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SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: ESDRAS ANDRADE (SD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), LINO BISPO (PL), CYBORG (PV), AMÉLIA 

NAOMI (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

DR. ELTON (MDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA) e MANINHO CEM POR CENTO (PTB). 

 

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

CAMARGO (PSDB) – 17h59min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 

17h59min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h02min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h03min, 

DULCE RITA (PSDB) – 18h11min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h17min. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

simbólica. Com a palavra o líder de governo, vereador José Dimas.” 

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

que nos acompanha pela TV Câmara e também colaboradores desta Casa! Senhor 

presidente, solicito a supressão da leitura dos documentos constantes na pauta de 

hoje por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito, ainda, o adiamento, 
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por duas sessões, dos projetos: Processo 9631... Retificando, senhor presidente, peço 

o adiamento, por uma sessão, do Processo 9631/2019 – Projeto de Lei 295 de 2019; 

por uma sessão ainda, o Processo 11509/2019 – PL 346 de 2019. Solicito a inclusão 

para leitura de quatro processos: Processo 13145/2019 – Projeto de Decreto 

Legislativo 41 de 2019; Processo 13154 de 2019 – Projeto de Lei Complementar 16 de 

2019; também o Processo 13159/2019 – Projeto de Lei Complementar 17 de 2019; 

Processo 13161 de 2019 – Projeto de Lei 384 de 2019. Obrigado, senhor presidente!” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

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 295/2019 constante do Processo n° 9631/2019, de 

autoria do vereador Dr. Elton, que altera a redação do caput do art. 68, §§ 1º e 2º da 

Lei nº 6.428, de 20 de novembro de 2003, que consolida a legislação municipal sobre 

assistência social. Bem como a inclusão dos arts. 68-A, 68-B, 68-C, 68-D e 68-E; e do 

Projeto de Lei nº 346/2019 constante do Processo n° 11509/2019, de autoria do 

vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que autoriza a Prefeitura criar o Parque 

Municipal do Cerrado, na região sul, em área delimitada no anexo XIV da Lei 

Complementar nº 612 de 2018; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo n° 41/2019 constante do Processo n° 13145/2019, de 

autoria do vereador Walter Hayashi, que concede a Medalha Mérito Legislativo à 

Escola Estadual João Cursino, localizada na cidade de São José dos Campos, pelos 

90 anos de serviços prestados à comunidade joseense; do Projeto de Lei 

Complementar n° 16/2019 constante do Processo n° 13154/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que altera a Lei Complementar n. 574, de 31 de dezembro de 2015, que 

“Desafeta a área de domínio público municipal que especifica, classifica-a como bem 

dominical, e autoriza a Prefeitura Municipal a doá-la ao Grupo de Assistência à Criança 

com Câncer, e dá outras providências”; do Projeto de Lei Complementar n° 17/2019 
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constante do Processo n° 13159/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o 

Programa para o Desenvolvimento do Servidor Municipal em São José dos Campos, e 

dá outras providências; e do Projeto de Lei n° 384/2019 constante do Processo n° 

13161/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município a negociar e 

vender Ações remanescentes na Bolsa de Valores Mobiliários, em consonância com 

os dispositivos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e dá 

outras providências. 

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

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

senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

do Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem 

como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo n° 13145/2019 – 

Projeto de Decreto Legislativo n° 41/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, 

concede a Medalha Mérito Legislativo à Escola Estadual João Cursino, localizada na 

cidade de São José dos Campos, pelos 90 anos de serviços prestados à comunidade 

joseense – Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 

29/11/2019; Processo n° 13154/2019 – Projeto de Lei Complementar n° 16/2019, de 

autoria do Poder Executivo, altera a Lei Complementar n. 574, de 31 de dezembro de 

2015, que ‘Desafeta a área de domínio público municipal que especifica, classifica-a 

como bem dominical, e autoriza a Prefeitura Municipal a doá-la ao Grupo de 

Assistência à Criança com Câncer, e dá outras providências’ – Comissões: Justiça, 

Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 

22/11/2019; Processo n° 13159/2019 – Projeto de Lei Complementar n° 17/2019, de 

autoria do Poder Executivo, institui o Programa para o Desenvolvimento do Servidor 

Municipal em São José dos Campos, e dá outras providências – Comissões: Justiça, 

Economia e Educação – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 22/11/2019; 

Processo n° 13161/2019 – Projeto de Lei n° 384/2019, de autoria do Poder Executivo, 

autoriza o Município a negociar e vender Ações remanescentes na Bolsa de Valores 

Mobiliários, em consonância com os dispositivos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e dá outras providências – Comissões: Justiça e Economia – 
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Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 22/11/2019.” 

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

esses os processos da leitura do dia de hoje.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, as... terça-feira eu fiz aqui um... 

falei um pouco da nossa ida até a fábrica... até a Sustentare. Eu queria... recebi 

algumas denúncias essa semana, eu queria passar só essas imagens nesse meu um 

minuto, por favor!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Olha aí o saco verde. Estou falando isso porque os 

vereadores aqui acompanham, né, estiveram lá por diversas vezes acompanhando 

toda essa transição. Olha a situação do saco de lixo quando eu disse dos vidros. Olha 

lá! Olha a situação desses trabalhadores! Olha aí! Olha aí! Esse saco verde 

antigamente quem levava era a Urbam, agora é a Sustentare. Olha lá! Sem 

identificação. Aqui é o saco de areia...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, isso não 

está no assunto da pauta de hoje, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não, eu pedi uma questão de ordem. Já estou... é que 

eu recebi... Não, não, eu pedi uma...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É que se eu abrir... É 

que se eu abrir para você, tem que abrir para... É que se eu abrir para você, 

vereadora, eu vou ter que abrir para os vereadores, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não, tudo bem. Esse aqui, senhor presidente...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “... do assunto, 

vereadora. Você sabe.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Olha lá, oh! Por isso que tem que ter o cata-treco. Eu 

pedi um minuto. Ali, esse é o cata-treco, olha aí. Nós recebemos essas denúncias. O 

pessoal está ficando doente, vereador Dimas, infelizmente por conta dessa situação. 

Eles estão fazendo o trabalho que era feito pela Urbam e o trabalho que era feito pela 

SSM. Então, nós recebemos aqui...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Está bom, vereadora, já 

deu o tempo, já deu o tempo.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...por isso que nós estamos colocando. Obrigada!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, é bom colocar mais ordem nesta Casa, 

o que o senhor já vem colocando, né? Esse não é o momento de ficar discutindo essas 

matérias, mesmo porque a empresa que fazia na época do PT (a Cavo) tem um 

escritório de advogado muito interessante, né? Naquela época tinha caminhões com 

pneus carecas, reclamações, greve inclusive, né? Então, esse momento é momento 

de... de o aparte interessante, mas se quiser falar... mais aprofundar assuntos, por 

favor, use o Grande Expediente! Obrigado!”  

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

líder do governo, José Dimas!” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 359/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12039/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal de 

Esportes e dá outras providências. 

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

Processo 12039/2019. Inscrito para falar no processo, vereador Professor Calasans 

Camargo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Professor Calasans Camargo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 380030003100320039003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                           6 

CMSJC-001 – 75ª Sessão Ordinária – 14.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.11.2019 

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

vereadores, senhor presidente, pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, os 

funcionários da Casa e também vocês que nos acompanham através da TV Câmara e 

da internet! O projeto em questão é o projeto que institui, que cria, o Conselho 

Municipal de Esportes em São José dos Campos. Nós fizemos, em formato de 

indicação, o Projeto de Lei da Política Municipal do Esporte que inclui o Conselho 

Municipal de Esportes, com todas as suas incumbências, toda a sua formatação, todas 

as suas prerrogativas, e também o Panathlon Club de São José dos Campos, que é 

um clube de serviços, como tem Rotary, tem Lions, voltado para o esporte, Panathlon 

Club também apresentou um conselho, um modelo de Conselho Municipal de 

Esportes. A Secretaria Municipal de Esportes incumbiu o senhor Marco Olivatto... 

Queria dar um grande abraço ao Marco Olivatto, que é o diretor de alto rendimento da 

Secretaria Municipal de Esportes. E ele formatou uma legislação, uma lei municipal 

baseada na nossa indicação e nessa indicação também, nessa documentação do 

Panathlon Club, e hoje aqui nós votamos, vereador Zé Luís, o senhor que foi secretário 

municipal de Esportes. Este é um pleito antigo aqui da comunidade esportiva de São 

José dos Campos que vem reforçar. Eu vou ler aqui um pouco sobre esse projeto de 

lei que institui o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. O presente 

projeto de lei tem a finalidade de instituir o Conselho Municipal de Esportes, órgão de 

caráter consultivo e participativo de apoio ao desenvolvimento do Esporte no Município 

de São José dos Campos. O intuito da criação desse Conselho é apoiar o 

desenvolvimento de futuros planos estratégicos de trabalho referentes à promoção da 

atividade física, campanhas para melhoria na qualidade de vida de nossa comunidade, 

promoção da saúde, campanhas de apoio à mobilidade, esportes comunitários e de 

rendimento, atuando também no desenvolvimento e acompanhamento da aplicação do 

plano estratégico esportivo de nossa cidade. Vejam o quão importante será esse 

Conselho Municipal de Esportes. Vários segmentos da sociedade estarão compondo 

esse conselho. Vamos citar aqui... Ele será paritário. Os representantes serão: 

‘representantes dos profissionais de Educação Física, que têm uma visão técnica 

sobre a aplicação dos planos e políticas para o esporte; um representante das 

instituições de Ensino Superior do Curso de Educação Física’ – temos várias 

faculdades de Educação Física aqui em São José dos Campos – ‘que atuam na 

formação desses profissionais; um representante das Academias e Assessorias 

Esportivas regularmente estabelecidas em São José dos Campos, que atendem à 
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demanda de praticantes de atividades físicas; um representante dos Clubes de 

Serviços, como exemplo: Panathlon, Rotary e ou Lions, que já promovem campanhas 

na área. Além desses representantes, farão parte do Conselho representantes das 

entidades do paradesporto de São José dos Campos, associações, organizações da 

sociedade civil de caráter esportivo ou de lazer, entidades de utilidade pública tais 

como Sesc, Sesi e ACM, e representante da imprensa esportiva. A participação dos 

diversos segmentos da sociedade civil é de extrema importância para garantir a gestão 

democrática das políticas voltadas para o esporte e lazer no município, permitindo a 

discussão e opinião dos que atuam diretamente nessa área. Por estas razões, entendo 

ser de sumo interesse público para o município a aprovação deste projeto de lei, 

motivo pelo qual submetemos seus termos a juízo dessa Colenda Câmara Municipal. 

Cumpre ressaltar que os membros do Conselho Municipal de Esportes não serão 

remunerados e poderão utilizar a estrutura da Secretaria de Esporte e Qualidade de 

Vida para suas atividades. Com isso, o presente projeto de lei tem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o 

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme dispõe a Lei 

Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais 

em vigência. Diante do exposto e por sua relevância, submetemos o presente projeto 

de lei para apreciação de vossas excelências, é o que estamos hoje aqui... para votar. 

Muito importante para o meio esportivo, ele vai definir prioridades na consecução da 

política municipal de esportes e na aplicação dos recursos públicos destinados ao 

esporte, etc.; e defender o patrimônio esportivo do Município e incentivar sua difusão e 

proteção. Ou seja, são uma série de incumbências que esse conselho vai estar... vai 

passar a ter a partir da sua criação, colaborando muito com o desporto de São José 

dos Campos. E por falar em desporto, só para complementar a minha fala aqui, a 

delegação de São José dos Campos já está em Marília competindo, ganhando títulos, 

como a delegação de luta olímpica ganhou tudo que era possível, ontem e antes de 

ontem, ganhou os três troféus, campeã geral feminino da luta olímpica estilo livre e 

também do masculino, feminino e masculino estilo livre e do greco-romano masculino, 

ganhou tudo. Já chegou... Chegaram lá várias outras delegações. O judô começa a 

competir esse final de semana. Portanto, São José dos Campos está com sua força 

total. O desporto de São José dos Campos é diferenciado porque aqui nós temos, ao 

longo das décadas, uma atenção muito grande. Foram criadas políticas públicas que 

dão essa estrutura para a nossa cidade para que ela seja uma potência esportiva tanto 
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no alto rendimento quanto na questão da atividade física para melhoria da qualidade 

de vida da nossa população. Portanto, meus pares, eu peço que vocês votem 

positivamente, aprovem esse importante projeto de lei que institui o Conselho 

Municipal de Esportes e dá outras providências. Muito obrigado! Deus abençoe a 

todos!” 

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

processo... Aliás, 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.” 

Às 18h17min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 361/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12041/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 5.996, de 27 de 

dezembro de 2001, que “Cria o serviço de Vigilância Sanitária – VISA, subordinado à 

Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências”. 

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

Processo 12041/2019. Não há vereador inscrito. Em votação o processo. Vereadores 

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

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 365/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12048/2019, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei n. 9.182, de 23 de 

outubro de 2014, que “Autoriza a Prefeitura Municipal a renovar a permissão de uso da 

Capela localizada no interior do Parque Vicentina Aranha à Mitra Diocesana de São 

José dos Campos, e dá outras providências”. 

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

Processo 12048/2019. Não há vereador inscrito. Em votação o processo. Vereadores 

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

Identificador: 380030003100320039003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                           9 

CMSJC-001 – 75ª Sessão Ordinária – 14.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.11.2019 

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 366/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12049/2019, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei n. 9.372, de 30 de maio 

de 2016, que “Autoriza o Executivo Municipal a criar o programa de instalação de 

Parklets no município”. 

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

Processo 12049/2019. Não havendo vereador inscrito, em votação o processo. 

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

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 297/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 9658/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié 

de Alvarenga, que autoriza o Município a firmar parcerias com Organizações da 

Sociedade Civil, para implantação e desenvolvimento de Centros Comunitários de 

Convivência e Respeito aos Idosos – CECORI e dá outras providências. 

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

Redação Final ao Processo 9658/2019. 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 

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 344/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11505/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié 
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de Alvarenga, que denomina a atual Rua 07, trecho 01, como sendo rua Sidney José 

de Alvarenga, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, no município de São 

José dos Campos. 

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

Redação Final ao Processo 11505/2019. Não havendo 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 

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 347/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11549/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié 

de Alvarenga, que denomina a atual Rua 16 como sendo rua João Bosco de Oliveira, 

localizada no Loteamento Floresta, no município de São José dos Campos. 

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

Redação Final ao Processo 11549/2019. Não havendo 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 

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 356/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12034/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié 

de Alvarenga, que denomina a atual Rua 13 como sendo rua Anna Apparecida 

Romero de Castro, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, no Município de 

São José dos Campos. 

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

Redação Final ao Processo 12034/2019. Não havendo vereador inscrito, em votação a 

Redação Final. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

Votação da tramitação dos substitutivos e emenda protocolados fora do prazo e 

leitura dos substitutivos – Rito Ordinário. 

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

tramitação do Substitutivo nº 1 ao Processo 6196/2019. Não havendo vereador... Dois 

mil... Então aqui retificando, né, 6196/2017. Não havendo vereador inscrito, em 

votação a tramitação do substitutivo. 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 da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei n° 211/2017 

constante do Processo n° 6196/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos 

alimentícios disporem em local único, específico e com destaque os produtos 

destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. 

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

tramitação do Substitutivo nº 1 ao Processo 70/2019... ao Processo 7019/2019. Não 

havendo vereador inscrito, em votação a tramitação do substitutivo. 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 do 

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, ao Projeto de Lei n° 

232/2019 constante do Processo n° 7019/2019, de autoria do vereador Robertinho da 

Padaria, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do 
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município de São José dos Campos o Dia de Conscientização sobre a Esquizofrenia, a 

ser comemorado no dia 24 de maio. 

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

discussão da tramitação da Emenda nº 1 ao Processo 11069/2019. Não havendo 

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.” 

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

unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei n° 333/2019 

constante do Processo n° 11069/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da oferta de instrumentos para a verificação de rótulos nos 

supermercados, hipermercados e congêneres no município de São José dos Campos. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 341/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11361/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua 14, 

localizada no Loteamento Floresta, de rua Luiz Paulo Batista. 

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

discussão do Processo 11361/2019. Não havendo vereador inscrito, em votação o 

processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 349/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11670/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a Rua 24, do 

Loteamento Floresta, de rua Paulo Sergio Costa dos Santos. 

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

discussão do Processo 11670/2019. Não havendo vereador inscrito, em votação o 

processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda, da 
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Comissão de Justiça e Redação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 1, de autoria da Comissão de Justiça, Redação e Direitos 

Humanos. 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:- “Com a palavra o 

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, solicito a inclusão para votação 

do processo de minha autoria, nº 13145/2019 – Projeto de Decreto Legislativo 

41/2019, que concede a Medalha Mérito Legislativo à Escola Estadual João Cursino, 

localizada na nossa cidade, pelos 90 anos de serviços prestados à comunidade 

joseense. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

verbal do vereador Walter Hayashi. 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 Walter Hayashi, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão na pauta para votação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 41/2019 constante do Processo n° 13145/2019, de sua autoria, 

que concede a Medalha Mérito Legislativo à Escola Estadual João Cursino, localizada 
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na cidade de São José dos Campos, pelos 90 anos de serviços prestados à 

comunidade joseense, em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 41/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO N° 13145/2019, de autoria do vereador Walter 

Hayashi, incluso na pauta, que concede a Medalha Mérito Legislativo à Escola 

Estadual João Cursino, localizada na cidade de São José dos Campos, pelos 90 anos 

de serviços prestados à comunidade joseense. 

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

Processo 13145/2019. Vereador Walter Hayashi inscrito para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Walter Hayashi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, senhores membros 

da Mesa Diretora dos trabalhos, convidados aqui no nosso Plenário e também na 

nossa galeria, meus queridos vereadores, minhas queridas vereadoras e a você que 

nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, vou falar um pouquinho sobre o que 

é a Escola Estadual João Cursino. Estamos propondo esse projeto de decreto 

legislativo em homenagem aos 90 anos de uma instituição que tem uma história linda 

aqui em São José dos Campos. Em 1929... Vereador Calasans Camargo, que parece 

que estudou no João Cursino também, sua mãe, professora Cleide Bonetti Calasans 

Camargo, foi minha professora de canto orfeônico, aliás, tenho boas lembranças. Acho 

que... Tem mais algum vereador que estudou no João Cursino aqui? Mas é uma 

homenagem que nós queremos prestar para o João Cursino o que ele representa, em 

toda a história, principalmente na área de educação, para nós joseenses. O João 

Cursino foi concebido através de uma ideia de... Na época, o prefeito da cidade era o 

Coronel João Cursino, uma pessoa altamente qualificada e envolvida na questão de 

educação. Então ele tinha... Ele era engenheiro também. Ele tinha a vocação de, já 

naquela época... Olha, noventa anos atrás... mais de noventa anos atrás. Pensar em 

formar cidadãos. Zé Luís, estudou no João Cursino ou não? Ah, Macedão, né? 

Também é outra escola muito especial para nós joseenses. Mas o João Cursino, que 

era lá na antiga Câmara, lá na Praça Afonso Pena, antigo prédio nosso da Câmara, 

onde nós travamos grandes debates, propusemos tantos projetos, discutimos projetos 

de leis, requerimentos, indicações, moções, me faz lembrar no período em que eu 

estudei no João Cursino. Eu cheguei aqui em 1961, consegui entrar no João Cursino 

em 63 e fiz o curso ginasial lá nesse prédio da Praça Afonso Pena. Posteriormente 

esse prédio, o João Cursino, ele foi transferido para a avenida José Longo, isso foi 

mais ou menos no meio do ano de 67, ocasião então que eu estava no primeiro ano 

colegial, que na época chamava curso científico, e naquela época o colegial você tinha 

o curso normal, que formava as professoras, você tinha o curso clássico, que, via de 

regra, os advogados faziam o curso clássico para depois fazer o curso de Direito, e 

você tinha o curso científico na área de biomédicas e na área de exatas. Quem fosse 

seguir a carreira de médico, dentistas e afins fazia o científico na área de biomédicas, 

e aqueles que optavam pela engenharia naturalmente fazia o curso científico de 

exatas. Sabe que naquela época não tinham muitos cursinhos preparatórios? Os que 

tinha era tudo em São Paulo. E o João Cursino primou-se pelo ensinamento. Então 

tivemos viários colegas que passaram pelo João Cursino e entraram, por exemplo, no 
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ITA direto. Outra escola renomada em engenharia é o IME – Instituto Militar de 

Engenharia do Rio de Janeiro. Muitos também... alunos do João Cursino também 

tinham condição de passar nessas duas escolas de engenharia mais disputadas, 

assim como também a Politécnica da USP, na área de biomédicas na Santa Casa, na 

medicina da USP. Enfim, o João Cursino era um grande celeiro de estudantes que 

conseguiam, através do ensino que era ministrado na escola, galgar espaços em boas 

universidades, boas faculdades, porque o ensino realmente era fantástico. Nós 

tínhamos latim, viu, Calasans? Eu estudei latim no João Cursino, tinha francês. Sua 

mãe também parece que deu aula de francês, se não me engano. Então nós tínhamos 

grandes professores e um deles me chamou muita atenção, que talvez por influência 

dele acabei estudando engenharia, que era o professor Simão Chuster, pai do nosso 

amigo Vitor Chuster. Então o João Cursino tem uma história fantástica na nossa 

cidade e por isso nesses 90 anos nós não poderíamos deixar de cumprimentá-las e 

propor essa honraria, o Mérito Legislativo. Peço aos senhores vereadores uma 

votação de aprovação por unanimidade, que é o reconhecimento da nossa Casa. O 

João Cursino ele surgiu primeiro como... aliás, o João Cursino era uma escola 

municipal, depois ela se transformou numa escola estadual, foi quando surgiu a escola 

normal e... escola normal... estadual João Cursino, depois ela se transformou em 

instituto de educação estadual João Cursino e agora escola estadual João Cursino. 

Então é toda uma trajetória, toda uma história que muita gente não conhece, mas faço 

questão de dizer aqui hoje e inclusive convidá-los. Parece que o senhor esteve lá, 

Calasans, no João Cursino? Eu estive lá ontem com a diretora e com a vice-diretora. 

Quero mandar um grande abraço para a professora Geni, que é a diretora, assim 

como a Débora, né? Débora, né? Daniela! Daniela, que é a vice-diretora. Elas estavam 

me contando algumas atividades. Estive lá, Professor Calasans, quando fez 70 anos, a 

Vera Beig era uma das envolvidas na elaboração desse evento, mas agora dia 30, no 

final do mês, das 9 horas da manhã até meio-dia, os antigos professores integrando 

agora com os novos professores, os antigos alunos também com os novos alunos, 

estará lá num congraçamento para relembrar essa história fantástica do João Cursino. 

Então peço aqui aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, para que 

possamos aprovar esse projeto por unanimidade. E também espero... E faço um 

convite a toda população de São José dos Campos, que no dia 30 também vá lá, 

mesmo que não tenha estudado no João Cursino vá lá conhecer uma escola que 

realmente tem uma participação na vida cotidiana da nossa cidade. Antes de encerrar, 
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quero agradecer quem está nos ajudando aqui na Casa: à Érica, que se colocou à 

disposição; à Vivian, que nos ajudou; à Francine; à Ana; à Beatriz. Enfim, todo o nosso 

pessoal de apoio nos ajudou e está dando essa importante ajuda para que a gente 

possa fazer lá uma homenagem digna da altura e da importância que tem a escola 

estadual João Cursino. Muito obrigado!” 

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

Marcão da Academia que faça a leitura de mais alguns processos para a ciência dos 

vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Substitutivo nº 1, de autoria 

da vereadora Dulce Rita, ao Processo n° 6196/2017 – Projeto de Lei n° 211/2017, 

autoria da vereadora Dulce Rita, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 

que comercializam produtos alimentícios disporem em local único, específico e com 

destaque aos produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com 

intolerância à lactose. Comissões: Justiça e Saúde – Rito Ordinário – Término do 

prazo para emendas: 29/11/2019.” 

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

13145/2019. 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:- “Justificação de votação, 

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, J. V.: “Obrigado, senhor 

presidente! Walter, parabéns! Parabéns, realmente é uma homenagem merecida. 

Estivemos no João Cursino ontem. Foi o encontro... a coordenação lá, a Débora, que é 

coordenadora, e a diretora também promoveram um encontro de professores antigos 

com os professores novos na hora do intervalo. Ontem, né, teve esse encontro e foi o 

professor Rímoli, de português, professora Zélia, de biologia, e a minha mãe, Cleyde 

Bonetti Calasans Camargo, que foi de canto orfeônico, de português também, e 

francês, e o... um professor Pedro acho. Não! Benedito... Benedito Melo, acho que foi 

professor de matemática, alguma coisa assim, né? E fez esse intercâmbio com os 
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professores antigos. Muito bacana! Reforçando, dia 30, os ex-alunos do João Cursino 

podem se inscrever, criam um facebook inclusive para estar dando os nomes, que eles 

vão fazer as gerações com a pulseirinha de cor diversificada, de dez em dez anos, das 

décadas que estudaram no João Cursino, nos 90 anos, as décadas que foram 

estudando no João Cursino e vai ser muito bacana, muito importante, que é uma 

escola que fez história o João Cursino. O João Cursino ele preencheu uma lacuna. 

Aqui em São José dos Campos nós tínhamos o primário na época, que é o grupo 

escolar, mas não tinha o ginásio, o colegial. Então o João Cursino foi uma grande 

escola e grandes professores, um timaço. Como o Walter comentou aqui, as pessoas 

estudavam no João Cursino e não precisavam fazer cursinho preparatório porque nem 

tinha em São José à época e já entravam direto nas grandes faculdades. E uma outra 

curiosidade: se existe um basquete fortíssimo em São José dos Campos, tudo 

começou com o professor Marson lá no João Cursino, não é verdade, Walter? 

Inclusive um ginásio do porte do ginásio do João Cursino em escolas estaduais, 

aquele ginásio poliesportivo do João Cursino, só tem aqui e, se não me engano, em 

São José do Rio Preto. Nós temos dado contribuições, tentando ajudar de várias 

formas, com os amigos colaborando naquele espaço público. Mas um ginásio daquele 

porte, que é um porte médio de quadra poliesportiva para eventos de médio porte... 

Inclusive os Jogos Abertos de 77 o judô, eu trabalhei, foi lá naquele ginásio do João 

Cursino. Poucas escolas do Estado (só duas) têm um ginásio daquele porte, 

poliesportivo, que tem o João Cursino. Então, Deus abençoe aí a toda essa legião de 

professores que trabalharam no João Cursino, legião de alunos que construíram a 

cidade de São José dos Campos, gente que se formou naquela escola e ajudou a 

construir a nossa cidade e tem ajudado até hoje!” 

Às 18h39min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Também quero parabenizar o Walter aí por essa brilhante 

lembrança da nossa querida escola João Cursino, na qual eu também estudei lá – 

entrei em 64. Nessa época, a gente não tinha que fazer vestibular para prestar... para 

faculdade, mas para você entrar no João Cursino, era tão concorrido, tinha que fazer 

uma prova para você entrar no segundo... naquele tempo era no... segundo grau não... 

não... Colegial. Então eu fiz até o científico lá na área de biológicas e lembro que 

também que tinha muitos professores que me marcou profundamente pela rigidez, 
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pela austeridade com que eles levavam o ensino. Tinha muitos professores que eram 

do ITA, que faziam grandes parcerias com a escola nos movimentos, não só de 

professores, mas também nos movimentos culturais da cidade. Eles fomentavam 

grandes eventos culturais na cidade, no teatro, então o pessoal do João Cursino 

estava sempre engajado nos movimentos lá do CTA. Foi um tempo da ditadura, logo 

no começo de 64, eu entrei lá em 65, um momento muito traumático na minha vida. 

Então eu quero até agradecer pela oportunidade que você está me dando, viu, Walter, 

de falar o meu momento de gratidão pelo doutor... professor Ângelo, Zélia Ortiz, 

professor Moacir, professor Hans, que era de matemática, professor Ramiro, o Simão 

Chuster e todos... a Nazaré, professora Nazaré, que ela era a orientadora lá, o Lebrão, 

que era o diretor. Então, eu acho que foi um momento muito importante na minha vida 

e eu tenho que agradecer com muito carinho esses professores que acolheram a 

minha família nesse momento difícil, de perseguição política, de muitos perrengues, e 

eles também já tinham um grande discernimento o que era aquele momento político na 

cidade, no Brasil, então eles nos acolheram com muito amor e carinho. Também quero 

estar nesse dia aí. E mais uma vez parabéns, viu, Walter?!” 

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

vereador Esdras Andrade.” 

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde a todos os 

senhores vereadores! Há sete dias atrás, no dia 07/11, eu fui chamado para atender 

um pedido de ajuda, aonde há 26 anos eu nem existia e essa denúncia já era feita às 

instituições que deveriam ser competentes mas nunca foram, e eu que tive que 

resolver o problema. Nosso Plenário chama Plenário Mário Scholz. E a sobrinha, a 

dona Célia Scholz, era uma acumuladora de entulhos, lixos e animais há 26 anos. Eu 

nasci em 95 e em 93 ela já estava acumulando animais e coisas. Desde o dia 07/11 eu 

tenho resgatado animais, porque é tanto lixo que infelizmente ainda não acabaram, 

hoje eu busquei mais dois, somando, totalizando 108 animais retirados. Tinham 

animais mortos pendurados na sacolinha no varal, tinham animais em decomposição 

dentro de caixa de transporte que chegou por alguém que levou e nunca saiu da caixa 

de transporte. Todos esses animais estão internados em quatro clínicas veterinárias 

privadas diferentes pela cidade e quem vai pagar tudo isso sou eu, as instituições 

públicas não vão ajudar com absolutamente um real. E depois que esses animais 

saírem das clínicas eu que vou abrigá-los e eu que vou encaminhá-los para uma 

família posterior à audiência, porque até então nós somos fiéis depositários desses 
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animais e não podemos doá-los. Vai bater, pelo menos, 120 animais. Não houve 

nunca na história de São José um resgate tão grande e tão calamitoso quanto esse. 

Eu não apresentei o vídeo ainda para vocês porque ainda está faltando bicho. Então a 

semana que vem, eu espero que até terça-feira eu consiga concluir esse resgate e 

apresente o absurdo que foi, que aconteceu durante 26 anos e ninguém nunca 

resolveu na casa da dona Célia, na rua Vilaça, ao lado do Tableau.” 

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

Esdras Andrade! A gente sabe do seu trabalho com relação à causa animal, eu acho 

que todos aqui têm um carinho muito grande, mas a gente sabe da sua dedicação, da 

sua luta e da diferença que você faz. Se tivesse mais pessoas como você, tenho 

certeza que os nossos animais iriam sofrer menos nessa cidade, porque realmente é 

duro ver um animal abandonado. Tem gente que tem a coragem, e faz isso, eu sei que 

faz, de às vezes pega um cachorrinho, adota um cachorrinho, fica quatro meses, você 

sabe disso, e depois devolve, né? Como é que pode, né? O cachorrinho pega o amor 

na pessoa, depois qualquer problema que tem dentro da família vai lá e devolve o 

animal. Então, eu acho impressionante ainda a consciência das pessoas quando adota 

um animal e às vezes fica seis meses com o animal e depois devolve o animal, vai lá 

para a ONG: ‘ah, não quero mais porque eu briguei com o marido, briguei com a 

mulher, estou com problema’. Eu acho que a partir do momento que você adota o 

animal, tem que pôr na cabeça, as pessoas têm que ter consciência, ele faz parte da 

família. Adotou, faz parte da família. Parabéns pelo teu trabalho, é muito importante o 

que você faz na nossa cidade. O que você disse: sem dúvida faz aí então a diferença. 

Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Esdras, eu queria até parabenizar, eu acho que... 

Acompanhei o trabalho que vocês fizeram lá na rua Vilaça. Inclusive os funcionários lá 

do Centro de Zoonose falaram: ‘nossa, finalmente tem um protetor que pôs a mão na 

massa mesmo e não ficou só no discurso.’ Eu ouvi isso lá do pessoal do Centro de 

Zoonose, que você comoveu eles pela sua atitude. Mas eu queria que você tivesse um 

pouco de compaixão dessa senhora porque eu acho que ela tem graves problemas. 

Então eu acho que teve uma munição de várias coisas aí, eu acho que ela tem uns 

problemas muito sérios, que ela tem que ser poupada nas suas críticas, viu? Sua 

atitude é excelente, mas, por favor, eu peço a poupá-la!” 

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

vereador Esdras Andrade.” 
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O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Só para deixar bem claro, em nenhum momento eu 

critiquei a dona Célia. Eu critiquei as instituições públicas que eram para ser 

competentes, porque ela é uma senhora acumuladora e isso é uma doença. Ela não é 

a primeira. Eu levei uma senhora acumuladora para a minha casa, paralítica, porque 

há quatro anos ela não foi atendida pelas instituições e era uma outra acumuladora do 

Parque Industrial, e hoje eu a encaminhei para um asilo. Então eu tenho noção – se a 

senhora ver o vídeo dela me abraçando e me agradecendo – de que ela é uma 

senhora doente, jamais iria criticá-la, tanto que no primeiro dia ela foi encaminhada 

para atendimento médico, posterior ela foi encaminhada para a família. A dona 

Cidinha, que foi a senhora do Parque Industrial, foi para a minha casa porque nunca 

teve filho e não tinha familiares. Então eu estou criticando não é a dona Célia! É as 

instituições que, durante 26 anos, não acompanharam uma senhora doente porque... 

Inclusive, quando nós chegamos lá, ela estava careca, em cima da laje, com um 

pedaço de pano no corpo. Então a situação que ela vivia também era extremamente 

precária. E jamais vou julgá-la e sim os familiares que a abandonaram, porque depois 

que ela morresse, iam brigar pela casa, e as instituições que eram para ser 

competentes e que infelizmente não dão conta desses casos, tá bom?” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Com relação às instituições e à família eu concordo 

plenamente, mas com relação à pessoa... queria só fazer essa observação sem 

ofender ninguém, eu acho que a gente também tem... por favor, tá?! Não confunda as 

coisas, não! Só quis...” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador 

Esdras. Eu acompanhei toda a sua luta, não só pela televisão, mas toda a sua 

assessoria envolvida com essa situação gravíssima que já faz acho que uns 15 dias 

que eles estão trabalhando diariamente e sei das dificuldades, até porque, como ele 

disse, essa questão tem ordens judiciais e ele precisa responder, estão respondendo 

na luta, na organização. Parabéns pelo trabalho! E também acho que as pessoas... 

nossa Câmara é a Câmara Mário Scholz, essa cidadã que vai ter o tratamento devido 

nessa Câmara que conhece, ela sempre esteve aqui, mas esperamos que também ela 

tenha todo o atendimento que merece e que deve ser acompanhada por todos.” 

Identificador: 380030003100320039003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                           22 

CMSJC-001 – 75ª Sessão Ordinária – 14.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.11.2019 

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

de governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de 

silêncio para a senhora professora Martha de Oliveira Malta, faleceu no dia 13 deste 

mês, 87 anos. A professora Martha é mãe da servidora Vera Rendohl, servidora da 

Urbam, trabalha no departamento de informática da Prefeitura, seu esposo Sérgio 

Rendohl também. E dona Martha, professora, deixa outras duas filhas e eu a conheci 

muito bem, professora há muito tempo principalmente na região norte ali, das famílias 

Oliveira e da família Rennó cuja irmã também é a professora Marina de Oliveira. Então 

está aqui a nossa solicitação, nossa gratidão pela vida, pela doação da professora 

Martha de Oliveira Malta, e solicitamos um minuto de silêncio. Obrigado, senhor 

presidente!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero só também fazer um pedido 

de um minuto de silêncio ao senhor Antero Dias Pinto, também falecido vítima de um 

câncer, pessoa muito boa, de família, realmente muito... uma pessoa que deixa 

realmente uma história de vida a ser seguida. Então, peço a essa Casa que conceda a 

ele um minuto de silêncio.” 

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

Marcão da Academia que faça a leitura de alguns processos para ciência de todos os 

vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Substitutivo nº 1, de autoria 

do vereador Robertinho da Padaria, ao Processo nº 7019/2019 – Projeto de Lei nº 

232/2019, autoria do vereador Robertinho da Padaria, institui e inclui no Calendário 

Oficial de Festas e Comemorações do município de São José dos Campos o Dia de 

Conscientização sobre a Esquizofrenia, a ser comemorado no dia 24 de maio. 

Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 29/11/2019.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria fazer aqui uma 

homenagem, que nós denominamos uma rua aqui hoje, lá no Conjunto Dom Pedro II, 

de senhor Paulo Sérgio da Costa dos Santos. Então eu queria falar brevemente o que 

representou esse homem para São José e para a nossa região lá em Eugênio de 

Melo. Paulo Sérgio Costa dos Santos, filho de Luzia dos Santos Costa e Luiz Costa 

dos Santos, natural de São Paulo. Aos 26 anos de idade, no ano de 1984, juntamente 

com sua esposa, aqui presente, senhora Márcia, minha grande amiga, Regina, deixou 

a capital e sua família vindo para São José dos Campos à procura de uma cidade de 

interior com desenvolvimento em se tornar a ‘capital do avião’. Chegando no Distrito de 

Eugênio de Melo, no Jardim das Flores, conquistou a confiança dos moradores e 

amizade, que foi muito importante para todos nós, com sua humildade e generosidade, 

qualidades que sempre teve como base em qualquer circunstância de sua vida. Aqui 

nasceram e foram criadas as filhas, Mayse, uma nasceu em 1988, e a Mayre, em 

1992. Tamanha realização e satisfação com o município, convenceu pais e irmãos a 

adotar São José dos Campos como domicílio. Teve São José dos Campos como 

marco de sua vida, concretizando seu sonho. Posteriormente, se qualificou como 

Eletricista na EMBRAER, onde trabalhou até sua aposentadoria. Faleceu no dia 13 de 

março de 2006, deixando o exemplo do trabalho com honestidade, o amor e o respeito 

incondicional a Deus. Então, Márcia e sua filha Mayre, que aqui estão, eu queria aqui 

deixar minha homenagem, minha lembrança para a cidade de São José dos Campos 

com o nome de uma rua porque eu sei muito bem o que representou o Paulo dentro da 

nossa comunidade lá no Jardim das Flores. Sempre esteve em todas as campanhas, 

tudo que era para melhorar o bairro ele estava junto, no fechamento, em festa, tudo! 

Sempre foi um grande apoiador de tudo que acontecia de bom não só para Eugênio de 

Melo com para a cidade. E depois quando nós pusemos esse nome na pauta para 

votação inclusive recebi, sabe, alguns e-mails, mensagens no WhatsApp de muita 

gente, muitos funcionários da Embraer que obviamente já estão aposentados, também 

falando assim: ‘olha que lindo você ter lembrado do Paulo! O Paulo sempre foi um 

grande amigo meu, sempre foi um parceiro, sempre foi maravilhoso! Que gratidão pela 

sua feliz lembrança!’ Então a minha gratidão por vocês também de terem convivido 

com um homem tão maravilhoso. Que vocês também são. Que vocês continuem 

também com o mesmo trabalho dentro da comunidade, de honestidade e 

generosidade e principalmente muita lealdade e amizade. Meu coração e meu muito 

obrigado, viu, crianças?” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora para 

o minuto de silêncio a pedido dos vereadores José Dimas e Lino Bispo pelo 

passamento da senhora Martha de Oliveira Malta e pelo passamento do senhor Antero 

Dias Pinto.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória da senhora Martha de Oliveira Malta e do senhor Antero Dias 

Pinto. 

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 

18h54min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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