernos, atividades, 

provas, trabalham muito mais até depois que saem da escola. Parabéns aos 

professores que, apesar do salário baixo, gastam do seu dinheiro para tirar xerox, 

comprar EVA, lembrancinhas, livros, para que as suas aulas sejam cada vez melhor 

que às vezes não têm esse apoio. Parabéns aos professores que fizeram a faculdade, 

pós, mestrado, mas infelizmente não recebem de acordo com seu estudo, dedicação e 

gastos. Parabéns aos professores que pegam dois, três, quatro ônibus, mesmo assim 

todo ano, os professores do Estado no caso, cortam o transporte, o auxílio transporte 

para eles no começo e eles têm que voltar aqui e pedir, solicitar, para ter pelo menos 

um auxílio de transporte. Parabéns aos professores que têm dupla, tripla jornada, 

lecionam em duas ou mais escolas para compor uma renda no final do mês. Parabéns 

aos professores que são proibidos de comer merenda na escola, mesmo que sobra! 

Sobra merenda, é jogada no lixo, mas não podem comer. Parabéns aos professores 
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que se dedicam diariamente para uma educação libertadora por formar cidadãos 

conscientes e autônomos, mesmo que uma parcela não conhece, não vive, não sabe, 

não entende, grita aí que é ideologia. Parabéns professores que, além de ensinar 

matemática, português, ciências, geografia, ensinam também a viver nas entrelinhas 

do dia a dia, todas as matérias e ainda ensinam viver, e lidam com situações de 

violência, bullying, assédio, dificuldades, falta de estrutura, apoio e material. E o que é 

pior, lidam com uma parcela que não conhece, não vive, não sabe, não entende, cujo 

única defesa é a difusa escola sem partido ou é uma escola militar que vai atender 

uma pequena parcela da sociedade, duas pobres propostas que não resolvem, não 

melhora e não valoriza o professor nem a educação. Enfim, parabéns, professores e 

professoras, resilientes, sonhadoras, que se encantam ainda por lecionar. Se 

encantam e fazem desse ato um ato de resistência. Um abraço nesse dia e em todos 

os outros dias letivos! Obrigada, um abraço a todas as colegas professoras e 

professores da rede municipal, estadual e particular. Obrigada, parabéns pelo seu dia, 

pelo nosso dia, né! Sou professora da Educação da rede municipal e estadual 

também, sei do dia a dia das colegas, estou com elas frequentemente, e até agosto 

estava na sala de aula, na Sala de Leitura. E quero aproveitar para falar também de 

um evento que eu estive na sexta-feira, do Alpha Lumen, do Instituto Alpha Lumen, 

parabenizá-los pelo evento, que foi a 2ª Edição Mundial Solutions com a participação 

dos alunos da rede pública do município, a pública municipal. Então foi um evento 

bacana mesmo, tive o prazer de participar e entrar nas salas. E, além desse evento, 

eles lançaram um projeto, um aplicativo que é a SAVE, que é uma solução decorrente 

a edição anterior que foi desenvolvido aqui para contribuir com a grave crise 

humanitária dos refugiados da Venezuela. Foi em parceria com uma ONG lá da 

Colômbia. Então foi muito bacana participar desse momento com os adolescentes, os 

jovens, onde eles lideraram. E eu pude ver um pouquinho do empenho deles juntos 

com os alunos da escola municipal, de várias escolas municipais. Então foi bacana. 

Parabéns aos alunos do Instituto Alpha Lumen e toda a sua coordenação! Para 

encerrar, eu queria colocar uma situação aqui que veio até mim esse final de semana 

que eu fiquei preocupada. Uma mãe cujo filho tem que passar... teve que passar pelo 

psiquiatra, foi encaminhado pela UBS ao psiquiatra, no Francisca Júlia. Foi bem 

atendido, não tem o que reclamar. O médico, ele receitou o remédio que há na rede 

municipal, que há nas UBSs, mas a mãe não pôde pegar o remédio. Então eu queria 

colocar uma situação que pode estar acontecendo com mais pessoas, na verdade está 
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acontecendo com mais pessoas, para resolver essa situação que o médico é do 

Francisca Júlia, mas é indicado pela rede, pela UBS. Eu acho que é contrato, né? Só 

que ele receitou o remédio e não pode pegar na rede, como isso? Como acontece 

isso? Então tem que resolver essa situação porque é uma mãe que não tem condições 

de comprar o remédio e tem na rede, foi encaminhada pela rede, pela UBS, e não 

consegue pegar o remédio. Então é uma situação que aconteceu esse final de 

semana, a mãe veio falar, e eu recebi também um outro... um e-mail também relatando 

a mesma situação, no caso era remédio de gastro. Então, eu estou colocando aqui até 

mesmo para alinhar essa situação. E, para finalizar agora, senhor presidente, eu quero 

aqui falar de um evento que aconteceu lá na região do Galo Branco, esse final de 

semana, bem interessante e bem parecido com o evento que a gente tem, que é a 

Feira do Desapego, foi uma Feira das Brechozeiras, bem legal. Eu acho que é um 

incentivo mesmo à economia criativa, solidária, essa economia que está crescendo 

não só na cidade, mas no estado e no país. E quero assim... Fiquei bastante feliz por 

esse evento ter acontecido na praça, num espaço público. Há um tempo atrás a gente 

tentou fazer num espaço público e fomos barrados. Mas então esse evento aconteceu 

na praça, eu acho que abre um precedente bacana aí para acontecer esse evento e 

outros eventos em praça pública. Eu acho legal esse incentivo, então quero 

parabenizar à iniciativa. Obrigada, senhor presidente! E mais uma vez um abraço a 

todos os colegas professores!” 

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

vereador José Dimas.” 

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

aqui presente e também que nos acompanha pela TV Câmara e funcionários 

servidores desta Casa! Senhor presidente, peço, primeiramente, que seja votação em 

bloco e a inclusão de alguns documentos, como indicações 6417 a 6429 e os 

requerimentos 3441 a 3446 e as moções 101 e 102. Destaque ao documento 

Requerimento 3444. Obrigado!” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

Identificador: 370037003100320033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (ANAIS)                                              19 

CMSJC-001 – 66ª Sessão Ordinária – 15.10.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  15.10.2019 

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

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

nºs 6417/2019 constante do Processo nº 11997/2019, de autoria do vereador Cyborg, 

que solicita à Prefeitura Municipal estudo técnico para instalar poste de iluminação 

pública na Praça Augustin Soliva, situada no final da avenida Lineu de Moura, sentido 

centro-bairro, no bairro Urbanova; 6418/2019 constante do Processo nº 11998/2019, 

de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal troca de lâmpadas 

queimadas na Praça Bicentenário, em frente ao nº 584, no bairro Jardim Bela Vista; 

6419/2019 constante do Processo nº 11999/2019, de autoria do vereador Cyborg, que 

solicita à Prefeitura Municipal manutenção nos brinquedos do parquinho localizado na 

Praça Áquila, bairro Jardim da Granja; 6420/2019 constante do Processo nº 

12000/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal efetuar 

serviço de poda de raízes de árvore localizada na rua Deocleciano Borges de Oliveira, 

em frente ao número 226, no bairro Jardim Santa Inês II; 6421/2019 constante do 

Processo nº 12001/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal serviço de conserto da calçada, guias e sarjeta, situada na rua Deocleciano 

Borges de Oliveira, em frente ao número 226, no bairro Jardim Santa Inês II; 

6422/2019 constante do Processo nº 12002/2019, de autoria do vereador Cyborg, que 

solicita à Prefeitura Municipal estudo técnico para viabilizar o retorno dos veículos que 

transitam pela avenida Papa João Paulo II, sentido centro-bairro, próximo ao número 

250, na saída do estacionamento do supermercado Máximo; 6423/2019 constante do 

Processo nº 12003/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal serviço de tapa-buraco na rua Monte das Oliveiras, em frente ao número 

856, no bairro Jardim Altos de Santana; 6424/2019 constante do Processo nº 

12004/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 

manutenção na ciclovia existente em toda a extensão da avenida Shishima Hifumi, no 

bairro Urbanova; 6425/2019 constante do Processo nº 12005/2019, de autoria do 

vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção nas faixas para 

travessia de pedestres localizadas na avenida Shishima Hifumi, nas proximidades da 

Padaria Tentação e dos Condomínios Eldorado e Recanto da Serra, no bairro 

Urbanova; 6426/2019 constante do Processo nº 12014/2019, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a 
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manutenção da sinalização horizontal (pintura das faixas do pavimento) na rua Capitão 

Roberto Ferreira Maldos, no centro da cidade; 6427/2019 constante do Processo nº 

12016/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos providências sobre denúncias de maus-tratos e vistas 

grossas de funcionários/as para problemas e demandas dos usuários do Albergue 

Municipal Masculino da rua Guararapes, nº 37, Monte Castelo, tratando-os, inclusive, 

com deboches e desprezo; 6428/2019 constante do Processo nº 12019/2019, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a 

implantação de aulas de tênis para adultos nas quadras públicas do município; e 

6429/2019 constante do Processo nº 12020/2019, de autoria do vereador Cyborg, que 

solicita à Prefeitura Municipal estudos para a instalação de placas “proibido parar e 

estacionar”, no período compreendido entre as 20h e as 6h, na continuidade da 

avenida Shishima Hifumi, nas proximidades do Condomínio Residencial Altos da Serra 

IV, no bairro Urbanova; das Moções de nºs 101/2019 constante do Processo nº 

12018/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que reconhece e parabeniza a 

Associação Cultural Jardim Paraíso pela realização do Kohaku Otagassem 2019 e 

pela passagem dos 62 anos de sua fundação; e 102/2019 constante do Processo nº 

12022/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita que seja 

encaminhada Moção de Apoio à Associação de Professores Aposentados do 

Magistério Público do Estado de São Paulo (Apampesp), em relação ao pleito pelo 

Fundeb permanente na Constituição Federal e em defesa dos professores ativos e 

aposentados; e dos Requerimentos de nºs 3441/2019 constante do Processo nº 

11996/2019, de autoria do vereador Cyborg, que requer à ECT – Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos para que seja realizada a entrega de correspondências pelos 

Correios no CEP criado 12.226-651 – Jardim Santa Cecilia 1ª; 3442/2019 constante do 

Processo nº 12006/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro e do vereador 

Robertinho da Padaria, que requer providências para realização de sessão solene para 

outorga da Medalha de Honra ao Mérito Prefeito Elmano Ferreira Veloso para a Banda 

de Santana, no dia 20 de outubro de 2019, às 19 horas, na Paróquia de Santana; 

3443/2019 constante do Processo nº 12008/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, 

que solicita autorização legislativa para o vereador Dr. Elton representar a Câmara 

Municipal de São José dos Campos, sem ônus, no II Congresso Científico, no dia 17 

de outubro de 2019, às 17 horas, no auditório lateral da Igreja da Cidade, realizado 

pela Humanitas – Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos; 
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3444/2019 constante do Processo nº 12013/2019, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

quanto aos concursos públicos realizados no último domingo, dia 6 de outubro, para os 

cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde; 3445/2019 

constante do Processo nº 12015/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

requer à Polícia Militar intensificação de ronda policial na rua Tupinambás, avenida 

Princesa Isabel, avenida Rui Barbosa, nos entornos da Escola Estadual Dr. Rui Dória, 

no bairro Santana, região norte da cidade; e 3446/2019 constante do Processo nº 

12021/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que parabeniza o Instituto 

Materno Infantil (IMI) Flávio Lenzi pelo 40º aniversário da escola; e, ainda, o pedido de 

destaque na votação do Requerimento de nº 3444/2019 constante do Processo nº 

12013/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, já citado. 

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

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, as UBSs de São José dos Campos 

receberam a vacina pentavalente, que é para ser aplicada aos bebezinhos de dois 

meses, quatro, até seis meses de vida e que previne aí doenças como meningite, 

tétano, difteria, coqueluche e hepatite B. Na verdade, são cinco prevenções de 

doenças. E, dessas mil e seiscentas unidades que chegaram, tem UBS hoje que eu 

conversei tinham apenas quatro unidades, outras já haviam acabado. É uma vacina 

que é entregue pelo governo federal e que estava suspensa desde junho. Então é 

pedir realmente o empenho aí do governo municipal no sentido de cobrar do Ministério 

da Saúde novas remessas para que a gente possa realmente atualizar aí as vacinas 

dos nossos bebezinhos, que muitos deles inclusive passaram da data de tomar a 

vacina e que pode ficar aí correndo o risco de ser acometido por uma dessas doenças 

por falta de vacinação. Então é uma questão grave que a gente precisa realmente dar 

a atenção devida ao caso.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores, público aqui presente na galeria, que nos prestigiam também pela TV 

Câmara e também pelas redes sociais. Gostaria só de apontar, de maneira rápida, 

alguns assuntos. Primeiro agradecer aos funcionários aqui da Casa por ter apoiado 

ontem um evento onde nós tivemos a possibilidade de conceder o Título de Cidadão 
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Joseense ao professor França, nós que estamos hoje celebrando e comemorando o 

Dia dos Professores. O professor França, que é um discípulo da educação, uma 

história na área da educação, ele tem sessenta anos de trabalho na área de educação, 

oitenta anos de idade e sessenta anos de trabalho na área de educação, sendo 

quarenta e seis anos de aula na rede pública estadual, como professor da rede pública 

estadual. Então uma história de vida e de dedicação à educação pública. Ontem foi 

uma oportunidade de a gente conhecer um pouco da história dele, das aventuras, do 

carinho também dos alunos que passaram por ele ao longo de toda sua trajetória 

dando aula em Taubaté e em São José dos Campos, em diversas escolas da rede 

estadual aqui de nossa cidade. Então, e agradecer aqui a todos funcionários da Casa 

que ajudaram nessa homenagem, que é uma homenagem que a gente fez já 

pensando também no Dia do Professor. Conforme bem colocado pela Juliana Fraga, 

hoje quem é professor é um professor por... tem ali o dom, mas tem isso como uma 

opção de vida mesmo diante de tanta adversidade que a gente vê nessa profissão e 

nesse trabalho que é fundamental para que a gente possa fazer uma sociedade 

melhor para todos. Então cumprimentar aqui aos nobres vereadores professores, 

Professor Calasans e Juliana, pelo dia e, de maneira especial, a todos os profissionais 

professores da Escola Maria Aparecida Ronconi. Eu estou vendo aqui e quero 

parabenizar a toda equipe, toda a direção da escola e também todos os pais e alunos 

da Escola Ronconi, que é uma escola que fez um projeto na qual até vossa excelência, 

o presidente, eu e vários outros vereadores aqui, nós tivemos... quando houve aquela 

apresentação dos projetos dos vereadores mirins de nossa cidade nós tivemos um 

projeto selecionado da Escola Ronconi, da aluna Rebeca, que faz a proposta de que o 

instrutor de libras da escola seja preferencialmente surdo também, isso para atender a 

uma legislação federal que já vem desde 2005, a legislação 5.626, é um decreto 

federal, desde 2005, que o município aplica com o trabalho realizado na Escola 

Ronconi e que agora há necessidade de um passo a mais. Que passo é esse? É o 

passo de a gente ter... a possibilidade de ter esse instrutor com... preferencialmente 

um instrutor também surdo para fazer o trabalho junto aos alunos garantindo um direito 

que já está na legislação. Então gostaria de cumprimentar aos professores que estão 

presentes, aqui eu estou vendo a Rosemary, Elaine, tem eu acho que o professor 

Celso, Juliana, a Michele, a Brenda, a todos que estão aí presentes, aos pais e alunos. 

E depois, com muito carinho, vou também estar junto com alguns outros colegas 

vereadores, que já estão à disposição para recebê-los, para que a gente possa falar 
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sobre esse assunto que é de fundamental importância para a inclusão das pessoas de 

nossa cidade. Ah! E, por fim, no dia de ontem eu fui chamado lá na Sabesp, depois 

que a gente teve aqui aquele debate sobre a questão do lançamento de esgoto sem 

tratamento no Rio Paraíba, ali na Estação de Tratamento Lavapés. A Sabesp está até 

aguardando a ideia da comissão que ainda a gente precisa fazer a visita lá, senhor 

presidente. Mas foi só para gente encaminhar lá o ofício com as fotos coloridas e as 

datas exatas que ocorreram aquele problema. Então, nós encaminhamos as datas, 

que foram dia 18, 19 e 20 de setembro, o lançamento sem tratamento de todo o esgoto 

da cidade no córrego Cambuí e, consequentemente, no Paraíba, mas que ainda está 

de pé a possibilidade da visita na Estação de Tratamento Lavapés para gente vistoriar, 

fiscalizar e não deixar que episódios como aquele aconteçam novamente em nossa 

cidade.” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, a gente... público 

presente também, os nobres colegas, colegas vereadores e vereadoras. Senhor 

presidente, também não podia deixar de vir a esse microfone aqui para poder dar os 

meus parabéns aí a esse dia tão maravilhoso, Dia dos Professores, né? Então a gente 

fica muito feliz por ter aprendido na nossa infância. Então a gente tem muito carinho 

por essa profissão tão maravilhosa que é o professor. Talvez não sejam tão bem 

remunerados, mas fazem com amor e aí nos ensina a gente aprender a ser cidadão, 

ser pessoas do bem. Então, senhor presidente, é meu amor e carinho a esses 

profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas. E se alguém chegou a algum 

lugar, chegou a ser alguém na vida, é graças a Deus... é tudo... vem lá dos 

professores. Lá no começo tudo passa por eles, né? Então parabéns a todos os 

professores aqui, os colegas o Calasans Camargo, Juliana, o Marcão da Academia 

também, meu parceiro. Então que... Meu filho também, não posso deixar de 

parabenizar meu filho. Tenho um filho de vinte e cinco anos, graças a Deus, professor 

de educação física também e faz a profissão com muito amor, com muito carinho. 

Então a gente tem que ser muito grato a esses profissionais que fazem a diferença no 

país, fazem diferença no Brasil. Como seria o Brasil nosso se não tivesse os 

professores? Quem seria nós se não tivesse eles, né? Então que Deus continue 

abençoando cada vez mais essa profissão aí dos professores. Que Deus abençoe que 

possa surgir cada vez mais vocações de pessoas interessadas em ensinar aquilo que 
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sabe, tá? Que Deus abençoe a todos! Beijo no coração e a paz de Deus a todos!” 

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

processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas no dia 8 de outubro de 2019 – 64ª Sessão Ordinária, 8 

de outubro de 2019 – 4ª Sessão Extraordinária, 10 de outubro de 2019 – 65ª Sessão 

Ordinária e 11 de outubro de 2019 – 13ª Sessão Solene. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h40min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 8 e 10 de outubro de 2019, bem como a ata da 

sessão extraordinária realizada no dia 8 de outubro de 2019 e a ata da sessão solene 

realizada no dia 11 de outubro de 2019. 

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

requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis ao 

requerimento, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com três favoráveis, 

está rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação do Requerimento de nº 3444/2019 constante do Processo nº 

12013/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, incluso na pauta, já citado. 

Rejeitado com três votos favoráveis.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a moção e 

os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 15 de outubro de 2019, bem 

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

contrários que se manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

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

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

Foi deferido de plano o Requerimento de nº 3340/2019 constante do Processo nº 

11741/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita licença de vereança 

da sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2019, conforme atestado médico. 

Às 19h41min encerrou-se o processo de votação. 

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 

19h41min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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