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SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h56min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), CYBORG 

(PV), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), AMÉLIA NAOMI 

(PT), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), LINO BISPO (PL), WALTER HAYASHI (PSC), 

FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB). 

 

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

CEM POR CENTO (PTB) – 17h58min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h59min, DULCE 

RITA (PSDB) – 18h01min, DR. ELTON (MDB) – 18h01min, WAGNER BALIEIRO (PT) 

– 18h03min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h05min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h06min. 

 

 

Às 17h56min, 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:- “Suspenderemos a 

sessão por alguns minutos 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. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das 

proposituras 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 da Casa! Senhor 

presidente, solicito a votação em bloco dos documentos da pauta de hoje e também a 

inclusão de alguns documentos... requerimentos, no caso, 3808 ao 3821, e a inclusão 

das indicações 7153 a 7158 e destaque de três requerimentos, são eles 3745, 3807 e 

3818. 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 votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como a inclusão das Indicações de nºs 7153/2019 

constante do Processo nº 13419/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

solicita à Prefeitura estudos para proibição de estacionamento em um dos lados da rua 

Benedito da Silva Maia, no bairro Jardim das Indústrias; 7154/2019 constante do 

Processo nº 13421/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à 

Prefeitura estudos para implantação de mão única ou proibição para estacionar em um 

dos lados da rua Pedro Rabelo de Araújo, no bairro Jardim Apolo II; 7155/2019 

constante do Processo nº 13423/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

solicita à Prefeitura serviços de pavimentação do estacionamento e da entrada do IMI 

Pousada do Vale; 7156/2019 constante do Processo nº 13424/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de nivelamento de sarjeta 

na rua Carmem Miranda, em frente ao nº 41, Vila Ester; 7157/2019 constante do 

Processo nº 13429/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos que proceda à limpeza de entulho e lixo 

na rua Serra da Saudade, entre os números 109 e 103, Jardim Altos de Santana; e 
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7158/2019 constante do Processo nº 13430/2019, de autoria da vereadora Amélia 

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

e roçada no campo de futebol do bairro Vila São Bento, e demais providências que se 

fizerem necessárias para a boa prática e lazer dos usuários e moradores do bairro (rua 

Japurá, 810 – Vila São Bento); e dos Requerimentos de nºs 3808/2019 constante do 

Processo nº 13413/2019, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que solicita 

autorização legislativa para a vereadora Juliana Fraga representar a Câmara Municipal 

de São José dos Campos, sem ônus, no “Encontro Nacional para Economia de 

Francisco”, no dia 19 de novembro de 2019, no auditório Tucarena – PUC/SP, em São 

Paulo; 3809/2019 constante do Processo nº 13414/2019, de autoria do vereador Dr. 

Elton, que solicita autorização para uso do Plenário Mário Scholz, no dia 29 de janeiro 

de 2020, quarta-feira, das 7h30 às 17h30, para realização do Simpósio de Segurança 

Hospitalar; 3810/2019 constante do Processo nº 13415/2019, de autoria do vereador 

Dr. Elton, que solicita prorrogação de prazo para entrega do Título de Cidadão 

Joseense ao Capitão PM Antônio Carlos Bernardes, de acordo com o § 3º do artigo 

357 da Lei Orgânica do Município; 3811/2019 constante do Processo nº 13417/2019, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer à Prefeitura urgência no 

agendamento de consulta com retinólogo para o paciente Wanderley Huber; 

3812/2019 constante do Processo nº 13418/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, 

que solicita a realização de sessão solene para outorga do Título de Cidadão 

Joseense para Fausto Junqueira de Paula, no dia 06 de março de 2020, às 19 horas, 

no Plenário da Câmara; 3813/2019 constante do Processo nº 13420/2019, de autoria 

do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de 

exame de tomografia dos ouvidos para Genaro Martins de Souza; 3814/2019 

constante do Processo nº 13422/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta com retinólogo para 

Benedita Ozélia de Souza; 3815/2019 constante do Processo nº 13425/2019, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que parabeniza o padre Djalma Lopes 

Siqueira pela comemoração do seu aniversário natalício; 3816/2019 constante do 

Processo nº 13426/2019, de sua autoria, que solicita autorização para uso do Plenário 

Mário Scholz no dia 22 de novembro de 2019, das 18h às 22h, para Encontro de 

Encerramento do Programa Conectando Sonhos e Objetivos 2019; 3817/2019 

constante do Processo nº 13428/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à Prefeitura Municipal de São José de Campos, dentro dos termos legais da 
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regulação de saúde, agilizar cirurgia de coluna para a Sra. Maria Soares da Cunha, 

CRA 349659 e data de nascimento de 25/10/1946; 3818/2019 constante do Processo 

nº 13431/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao local em que foram plantadas 

as mudas de árvores para compensação ambiental da obra da ciclovia da Avenida dos 

Astronautas; 3819/2019 constante do Processo nº 13432/2019, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A 

que proceda à poda da árvore localizada na rua Aleixo Mascarenhas, em frente ao 

número 75, na Vila Maria; 3820/2019 constante do Processo nº 13433/2019, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, que requer à Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos urgência no agendamento de exames com cardiologista, oftalmologista e 

consulta para avaliação e posterior cirurgia de vesícula para a senhora Alzira Dalva de 

Paula – CRA 373226, DN de 01/06/1945; e 3821/2019 constante do Processo nº 

13435/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos urgência no agendamento de exames de Ressonância 

Magnética para a senhora Deuselina Maria Santos Silva – CRA 377265; e, ainda, o 

pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nºs 3745/2019 constante do 

Processo nº 13248/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura informações sobre atraso da Linha 209, sentido Centro, Jardim 

Uirá/Terminal Central; 3807/2019 constante do Processo nº 13409/2019, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos quanto ao início das atividades com a inclusão de seis caminhões no dia 

de hoje, 18 de novembro de 2019, da empresa Sustentare, que presta serviços ao 

Município, após a denúncia apresentada pela Bancada do Partido dos Trabalhadores 

ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e 3818/2019 

constante do Processo nº 13431/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao local 

em que foram plantadas as mudas de árvores para compensação ambiental da obra 

da ciclovia da Avenida dos Astronautas. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos 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 nos dias 12 de novembro de 2019 – 74ª Sessão 
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Ordinária; 14 de novembro de 2019 – 75ª Sessão Ordinária. 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 18h25min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 12 e 14 de novembro de 2019. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis aos requerimentos 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:- “Portanto, está rejeitado 

o documento. Em votação as moções e os requerimentos constantes da pauta da 

sessão de hoje, 19 de novembro 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, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com nenhum voto 

contrário, aprovado por unanimidade.” 

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

da pauta, bem como os requerimentos inclusos, já citados, a exceção dos 

requerimentos destacados.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Retificando a votação 

dos requerimentos destacados. Em votação os requerimentos que sofreram destaque 

pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos requerimentos permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dois votos favoráveis aos 

requerimentos, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, está rejeitado 

o documento.” 

Identificador: 380031003000350032003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (ANAIS)                                         6 

CMSJC-001 – 76ª Sessão Ordinária – 19.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.11.2019 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 3745/2019 constante do Processo 

nº 13248/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 

informações sobre atraso da Linha 209, sentido Centro, Jardim Uirá/Terminal Central; 

3807/2019 constante do Processo nº 13409/2019, de autoria da vereadora Amélia 

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

quanto ao início das atividades com a inclusão de seis caminhões no dia de hoje, 18 

de novembro de 2019, da empresa Sustentare, que presta serviços ao Município, após 

a denúncia apresentada pela Bancada do Partido dos Trabalhadores ao Ministério 

Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e 3818/2019 constante do 

Processo nº 13431/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao local em que 

foram plantadas as mudas de árvores para compensação ambiental da obra da 

ciclovia da Avenida dos Astronautas. Rejeitados com dois votos favoráveis 

Às 18h27min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- ‘Senhor presidente, eu fiz... o meu requerimento 

rejeitado, eu queria aqui só registrar, é o que solicita informação do Município aonde 

serão plantadas as 800 mudas ali da ciclovia... da compensação da ciclovia avenida 

dos Astronautas. Hoje entrou na pauta a Medição da Empresa Hema Construtora, que 

será pago pelas 800 mudas cento e trinta e dois mil seiscentos e noventa e vinte e 

quatro centavos. Então era importante a sociedade acompanhar para onde... aonde 

serão feitas... onde serão feitos os plantios dessas árvores até porque, infelizmente, a 

última árvore a ser cortada foi a semana passada. E um outro requerimento destacado 

foi sobre o registro e as informações dos seis caminhões que entraram ontem na 

empresa Sustentare. Nós fizemos a semana passada a denúncia, fizemos a blitz com 

o vereador Wagner e a vereadora Juliana, conseguimos... lá faltavam os caminhões, 

que, conforme o contrato, os caminhões reservas não estavam lá e eles chegaram 

ontem, chegaram seis caminhões, vereador Juvenil, dois já estavam em operação, até 

porque um sofreu aquele acidente indo para região norte e um outro... deve ter um 

outro caminhão com problema. Hoje de manhã teve mais um caminhão que foi 

substituído porque um dos caminhões que vieram a roda estava toda... o pneu todo 

cheio de problema, foi substituído e devolvido no dia de hoje. Então esses... esse 

caminhão que entrou ontem eu estava solicitando, eles estão vindo, que bom que a 
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denúncia valeu porque a empresa já está restabelecendo o contrato, mas queria 

inclusive informar ao Tribunal de Contas para ter ciência o quanto o município não 

perdeu com a ausência e com a falta de fiscalização desse trabalho. Então, eu lamento 

que esse requerimento tenha sido rejeitado, mas está aqui o meu registro. Nós 

estamos aí no processo da fiscalização acompanhando pari passu porque precisa 

melhorar a qualidade do trabalho dos funcionários da Sustentare que hoje infelizmente 

estão...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já concluindo. ...fazendo três serviços que eram feitos 

pela Urbam e pela SSM. Então estou registrando aqui, a pedido dos trabalhadores, 

essa questão. Muito obrigada!” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero só complementar aqui a 

fala da vereadora Amélia, dizer que lá na região do Jardim da Granja, Jardim Uirá, São 

Francisco estão sendo plantadas diversas mudas de árvores até mesmo por conta da 

compensação ali da nova ciclovia que vai ligar desde lá do Putim, subindo pela 

Embraer, chegando ao aeroporto, depois indo até pela Astronautas indo até o CTA, 

aqui próximo à Dutra, próximo ao supermercado Extra. Então as compensações 

ambientais estão sendo feitas, eu estou acompanhando pari passu o plantio dessas 

árvores. Eu tenho atuação ali na região do Jardim da Granja, do Uirá, São Francisco, 

toda aquela base a gente consegue cuidar. Hoje, eu estive no Jardim Uirá, por 

exemplo, com a comunidade. Então estão sendo plantas as árvores sim. Em relação 

ao lixo do município, fique tranquila, vereadora, é pago por tonelada e não houve 

nenhum prejuízo aos cofres públicos por conta desse serviço, é tudo feito regular, 

diferente de outros tempos que até à TV foi denunciado.” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu, como presidente da CEI do Lixo, eu 

tenho que dizer à vereadora que graças a uma gestão eficiente que a Prefeitura nossa 

faz... foi a reclamação que eles fizeram e a empresa tomou providências. Lá na CEI a 

gente apurou que mesmo diante de multas que a Prefeitura aplicava, a empresa Cavo 

virava as costas e não atendia em nada a necessidade que tinha os munícipes, não é? 

E até nós temos aí esse histórico muito negativo da empresa Cavo nesta cidade, 
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gerando uma situação muito ruim para a nossa população, que eram as paralisações, 

os caminhões com os pneus sem condição de uso, sem segurança, sem freios, e a 

gente ficou muito assim... aquém daquilo que a nossa cidade merece. Então parabéns 

eles que detectaram um problema! E a empresa já tomou providências. Se ela não 

tomar, a Prefeitura toma providência contra ela.” 

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

horário do Pinga-Fogo. Primeira inscrita para falar, com o tempo de cinco minutos, a 

vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todas e a todos! Ontem, nós 

vimos a nível nacional e um... o governo assumir que a devastação que nós tivemos 

na Amazônia é de 29.5% (quase 30%). Nós vimos que esta denúncia já tinha sido feita 

pelo diretor do Inpe, pelos técnicos. Infelizmente nós tivemos aí uma crise em agosto. 

O número da devastação da Amazônia significa sete... dez cidades de São José dos 

Campos. Olha o tamanho da destruição da Amazônia! Então nós estamos aqui 

registrando, esta Casa já por diversas vezes já se posicionou contrário a essa... a esse 

desmande... essa destruição da Amazônia. Nós estivemos lá no Inpe com uma 

comissão de vereadores. E registrar que infelizmente fato esse que o governo não 

precisava ter mudado o presidente do Inpe porque o registo foi claro. E nós vimos... e 

foi criminoso inclusive os próprios incêndios que aconteceram lá na Amazônia. Então 

eu acho que o mundo inteiro está olhando esses números e deve se posicionar em 

relação ao Brasil que tem que tomar medidas seriíssimas para que esse negócio 

milionário, que foi os incêndios, sejam estancado e que a gente possa ter no mundo 

um mundo melhor e que a Amazônia seja preservada. Eu quero aqui também passar 

um vídeo rapidamente. Eu estive lá visitando a dona Maria... a dona Cida de 71 anos, 

no dia 10 de novembro, no Vila das Flores, na zona sul, e recebemos várias 

denúncias, lá mesmo, dos pontos de ônibus (aliás, na frente da casa dela tem um 

ponto de ônibus) que estão abandonados e sem manutenção na cidade. Então pode 

passar o vídeo do episódio da dona Cida.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse é em frente, o ponto de ônibus, em frente à casa 

da dona Cida, vítima do descaso, mas é bem em frente.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse é na avenida Adilson... a gente estava na casa 

dela, os moradores falaram deste ponto, estivemos lá. Esse aqui é no Telespark, nós 

recebemos também de vários moradores... aliás, um morador mandou a filmagem para 

a gente. Olha a situação! Na frente da escola. Olha os riscos que essas crianças estão 

tomando... levando, porque podem inclusive se machucar e pegar essa ferrugem. Na 

escola Mariana. Esse também do Alto da Ponte, no Audemo Veneziani. Olha a 

situação! Olha a situação do ponto! Este em frente ao centro comunitário do Alto da 

Ponte. Bom, enquanto a periferia, a zona norte está abandonada e não só... Nós 

pegamos aqui o da zona sul só um ponto, mas tem vários pontos ali no entorno do 

Campo dos Alemães que estão com problema, mas a nossa equipe não teve 
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condições de fazer toda a filmagem, mas fica o registro aqui dessa situação. A gente 

vê que a Secretaria de Mobilidade está muito mais preocupada em cuidar da Ponte 

Estaiada, que é uma obra para os ricos, do que cuidar do dia a dia da Secretaria, que 

coloca em risco, como colocou em risco a vida da dona Cida. Então quero aqui 

registrar. Eu espero que esta Casa também olhe para a cidade, caminhem pela cidade 

e façam que a Prefeitura atenda os bairros da periferia. Então fica aqui a minha 

sugestão, cada vereador aqui tem uma atuação na sua base, que olhe lá porque vai 

encontrar um ponto de ônibus abandonado ou uma praça sem atendimento. Então só 

registrei de duas regiões, mas aqui o registro... nós sabemos que na zona leste tem 

vários pontos, nós recebemos várias mensagens.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou terminando. Mas quero aqui dizer que a 

responsabilidade é da Prefeitura, mas espero aqui que os vereadores façam a 

cobrança das suas bases para que tenha atenção para aqueles que mais precisam.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador 

inscrito... Próximo orador inscrito para falar no tempo de... com tempo de dez minutos, 

vereador Lino Bispo.” 

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 Lino Bispo, pelo prazo 

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

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

público aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pelas redes 

sociais. Mais uma vez estamos a esta tribuna para falar um pouco, né, com o povo da 

nossa cidade sobre todo o trabalho que a gente desenvolve no nosso dia a dia e dizer 

que a nossa cidade ela é uma cidade que sempre precisa caminhar para frente. Nossa 

cidade não pode perder a oportunidade de crescimento, de geração de emprego, 

geração de renda. E eu quero aqui dizer que, como partido, o PL (Partido Liberal) tem 

um compromisso com essa cidade, nós temos um compromisso com o joseense da 

gente ser um partido que faz um trabalho no sentido de colaborar para o crescimento 

da nossa cidade. Em conversa com a nossa Comissão Executiva, a gente tem traçado, 

né, algumas metas de ações para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, 

trazendo então pautas para ser discutida entre nós no sentido de o que nós podemos 

fazer como partido, como grupo político na cidade, para dar a nossa parte de 

contribuição em uma gestão eficiente, em uma política séria, uma política transparente. 

E o nosso partido ele tem um projeto de crescimento para 2020, porque as eleições do 

ano que vem ela é a base, vamos dizer assim, das outras eleições, aonde se elege 

vereadores, prefeitos seguidos aí de vice-prefeito, e faz então uma base política em 

cada cidade. Eu quero dizer que nós aqui na região do Vale do Paraíba temos assim 

uma missão dada pela executiva estadual de um crescimento de 200% nas eleições 

majoritárias e 300% nas eleições proporcionais. Isso significa que o nosso partido está 

muito focado num crescimento em todas as áreas no sentido da nossa atuação política 

aqui no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo. Nós, em reunião com a executiva 

estadual, recebemos essa missão de que o nosso partido precisa... nosso partido 

precisa se apresentar nas diversas cidades aqui do Vale do Paraíba. E São José dos 

Campos é uma cidade que nós vamos, com certeza, estar atuando de uma forma que 

nós queremos realmente contribuir, de uma forma muito intensa, com a política na 

nossa cidade. Hoje nós temos aí esse caminhar político que nós fazemos junto ao 

prefeito Felício Ramuth, que com certeza, né, nós acreditamos no trabalho que ele 

vem fazendo na nossa cidade, e que nós queremos contribuir sim, mas queremos de 

fato dizer que nós faremos todo um trabalho primeiramente para fazer uma chapa de 

vereadores fortalecida, uma chapa de vereadores com pessoas comprometidas com a 

bandeira do partido, e aí dizer que, como presidente do partido hoje, com a coronel 

Eliane Nikoluk vice-presidente do nosso partido, nós temos discutido bastante 

internamente sobre o nosso caminhar, sobre a nossa contribuição com a nossa cidade 
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e dizer que teremos aí com certeza, não é, uma caminhada importante de um grupo 

fortalecido para que a gente possa então ser para cidade de São José dos Campos, 

não é, um partido que tenha proposta, um partido que tenha compromisso com a 

nossa cidade. Dizer então que nós, como diretório hoje oficializado, nós temos uma 

diretoria ampliada, com o diretório funcionando como as regras do TSE exigem, 

preparando então o nosso grupo para que a gente tenha essa condição de ajudar a 

nossa cidade. Eu acho que já falei aqui aos senhores, nós temos aí a honra, né, de ter 

a coronel Eliane Nikoluk, uma pessoa com muita credibilidade no estado de São Paulo, 

que foi convidada a ser vice-prefeita na cidade de São Paulo pelo então candidato a 

governador do estado de São Paulo nas últimas eleições, o candidato Márcio França, 

mas ela... a governador do estado de São Paulo, mas ela disse: ‘não! Eu quero 

contribuir com a minha cidade. Eu quero estar na minha cidade fazendo política’. E 

isso para nós é um grande ganho. Também ela foi convidada por algumas cidades 

aqui do Vale, por Taubaté, mas ela disse: ‘não! São José é a minha cidade’. Então, 

dizer assim que nós temos essa grata satisfação de ter uma pessoa como ela, com 

uma credibilidade, uma pessoa respeitada na nossa cidade, uma pessoa que 

realmente tem um carinho e um compromisso com a nossa cidade. Ela é muito assim 

de coração mesmo por São José dos Campos. Então dizer que nós estamos fazendo 

um trabalho de grupo. Graças a Deus, nosso grupo tem cada vez mais se fortalecido 

como grupo político na cidade e dizer que nós estamos fazendo esse trabalho 

realmente numa direção de um crescimento grandioso do nosso partido na nossa 

cidade. E falar um pouco aqui sobre a nossa atuação na vida pública lá nos bairros, 

nas pontas, onde as coisas acontecem. Dar aqui um recado à comunidade do Jardim 

Morumbi. Que ainda esse mês a Prefeitura iniciará lá uma reivindicação grande 

daquela comunidade que faz um projeto de caminhar ao entorno do Centro 

Comunitário do Jardim Morumbi, aonde está muito danificado, né, aquele passeio. Já 

está praticamente acertado aí o início dessas obras ainda esse mês, todo o 

calçamento ao entorno do Centro Comunitário do Jardim Morumbi, ali anexo também à 

escola Miguel Naked, onde vai trazer uma grande comodidade, mais segurança para 

as pessoas que caminham naquele local. Também um alambrado bastante deteriorado 

que está hoje lá servindo para o fechamento será substituído por um gradil, trazendo 

mais segurança porque ali dentro do espaço do Centro Comunitário nós temos muitas 

atividades. Nós temos ali duas salas para ginástica bastante grande, nós temos uma 

piscina semiolímpica, nós temos uma academia ao ar livre que será implantada lá 
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numa antiga raia de malha, nós temos ali a quadra do poliesportivo, que recebe 

diversas atividades esportivas, e nós temos ali um fluxo de pessoas que frequentam o 

espaço ali de cerca de 2500 a 3 mil pessoas diariamente passando por aquele local. 

Recentemente, a Praça Hildete Boaventura... foi iniciado uma reforma daquela praça, 

que estava bastante deteriorada e hoje nós temos a satisfação de ver uma praça 

revitalizada, faltando então o complemento de alguns brinquedos e da iluminação 

ornamental, que vai trazer assim uma finalização na urbanização daquela praça. E a 

comunidade hoje ocupa aquele lugar, a comunidade hoje usa aquele espaço, a gente 

vê as famílias ali no parquinho de diversão para as crianças, que foi implantado 

naquela praça, que não existia. A gente vê aos sábados à tarde, aos domingos as 

famílias ali levando as crianças para se divertir. Também inicia agora no mês de 

dezembro, ainda esse ano, a tão esperada ligação do Residencial União com o Jardim 

Morumbi pelos fundos da Faculdade Anhanguera. O processo aí de finalização de 

contratação está já em andamento e a previsão é que no início de dezembro vai dar-se 

início àquela obra. Então, todas essas coisas vão trazer realmente uma revitalização, 

uma melhor, vamos dizer assim, circulação das pessoas que são muito assim... 

conectas os dois bairros, Jardim Morumbi e Residencial União. Também quero falar 

aqui com a comunidade do Jardim Anhembi, Jardim América, Jardim Oriente, Terras 

do Sul, Jardim Sul que já também encaminhamos e cobramos, viemos cobrando da 

Secretaria de Manutenção da cidade, que tem a responsabilidade de fazer a troca das 

lâmpadas de mercúrio por lâmpada de LED, que dentro agora em breve, no mês de 

dezembro, estará chegando também nessas comunidades as lâmpadas de LED 

substituindo as lâmpadas de mercúrio. Então por hoje, senhor presidente, é isso que a 

gente gostaria de passar aqui às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, 

nas galerias e a todas as pessoas que fazem o trabalho juntamente com vereador 

Lino. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador inscrito, 

vereador Professor Calasans Camargo, com o tempo de dez minutos.” 

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, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Professor Calasans Camargo, 

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

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

presidente, colegas vereadores e vocês que nos acompanham aqui na Câmara 

Municipal! Visitantes, obrigado pela presença! Funcionários da Casa, imprensa e 

também vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da internet! São José 

dos Campos está com a sua delegação completa na cidade de Marília. Longe, né? 

Mais de dez horas de viagem aí, com toda a sua estrutura para os Jogos Abertos do 

Interior. Competindo já com várias modalidades, vários resultados importantes, 

estamos na ponta com a principal classificação na somatória dos pontos nesse 

momento. Estamos já, praticamente, na metade dos Jogos Abertos. Gostaria de 

passar um vídeo com os resultados parciais das nossas equipes esportivas aqui da 

nossa cidade.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, São José dos Campos 

está na disputa pari passu aí, corpo a corpo, com o Santos. Santos veio muito forte 

nesses Jogos Abertos, mas nós confiamos muito no resultado positivo da nossa 

cidade. Somos consecutivamente, nesses dois anos passados, bicampeões dos Jogos 

Abertos, né? Fomos também em 2015, nesses dois últimos anos campeões. Então, a 

estrutura esportiva aqui da nossa cidade, nossas políticas públicas, os programas que 

nós temos, eles vieram culminando nos resultados importantes que nós temos. Com a 

mudança das normas das competições do Governo do Estado, tanto em jogos 

regionais, quanto Jogos Abertos, as cidades que tinham como prática natural, normal, 

contratação de atletas, diferentemente de São José dos Campos, que tem programas 

permanentes de fomento, o próprio Programa Atleta Cidadão, as equipes de alto 

rendimento do Fadenp, eles mantêm permanentemente as nossas equipes, com a 

mudança das regras dos jogos, onde o atleta tem que ter um vínculo com a sua 

cidade, se ele competir oficialmente, mesmo que seja em outro estado, a nível de 

federação, ele competir em qualquer modalidade, ele não pode participar nos Jogos 

Regionais e nos Jogos Abertos naquela temporada. Então, essas cidades que tinham 

como prática contratação foram muito prejudicadas. São José dos Campos, que 

mantém programas permanentes, enfim foi premiada por esse trabalho que nós 

fazemos já ao longo do tempo. Mesmo nos anos que São José não estava ali, não foi 

campeã, ela sempre estava entre as cinco primeiras colocadas. São José dos Campos 

tem uma tradição esportiva muito grande, nós estamos aí entre as cinco cidades 

primeiras colocadas há muito tempo, há mais de 20 anos, justamente por termos as 
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políticas públicas que levam a esses resultados. Temos trabalhado, recentemente aqui 

foi votado uma lei substitutiva, fruto de uma indicação que fizemos que fundamentou o 

Programa Atleta Cidadão legalmente. A lei que tinha, que existia do Programa Atleta 

Cidadão era uma lei de 2004, muito aguinha com açúcar, com meia dúzia de artigos 

ali. E realmente nós conseguimos formatar uma legislação que dá suporte a esse 

programa, que é um programa de formação, teve a sua idade aumentada para 20 anos 

de idade, o prefeito Felício Ramuth considera esse programa, reconheceu esse 

programa como um carro-chefe de formação de talentos para a cidade, injetou mais 

recursos, está saindo o decreto. A lei do Atleta Cidadão, a anterior, era de 2004, ela 

tinha 90 dias a 120 dias para ser regulamentada, nunca o foi. Vai sair aí nesses 

próximos dias o decreto de regulamentação da lei substitutiva aí do Programa Atleta 

Cidadão. Na semana passada, nós aprovamos aqui a lei que cria, que institui o 

Conselho Municipal de Esportes. Nós fizemos também indicações nesse sentido. 

Indicação é um instrumento da vereança bastante importante. No caso dessas duas 

legislações que nós citamos, tanto a substitutiva do Programa Atleta Cidadão quanto a 

lei de criação desse Conselho Municipal de Esportes, são prerrogativas do Poder 

Executivo, não cabe ao vereador. No caso de nós... Nós propusemos até em formato 

de projeto de lei a indicação. A indicação sim é um instrumento da vereança. E o 

Poder Executivo acatou nossas indicações e saíram essas leis municipais bastante 

importantes. Nós temos também aqui uma indicação da Política Municipal do Esporte. 

Política Municipal do Esporte trata-se de uma política pública que alinha todas as 

demais legislações esportivas do município dentro de uma linha mestra aí traçando a 

Política Municipal do Esporte, bastante importante para a nossa cidade. Esperamos 

que em breve nós avancemos também nessa importante legislação. Eu queria falar 

também aqui, senhor presidente, com relação a mais uma formatura do Proerd em que 

nós participamos hoje. O Proerd é um programa da Polícia Militar em parceria com as 

escolas públicas, municipais e estaduais, e também escolas privadas, um programa de 

prevenção às drogas e à violência. Um programa bastante importante, o 1º Batalhão 

realiza em várias escolas, hoje foi uma formatura do 46º Batalhão de Polícia, 

principalmente de escolas da zona leste. Uma atividade bastante importante, ocorreu 

na Igreja da Cidade. Eu queria aqui estar parabenizando principalmente a Polícia 

Militar, os instrutores Proerd, o comando da Polícia Militar que dá todo o respaldo, toda 

a retaguarda para esse importante programa que já formou milhares de proerdianos 

aqui em São José dos Campos ao longo dessas últimas décadas, né? E nós temos 
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aí... Ah! Ele existe desde 97 esse programa, 1997, foi o modelo trazido dos Estados 

Unidos e implantando aqui no Brasil pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Além 

desses programas preventivos, nós temos também um programa dos músicos da 

banda regimental da Polícia Militar que atuam ministrando aulas de percussão, 

instrumentais, vocais, em escolas públicas também. Nós temos o trabalho do Olhar 

Futuro, que é um trabalho do policial... do sargento Jéferson Santos, que é um trabalho 

de judô como esporte em vários bairros da cidade, também no 1º Batalhão de Polícia 

Militar em várias escolas, vários locais da área do 46º Batalhão. Um projeto que 

inclusive já levou atleta para a olímpiada. O Alex Pombo lutou aí na última olímpiada e 

foi um atleta oriundo deste programa. Recentemente o filho do sargento Jéferson 

também, o Jéferson Júnior, o Juninho, ele foi classificado, foi vice-campeão nos Jogos 

Pan-Americanos, que é a olímpiada das Américas. Portanto, é um programa campeão 

que revela talentos. Este ano, no circuito regional de competições da delegacia 

regional do Vale do Paraíba, eles foram campeões na contagem geral dos pontos. 

Também trata-se de um programa preventivo vinculado aí... desenvolvido por pessoas 

da área da Polícia Militar. Então, portanto, é muito importante esse investimento na 

juventude, esse investimento que é feito em várias frentes pela Polícia Militar, 

justamente na prevenção, nas faixas etárias em que você está na formação do 

cidadão, bastante importante. Parabéns a todos os amigos da Polícia Militar e 

parabéns também à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Secretaria 

Municipal de Esportes, a todos os envolvidos na grande participação de São José dos 

Campos nesse Jogos Abertos do Interior! Grandes classificações, grandes 

participações e, como eu disse aqui, repetindo, são o fruto de décadas, décadas de 

investimento em políticas públicas voltadas ao esporte e ao aperfeiçoamento nessa 

gestão do prefeito Felício Ramuth, melhorando a LIF Municipal do Esporte, 

melhorando a nossa legislação do Atleta Cidadão, aumentando a faixa etária do Atleta 

Cidadão e criando agora o Conselho Municipal de Esportes, onde nós temos muito 

orgulho de estar participando em todas as conquistas do esporte de São José dos 

Campos. Grande abraço a todos e Deus abençoe! Obrigado pela oportunidade!”  

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 

19h02min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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