
 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              1 

CMSJC-001 – 77ª Sessão Ordinária – 21.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.11.2019 

 

 

SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

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

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

vereadores: ZÉ LUÍS (PSD), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), MARCÃO 

DA ACADEMIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), JOSÉ DIMAS 

(PSDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), LINO 

BISPO (PL), DR. ELTON (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), 

WALTER HAYASHI (PSC) e SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

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

FRAGA (PT) – 17h57min, CYBORG (PV) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) – 

17h58min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h01min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 

18h02min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h02min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h04min e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h05min. 

 

 

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

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

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada 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. Peço 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. 
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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:- “Obrigado, vereador 

Marcão da Academia! Com a palavra... 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 aos colaboradores desta Casa! 

Senhor presidente, gostaria de pedir... fazer alguns pedidos: primeiro que seja 

suprimida... a supressão da leitura dos processos constantes na pauta de hoje. E 

também por uma sessão.... por uma sessão das... dos seguintes processos, adiar por 

uma sessão dois processos: o primeiro Processo nº 14 – Projeto de Lei n° 3 de 2017, 

depois o Processo nº 11743/2019, cujo o Projeto de Lei Complementar é o 14, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, peço, ainda, a inclusão para 

votação da tramitação das emendas e substitutivos protocolados fora de prazo: a 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, ao Processo 679/2019 – 

Projeto de Lei 19 de 2019; de autoria do vereador Cyborg, Substitutivo nº 1 ao 

Processo nº 9630/2019 – Projeto de Lei 294 de 2019; e a Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Processo 10509 de 2019 – Projeto de Lei 

346/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga. Solicito ainda, senhor 

presidente, a inclusão para votação dos processos: 10512/2019 – Projeto de Lei 318 

de 2019; e do Processo 13451/2019 cujo documento referido trata-se de um 

requerimento, o Requerimento 3822 de 2019, de autoria do vereador Robertinho da 

Padaria. E ainda o adiamento do Processo nº 679 – Projeto de Lei 19, de autoria do 

vereador Valdir Alvarenga. 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 
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uma sessão, do Projeto de Lei nº 3/2017 constante do Processo n° 14/2017, de autoria 

do vereador Wagner Balieiro, que torna obrigatório a colocação de placa informativa 

orientando como proceder no caso de desaparecimento de crianças, em 

supermercados, centros comerciais e demais locais que permitam acesso público; do 

Projeto de Lei Complementar n° 14/2019 constante do Processo n° 11743/2019, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo, que dá nova redação ao parágrafo único do 

artigo 5º da Lei Complementar 118, de 29 de dezembro de 1994, que “Institui Taxa de 

Serviço Público e dá outras providências”; e do Projeto de Lei n° 19/2019 constante do 

Processo n° 679/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder 

Executivo a criar o Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública 

municipal de ensino, no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras 

providências; e, ainda, o pedido de inclusão para votação da tramitação das emendas 

e substitutivo protocolados fora do prazo: Emenda nº 1, de autoria do vereador Valdir 

Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 19/2019 constante do Processo n° 679/2019, de 

autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a criar o Projeto 

“Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública municipal de ensino, no âmbito 

do Município de São José dos Campos e dá outras providências; Substitutivo n° 1, de 

autoria do vereador Cyborg, ao Projeto de Lei n° 294/2019 constante do Processo n° 

9630/2019, de autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre o manejo, fomento, 

resgate, captura e remoção de abelhas nativas sociais e gênero Apis no âmbito do 

Município de São José dos Campos; e Emenda n° 1, de autoria do vereador 

Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 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 612 de 2018; e o pedido de inclusão na pauta para 

votação do Projeto de Lei n° 318/2019 constante do Processo n° 10512/2019, de sua 

autoria, que denomina a Rua Oito, do Loteamento Floresta, de rua David Fernando 

dos Santos Azevedo, em tramitação ordinária para apreciação em turno único; e do 

Requerimento n° 3822/2019 constante do Processo n° 13451/2019, de autoria do 

vereador Robertinho da Padaria, que requer autorização para homenagear os 

doadores de sangue que se destacaram no ano de 2019, ranqueados pelo Serviço de 

Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, assim como a Empresa EDP 

Brasil, durante a sessão ordinária de 26 de novembro de 2019. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de retificar a minha solicitação 

aonde eu incluí um processo para retirada da votação. Na verdade, eu confundi aqui, 

mas eu peço para retificar então que seja retirado do rol daqueles processos que eu 

havia solicitado para adiamento o Processo 679 – Projeto de Lei nº 19, ambos de 

2019. Portanto, a solicitação fica que seja votado na noite de hoje esse Processo 

679/2019 – Projeto de Lei nº 19, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Obrigado!” 

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

de retificação do líder de governo, 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.” 

Submetido à apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade o pedido de 

retificação do vereador José Dimas, líder de governo, para que seja votado o Projeto 

de Lei n° 19/2019 constante do Processo n° 679/2019, de autoria do vereador Valdir 

Alvarenga. 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, Mesa 

Diretora! Boa noite às pessoas que nos visitam e aos vereadores aqui presentes! É só 

para registrar que hoje a paróquia Espírito Santo está em festa: é aniversário do nosso 

pároco, padre Rogério Félix. E ele convidou toda a comunidade para se fazer presente 

no aniversário dele hoje. E eu queria publicamente desejar a ele muita felicidade, os 

parabéns, que Deus abençoe o ministério dele, o sacerdócio dele. Está há pouco 

tempo agora à frente da Paróquia Espírito Santo. Que seja um mandato profícuo lá na 

nossa paróquia! Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Queria acompanhar aqui e 

parabenizar o nosso amigo padre Rogério Félix e agradecer a ele por todo esse tempo 

que ele nos ajudou aí nesse período do falecimento do meu pai e também nas missas 

lá que ocorreram lá na Igreja Paróquia Espírito Santo. Então meus parabéns! E a 

gente quer... se Deus quiser – né, vereador Sérgio? – que a gente consiga hoje 
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terminar a sessão aqui que a gente possa dar um pulinho lá e dar um abraço lá no 

padre Rogério Félix. Muito obrigado, viu?!” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara! Também 

quero aqui vir a este microfone dar os parabéns também para o padre Rogério, pároco 

lá da Igreja Espírito Santo. Foi... estava como reitor, já passou como reitor da 

faculdade também, católica, foi pároco da Coração de Jesus e várias outras. Ele tem 

um trabalho formidável! Enquanto ele esteve pároco da Igreja Coração de Jesus, lá no 

Bosque dos Eucaliptos, ele ajudou o meu filho a toda essa caminhada dentro da igreja 

e até encaminhou, ajudou nessa caminhada do meu filho no seminário agora, né? 

Então o padre Rogério faz parte da nossa família, da nossa vida, então eu quero 

mandar um grande abraço. Deus sempre abençoe ao seu sacerdócio, à sua vida, à 

sua missão! E um grande abraço! Estaremos lá também, padre!” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, vereadores e 

vereadoras. Eu também queria dar os meus parabéns aí também para o padre 

Rogério, parabenizar, grande pároco, ele é... aí também dos vicentinos e a gente 

agradece aí... parabeniza o padre Rogério. Senhor presidente, falar uma coisa aqui 

também: que hoje eu participei de uma reunião sobre o Banco do Povo, que é um 

programa de microcrédito produtivo, isso é uma parceira do Governo do Estado com a 

Prefeitura Municipal, com o objetivo aí de promover a geração de emprego e renda por 

meio de concessão de empréstimos para o desenvolvimento de pequenos negócios e 

incentivo para quem quiser iniciar o seu negócio. Então a gente... eu participei hoje e 

achei muito interessante, é um projeto aí que visa ajudar os microempreendedores, 

pessoas que querem montar um comércio e que serão beneficiados aí com esse 

Banco do Povo. Quem pode ser beneficiado? Aí olha... aqui tem, aqui no cartaz, os 

beneficiados: são as pessoas que querem trabalhar às vezes com pequenos 

comércios, como boleiras, doceiras, salgadeiras, artesãos, vendedores de produtos de 

catálogos, costureiras e outros; microempreendedores individuais. Senhor presidente, 

também aqui vou falar também sobre a taxa de juro, que a taxa de juro é uma taxa 

mais barata que existe aí no mercado, é de 0,35% ao mês, não chega nem a 0,5%. 
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Então é uma ótima oportunidade aí para as pessoas que queiram fazer aí seu... iniciar 

o seu comércio, iniciar aí... procura aí aqui o Banco do Povo aí que com certeza será 

de bom negócio. E as pessoas... só pessoa física poderá emprestar de R$200,00 até 

R$21.000,00. 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 também cumprimentar nesta 

noite o padre Rogério, pároco da Paróquia Espírito Santo, por mais esse aniversário 

que ele celebra no dia de hoje. Que Deus continue abençoando, derramando sobre ele 

muitas bênçãos, graças, saúde e paz, alegria, felicidades e que ele tenha muitos e 

muitos anos de vida! Quero aproveitar também, senhor presidente, e pedir na sessão 

de hoje um minuto de silêncio para o senhor Carlos Roberto e a dona Maria Eulália, 

falecidos ontem e antes de ontem aqui na nossa cidade. Dona Maria Eulália, 88 anos 

de vida, é moradora antiga do Jardim Morumbi. Carlos Roberto é da minha família, é 

meu primo, morador lá do Santa Inês.” 

Passou-se ao processo de votação. 

Votação da tramitação das emendas e dos substitutivos protocolados fora do 

prazo e leitura dos substitutivos – Rito Ordinário. 

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

tramitação do Substitutivo nº 1 ao Processo 3045/2018. 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:- “Tramitação do 

substitutivo aprovada por unanimidade.” 

Às 18h18min iniciou-se o processo de votação. 

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 nº 97/2018 

constante do Processo nº 3045/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe 

sobre o incentivo à realização de sessão de cinema adaptada a crianças e 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, no Município 

de São José dos Campos, e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação da 

emenda... Em votação a emenda... Em votação a tramitação da Emenda nº 1, de 
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autoria do vereador Valdir Alvarenga, ao Processo 679/2019. 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:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, ao Projeto de Lei nº 19/2019 

constante do Processo nº 679/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que 

autoriza o Poder Executivo a criar o Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à 

rede pública municipal de ensino, no âmbito do Município de São José dos Campos e 

dá outras providências. 

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

tramitação do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Cyborg, ao Processo 

9630/2019. 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:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

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

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Cyborg, ao Projeto de Lei nº 294/2019 

constante do Processo nº 9630/2019, de autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre 

o manejo, fomento, resgate, captura e remoção de abelhas nativas sociais e gênero 

Apis no âmbito do Município de São José dos Campos. 

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

tramitação da Emenda nº 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao 

Processo 10509/2019. 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:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador 
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Marcão da Academia que faça a leitura dos substitutivos aí para ciência dos senhores 

vereadores.” 

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

da vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 3045/2018 – Projeto de Lei nº 97/2018, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, dispõe sobre o incentivo à realização de sessão de 

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

e suas famílias, no Município de São José dos Campos, e dá outras providências – 

Comissões: Justiça, Saúde e Cultura – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 05/12/2019; Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Cyborg, ao Processo 

nº 9630/2019 – Projeto de Lei nº 294/2019, autoria vereador Cyborg, dispõe sobre o 

manejo, fomento, resgate, captura e remoção de abelhas nativas sociais e gênero Apis 

no âmbito do Município de São José dos Campos – Comissões: Justiça, Economia e 

Meio Ambiente – Término do prazo para emendas: 05/12/2019’. Somente esses, 

senhor presidente.”  

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

nº 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Processo 11509/2019 e 

não 10590/2019. Portanto, 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:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de Lei 

nº 346/2019 constante do Processo nº 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 612 de 2018. 

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

registrando, na leitura do substitutivo de autoria do vereador Cyborg não leu e o rito é 

ordinário.” 

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

vereador Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! É que hoje nós... desde ontem, a 

gente vem conversando com alguns professores do Colégio Olavo Bilac, da Faculdade 
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Bilac e do Etep e para nossa tristeza... Acredito aqui que muitos dos vereadores, a 

população de São José dos Campos, né, muitas pessoas estudaram no Bilac e 

também estudaram no Etep. E hoje foi deflagrada a greve lá dos professores, na Etep 

e no Bilac. Eu conversei com o professor Solano. O professor Solano me deu aula lá 

há muito tempo. Vários professores me procuraram, pediram para que a gente 

comunicasse à população. Infelizmente chegou a um termo lá e a um... ao tempo, né, 

que os professores falaram: ‘a gente não tem mais o que fazer’. Então eles decidiram 

iniciar a greve hoje lá na Etep e também no Bilac. Isso vai trazer um transtorno muito 

grande para os alunos. Final de ano, tem aluno que está esperando receber o seu 

certificado. A gente não sabe como que vai ocorrer, o que que vai ocorrer. Então a 

gente fica triste, presidente e vereadores, né, por entidades como a Etep, a entidade 

Bilac, que a Etep comprou o Bilac, e outras entidades que fazem parte do grupo, 

chegar a esse ponto e o qual vai ser o pior. É prejudicar a população, prejudicar os 

estudantes, prejudicar pessoas que estão agora no término para pegar o seu 

certificado, que infelizmente não vão conseguir pegar o certificado neste ano. Então a 

gente está aqui comunicando. Conversei tranquilamente com alguns professores e 

eles estão mandando mensagens para mim aqui, o caso do André, o Solano... O 

André Olímpio, o Solano. Então aqui a gente está participando, explicando e 

comunicando à população que infelizmente... né? Tem os motivos. Eu não quero aqui 

entrar no mérito, né, se o motivo é justo ou não, mas eles falaram que eles chegaram, 

vereador Zé Luís, até o último instante de tentar a negociação com a diretoria da Etep 

e a direção do Bilac e infelizmente não houve esse acordo. Então eles tomaram essa 

decisão, que estão negociando já faz aí um tempo, então infelizmente chegou a essa 

posição, viu, vereador Calasans? A gente fica triste, porque quantos alunos de São 

José aí vão ser prejudicados no final do ano? Então... mas comunicando aqui. 

Infelizmente, viu, presidente? Nós estamos aqui para defender a entidade ou defender 

os professores, mas tem que ser justo, infelizmente a população que vai ser 

prejudicada.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em vo... 

Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 
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sessão. Com a palavra o vereador Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Senhor presidente, eu gostaria de pedir inversão da pauta, se 

possível, já acordado com as lideranças que a gente pudesse fazer a inversão da 

pauta; e também para inclusão da votação do PL 287/2019 o Processo 9323/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro e Dr. Elton.” 

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

verbal do vereador Rogério Cyborg. 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 Cyborg, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta; bem como o pedido de 

inclusão na pauta para votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno 

único, do Projeto de Lei nº 287/2019 constante do Processo nº 9323/2019, de autoria 

do vereador Wagner Balieiro e do vereador Dr. Elton, que altera a Lei nº 8.487, de 20 

de outubro de 2011, que “institui a campanha educativa permanente ‘pipas sem morte’, 

direcionada aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São José dos 

Campos, e dá outras providências”. 

Passou-se ao processo de discussão e votação. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 141/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3864/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 07, do 

Loteamento Floresta, de rua Ana Benedita de Miranda. 

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

Processo 3864/2019. Não havendo nenhum 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 19/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

Identificador: 380031003000350035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              11 

CMSJC-001 – 77ª Sessão Ordinária – 21.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.11.2019 

679/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a 

criar o Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública municipal de 

ensino, no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências. 

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

Processo 679/2019. Não havendo vereador inscrito... Informo aos senhores 

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 

prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das 

comissões designadas neste processo se dispensam o seu prazo de manifestação, 

tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo em condição 

de votação. Em votação a Emenda 01, autoria do vereador Valdir Alvarenga. 

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 Emenda nº 1, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Aprovada por 

unanimidade 

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

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

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 172/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5041/2019, de autoria do vereador Cyborg, que autoriza a Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos a receber material reciclável nos Pontos de Entrega Voluntária 

(PEV) ou ECOPONTOS da cidade, resultando em benefício econômico ao munícipe 

através de um programa de fidelidade ambiental onde poderá haver abatimento de 

tributos municipais, bem como energia, água, gás, dentre outros. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 
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Processo 5041/2019. Inscrito para falar no processo, vereador Rogério Cyborg.” 

Ocupa a tribuna o vereador Cyborg.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente, vereadores, público 

presente, imprensa que nos acompanha! Venho a esse microfone, presidente, para 

pedir aos vereadores que possam votar favoravelmente a esse projeto nosso, mais um 

projeto sobre sustentabilidade, um projeto que vai ajudar muito a cidade, 

principalmente aos munícipes, porque é um projeto onde autoriza a Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos a receber um material reciclável nos PEVs ou nos 

Ecopontos de nossa cidade, resultando em benefício econômico ao munícipe através 

de bonificação mediante a parceria privada. Quero agradecer ao secretário Manara, ao 

prefeito Felício, ao secretário Anderson também, pelo entendimento desse projeto 

nosso porque esse projeto já... existe hoje a Molécoola, o estande da Molécoola, que é 

dentro do Parque Vicentina Aranha, onde a população aceitou e acolheu de braços 

abertos esse projeto nosso na cidade, aonde você leva o produto, o lixo reciclável, o 

produto lá reciclável e você ganha bonificação para você poder andar nas bicicletas, 

gastar no Uber, você recebe uma bonificação onde você pode gastar no supermercado 

e com isso você vai ajudando o meio ambiente, e vai ajudando na sustentabilidade. O 

que esse projeto nosso prevê? É um programa de fidelidade ambiental a ser 

implantado no município de São José dos Campos, que poderá trazer benefício aos 

munícipes, através da regulamentação que será efetuada para este fim, como eu 

acabei de explicar. Também a metodologia do programa da fidelidade ambiental 

consiste na participação da população joseense com a entrega dos resíduos 

recicláveis (o pós-consumo), para a apuração do quantitativo e do qualitativo em locais 

estabelecidos pela Prefeitura Municipal, realizando a troca dos resíduos pelos 

benefícios do programa. O presente programa, presidente, tem como diretrizes o 

seguinte: Primeiro, promover a redução na geração dos resíduos sólidos e secos em 

nossa cidade; valorizar os resíduos; promoção da educação ambiental para o 

desenvolvimento sustentável em nossa cidade; reduzir a presença de resíduos secos 

(o reciclável) no nosso aterro; adotar, desenvolver e aprimorar tecnologias limpas 

como forma de minimizar os impactos ambientais; o consumo e a produção 

responsáveis; e ter uma cidade e comunidades sustentáveis. Então, eu gostaria de 

solicitar o apoio dos vereadores que pudessem votar favorável a esse projeto. Quero 

agradecer aqui à bancada, que abriu mão do prazo de emendas ao líder de governo, 

para que a gente pudesse votar esse projeto hoje, que é um projeto muito importante. 

Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o 
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processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo, de 

autoria do autor da matéria, vereador Rogério Cyborg. Vereadores favoráveis ao 

substitutivo 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:- “Substitutivo aprovado 

por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Cyborg. Aprovado por 

unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 244/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7688/2019, de autoria do vereador Cyborg, que denomina a Rua 08 (Oito), localizada 

no bairro D. Pedro II, de rua João Baptista de Oliveira. 

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

Processo 7688/2019. Inscrito para falar no processo, vereador Rogério Cyborg. 

Retificando então o Processo 7688/2019.” 

Ocupa a tribuna o vereador Cyborg.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Mais uma vez, boa noite! Agradecer a todos os 

vereadores que puderam votar o projeto de sustentabilidade, o voto foi unânime aqui, 

muito obrigado, viu? Venho a essa tribuna agora, presidente, solicitar também aos 

vereadores para apreciação do nosso projeto de lei que vai ser votado agora, que é o 

Projeto de Lei nº 244/2019 que é o Processo 7688/2019, aonde denomina a Rua 08 

(Oito), localizada no bairro D. Pedro II, de rua João Baptista de Oliveira. Eu gostaria, 

se possível, que colocasse a foto do tio João para a gente. E eu quero agradecer a 

presença da família, da dona Therezinha (tia Therezinha), de todos os amigos que 

estão aqui do Núcleo São João também. Falar um pouco do tio João. Para quem viveu 

e conheceu um pouquinho do Núcleo São João conhece e lembra do tio João. Senhor 

João Baptista de Oliveira nasceu na cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, 

dia 24 de junho de 32. Após a sua aposentadoria, mudou-se para São José dos 

Campos com a sua família buscando novas perspectivas para os filhos e seus 

familiares. Curtiu um pouco da sua aposentadoria, pois logo conseguiu uma vaga para 

trabalhar no CTA – quem não se lembra do tio João lá dentro do CTA? – no 

restaurante do ITA como garçom, servindo a todos com muita alegria, a mesma alegria 

que ele e a dona Therezinha tinham no Núcleo São João. Com a mesma alegria, com 

atenção e cordialidade. Trabalhou lá, vereador José Dimas, mais 22 anos, 

aposentando-se novamente, por idade. Por um tempo dedicou-se a colaborar aos 

vicentinos, a Sociedade Vicente de Paulo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no 

bairro Altos de Santana, ajudando na arrecadação e separação de cestas básicas 

fornecidas à comunidade. Seu João, o tio João como conhecido, muito religioso, 

sempre acompanhando a sua esposa, dona Therezinha, ambos faziam parte do grupo 

de casais do Núcleo São João, do qual era frequentador assíduo e tinha grande 

orgulho em dizer que estava escalado para o próximo encontro de casais. Não era? 

Era isso mesmo! Sabe o que que eles faziam lá, vereador Sérgio? O Cantinho do 

Amor. Tanto ele quanto a tia Therezinha. O Cantinho do Amor, vereador Juvenil, era o 

local aonde recepcionava, onde tinha as mensagens, o carinho, os casais que iam lá 

fazer o encontro e também os encontristas e os cursilhistas recebiam uma mensagem 

de carinho, de amor do casal. Seu João com a sua sabedoria, sempre procurando 

ajudar qualquer pessoa que passasse lá. Amante do futebol, não perdia uma partida 

do tricolor, mas não é o nosso São Paulo, mas o tricolor carioca, Calasans, o 

Fluminense. Também colaborou como técnico lá do CTA, aonde o vereador Juvenil 

conseguiu mostrar a sua categoria lá de zagueiro, no Esporte Clube Santaninha 
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também. Sempre o tio João dava ali aquele puxão de orelha na criançada. Faleceu em 

fevereiro de 2013, às vésperas de completar os seus 80 anos. Cumpriu sua missão 

junto aos amigos, aos familiares, com muita alegria, sempre com aquele grande 

sorriso, um assovio nos lábios e muita luz emanando por onde passava. Deixou e 

deixa saudades e lembranças de momentos felizes. Por isso, vereadores, eu gostaria 

de pedir o apoio de vocês para que a gente pudesse fazer e aprovar essa singela 

homenagem a uma pessoa muito querida, uma pessoa que sempre respeitou as 

pessoas, sempre tratou as pessoas com dignidade, sempre tratou as pessoas com 

carinho, mas o carinho e o respeito de amigo e de amor. Meu muito obrigado! E recebo 

aqui dona Therezinha e eu quero aqui agradecer à senhora, quero agradecer à Fátima, 

ao Raimundo, ao Antônio Sérgio, agradecer aos netos, o Vinícius e a Aline, por vocês 

permitirem que eu pudesse fazer essa homenagem ao tio João. Muito obrigado de 

coração! E espero que os nobres vereadores possam votar também esse projeto 

unânime aqui em nossa Casa.” 

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

processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda de 

autoria do vereador Rogério Cyborg. Vereadores favoráveis à emenda 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 nº 1, de autoria do vereador Cyborg. Aprovada por 

unanimidade 

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

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

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Rogério Cyborg.” 
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O vereador CYBORG, J. V.:- “Só para agradecer todos os vereadores. E tenho certeza 

que quem não conhecia o tio João conheceu um pouquinho da história dele, do que a 

gente pôde relatar aqui. Meu muito obrigado e agradeço a família aqui presente aqui! 

Que Deus abençoe!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixo os meus 

parabéns também aqui aos familiares aí do, como conhecido, tio João, tá? Sejam 

muito bem-vindos aqui a esta Casa! Com a palavra o vereador Sérgio.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, gostaria de parabenizar a 

iniciativa do vereador Cyborg e também parabenizar os familiares, amigos do senhor 

João, né? E por uma iniciativa que eu gosto sempre de reconhecer, ele trabalhava no 

Núcleo São João e o Núcleo São João é um órgão da nossa cidade, que pertence à 

Igreja Católica, que trabalha com as famílias. Então, por esse reconhecimento, no 

momento em que nós vivemos tantos ataques às famílias, tantos ataques à família que 

as pessoas costumam dizer família tradicional, mas na verdade não é família 

tradicional, é a família que nós acreditamos. A família é instituída por Deus e o Núcleo 

São João é uma entidade que fazia esse trabalho. Então, parabéns ao vereador 

Cyborg por mais essa iniciativa de estar aí homenageando alguém do Núcleo São 

João! E parabéns ao Núcleo São João que traz mais uma pessoa para se tornar eterna 

na nossa cidade! Boa noite!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 328/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11006/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a praça localizada 

na área pública da rua Roberto Aparecido Cruz, no Jardim Santo Onofre, de Praça 

Benedito dos Santos. 

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

Processo 11006/2019. Não há... Inscrito para falar no processo, vereador Juvenil 

Silvério.” 

Ocupa a tribuna o vereador Juvenil Silvério.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero cumprimentar 

aqui a família presente hoje por razão da homenagem feita pelo vereador Rogério 

Cyborg. Parabéns! Belíssima homenagem, sem dúvida merece de todos nós aqui as 

reverências. Parabéns, vereador Cyborg! Mas eu queria também, presidente, 

aproveitar e pedir aos nobres colegas que votassem nesse projeto que eu estou 

apresentando. Ele denomina lá na região do Putim, no bairro Santo Onofre, nós temos 

ali uma área verde, próximo ali à UBS do Putim, e essa área verde então ela vai 

receber o nome do ‘Seu Dito’, o senhor Benedito. Ele que é esposo da dona Nair, pai 

do André, pai da Vanessa e também da Adriana. Seus filhos, netos, genros, noras, 

enfim, todos estão nesse momento assistindo a TV Câmara e participando desse 

momento de alegria, recordação, saudade, porque o ‘Seu Dito’ foi essa pessoa que 

deixou muita alegria, muita recordação e muita saudade por onde ele passou. Pessoa 

muito próspera, muito íntegra, muito dedicada às coisas que ele se empenhava em 

fazer, funcionário aposentado da GM e cuidava da família, cuidava das coisas da igreja 

também ali na Paróquia Santa Luzia. Então, realmente merece de todos nós o carinho, 

merece de todos nós aqui essa reverência e vai ficar nos anais desta Casa registrado 

que aquele local, aonde as pessoas poderão participar com as suas famílias, se 

chamará então Benedito, né? E o ‘Seu Dito’ vai ser homenageado aqui e a família com 

certeza, em casa, em outros lugares também estará muito feliz com essa homenagem. 

Então, eu peço a todos os nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste 

aqui, que possamos votar unanimemente nessa matéria por ser de grande relevância. 

E tenho certeza que a família vai estar muito feliz, vai estar muito satisfeita com essa 

homenagem merecida ao amigo, ao ‘Seu Dito’. Deus abençoe a todos!” 

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:- “Deixo aqui também 

aqui o meu abraço aos familiares aí do senhor Benedito. Sejam também muito bem-

vindos aqui a essa Casa.” 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 35/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11427/2019, de autoria da vereadora Juliana Fraga 

e do vereador Wagner Balieiro, que concede o Título de Cidadão Joseense a Adilson 

Ribeiro da Silva. 

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

Processo 11427/2019. 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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12960/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, que 

concede a Medalha Mérito Legislativo à Rinem – Rede Integrada de Emergência do 

Vale do Paraíba. 

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

Processo 12960/2019. Informo aos senhores vereadores que este processo se 

encontra em prazo de emendas. Consulto aos vereadores se abrem mão do prazo de 

emenda.”  

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON, J. V.:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos que 

também votaram! Só relembrando, estou trazendo a esta Casa esta pauta para ser 

votada em relação à Rinem. Queria trazer uma informação aos senhores, a Rinem é a 
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Rede Integrada de Emergências em nossa cidade, uma união entre várias empresas 

trazendo a sua potencialidade de atendimento em grandes catástrofes da nossa região 

e por causa dela nós inclusive tivemos um importante êxito naquela ocorrência que 

aconteceu dentro da Petrobras. Então, em virtude da união de todas as forças, de 

empresas, de pessoas ligadas a essa Rede Integrada de Emergência, graças a Deus, 

nós não tivemos um acometimento tão grande como aquele que nós tivemos na cidade 

de Santos, porque de pronto toda a equipe, tanto da Petrobras quanto da Rede 

Integrada de Emergência, pôde então fazer o embate, acabando com aquele incêndio 

que acometeu ou se instalou em alguns dos tanques aqui dentro da nossa região de 

Petrobras. Então, logo mais, nos próximos dias a gente vai estar conversando e 

trazendo então o evento, entregando para eles essa Medalha de Mérito Legislativo 

inclusive e especialmente tanto ao Corpo de Bombeiros quanto à Rinem, que é a Rede 

Integrada de Emergências. Muito obrigado a todos!”  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 318/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10512/2019, incluso na pauta, de autoria do vereador José Dimas, que denomina a 

Rua Oito, do Loteamento Floresta, de rua David Fernando dos Santos Azevedo. 

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

nº 10512/2019 – Projeto de Lei 318/2019, autoria 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

13451/2019 – Requerimento nº 3822/2019, autoria vereador Robertinho da Padaria. 

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 Requerimento nº 3822/2019 constante do Processo nº 13451/2019, de 

autoria do vereador Robertinho da Padaria, incluso na pauta, já citado. Aprovado por 

unanimidade 

Identificador: 380031003000350035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              21 

CMSJC-001 – 77ª Sessão Ordinária – 21.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  21.11.2019 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 287/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

9323/2019, incluso na pauta, de autoria do vereador Wagner Balieiro e do vereador Dr. 

Elton, que altera a Lei nº 8.487, de 20 de outubro de 2011, que “institui a campanha 

educativa permanente ‘pipas sem morte’, direcionada aos alunos da Rede Municipal 

de Ensino do Município de São José dos Campos, e dá outras providências”. 

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

Processo nº 9323/2019 – Projeto de Lei 287/2019, autoria vereador Wagner Balieiro e 

vereador Dr. Elton. Vereadores favoráveis permaneçam como estão... Não há 

vereador inscrito. Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. Elton. 

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 Emenda nº 1, de autoria do vereador Dr. Elton. Aprovada por 

unanimidade 

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

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

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores, de maneira especial também gostaria de aproveitar este momento para 

cumprimentar e parabenizar o vereador Cyborg e o vereador Juvenil pelas ambas 

homenagens realizadas nesta Casa com os familiares presentes aqui do senhor João 

e do senhor Benedito. Quando nós temos a homenagem de uma denominação de uma 

rua, de um equipamento público de nossa cidade, isso fica para a história da cidade. 

Quando temos um projeto como esse, daqui a 10, 15, 30, 50 anos alguém for levantar 

a história do conhecido tio João, do senhor Benedito, eles vão vir aqui na Câmara e vai 
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conhecer toda essa história que foi falada e colocada aqui no projeto, então é algo que 

fica para a história da cidade eternizado. Então, parabéns e que a gente possa sempre 

ter bons exemplos, boas histórias de vida para serem sempre homenageadas nesta 

Casa, a exemplo do tio João e a exemplo do senhor Benedito! Eu gostaria também de 

agradecer a todos os vereadores que apoiaram e aprovaram o projeto no qual tive a 

alegria de ter a parceria do vereador Dr. Elton, que trabalha com uma situação que 

está cada vez mais perigosa em nossa cidade, que é a situação de uso da linha 

chilena, a famosa linha chilena, como ela é conhecida, que é uma linha muito mais 

perigosa do que o cerol e que vem fazendo diversas vítimas no Brasil todo. A gente até 

tem alguns vídeos que se vocês entrarem na internet vocês vão ver que tem 

situações... essa linha chilena ela é uma linha industrial que ela chega a cortar até 

pedaços de borracha, lâminas... ela é uma lâmina cortante que corta até giroflex de 

carros de emergência, a gente já viu vídeos desse tipo. Então, é uma situação muito 

perigosa que nós temos e acontece vítimas aos montes aqui também no nosso 

município. Nós tivemos essa ideia do projeto quando houve uma proposta, uma 

sugestão de um grande grupo de motociclistas que fazem uma ação social lá na 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário e que tem até um grupo que estava participando 

lá que era lá da paróquia onde o José Luís participa, lá da Paróquia Espírito Santo... O 

João, né? Isso! E que sugeriram essa proposta a exemplo do que está acontecendo 

em outros municípios. Então, é uma lei que visa proibir e multar os estabelecimentos 

que vendem esse tipo de produto, que é extremamente perigoso e que tem feito 

muitas vítimas em nossa cidade. Então, foi um papel importante que esta Câmara teve 

em mostrar que é através do papel dos vereadores, atendendo essa realidade que 

precisa acabar, fazer esse tipo de legislação. E aqui agradecer o Dr. Elton por ter 

ajudado nesse processo, nessas negociações inclusive junto ao Poder Executivo, e 

que pôde fazer realidade esse projeto.” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON, J. V.:- “Obrigado, senhor presidente! Quero agradecer 

também ao Wagner! E a parceria em trazer esta pauta em relação ao uso de cerol, 

mas principalmente ao uso da linha chilena no nosso município, ela é importantíssima. 

Eu trabalhei na emergência durante muitos anos. Minha formação... Eu sou cirurgião 

geral, cirurgião do aparelho digestivo, mas uma parte da minha formação é em cirurgia 

do trauma. Então, eu estive atendendo muitas vítimas dentro do nosso Hospital 
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Municipal, vítimas do uso de cerol. E quando do atendimento, eu tenho 

aproximadamente oito pacientes que só eu precisei operar no Hospital Municipal; 

desses, dois faleceram durante o meu atendimento porque não deu para conter o 

sangramento, então eu me lembro muito bem das ocorrências, onde você tinha um 

ferimento tão importante. Para vocês terem uma ideia, a artéria quando ela é 

seccionada por completo ela pode inclusive fechar, mas quando ela é seccionada 

parcialmente, só na lateral, ela não fecha e ela mantém aquele fluxo de sangramento. 

Além disso, tem totalmente... ocorre total lesão de todas as camadas até a região do 

esôfago, da traqueia, causando insuficiência respiratória, aspiração por sangue. São 

situações gravíssimas de atendimento que precisam ser minimizadas porque a venda 

desse tipo de material é um crime. E algumas pessoas vieram me abordar dizendo: 

‘mas nós queremos que haja um pipódromo’, para que esse tipo de competição 

utilizando esse tipo de linha possa ser utilizado. Pois eu quero dizer que eu sou contra! 

Sou contra, sabe por quê? Porque não tem como você garantir que esse fio, depois de 

cortado, ele vá parar em algum lugar, ele pode cair num carro, ficar preso num carro e 

ser levado, pessoas que estão na rua serem cortadas, os motociclistas e também os 

ciclistas também podem sofre lesão. Então, eu sou contra utilizar um local que seja um 

pipódromo para poder utilizar esse tipo de equipamento de alta periculosidade. Então, 

não vai ter meu apoio quanto a esse tipo de utilização. E o meu apoio vai ser sempre a 

favor da vida, defendendo a questão de saúde, a gente não pode permitir utilizar esse 

tipo de equipamento ou de material. Para vocês terem ideia, não são os únicos tipos 

de fios que já estão sendo comercializados. Eu andei estudando e ainda existe ainda a 

linha indonésia e a de porcelana, essas têm dez vezes mais chance de cortar do que a 

linha de cerol. Se eu já tive problemas atendendo pacientes que foram cortados pela 

linha de cerol, quanto mais se eu tiver esse tipo de lesão aqui. E pode perguntar para 

qualquer cirurgião e médico daquele Hospital Municipal: ‘vocês aceitam que que possa 

ter utilização, na nossa cidade, de linha?’ Eu tenho certeza que 100% vai falar que 

não, porque quando eu quero empinar pipa com o meu filho, eu uso linha normal, eu 

vou para um local afastado e é a linha normal. Agora, linha chilena? Cerol? Está 

acabado, não tem como ter aqui em São José, tá bom? Então, eu agradeço a todos os 

vereadores, a todos que nos apoiaram porque eu acho que isso é uma lei importante 

para a nossa cidade, em São José. Muito obrigado a todos!” 

Às 19h28min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabéns, vereador Dr. 
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Elton! Passaremos agora a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Lino Bispo, 

pelo passamento do senhor Carlos Roberto e da senhora Maria Eulália.” 

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

póstuma à memória do senhor Carlos Roberto e da senhora Maria Eulália. 

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 

19h29min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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