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SEPTUAGÉSIMA OITAVA 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: CYBORG (PV), WALTER HAYASHI (PSC), DR. ELTON (MDB), LINO 

BISPO (PL), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA 

CARVALHO (REPUBLICANOS), DULCE RITA (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO 

DO ELEVEN (REPUBLICANOS), SÉRGIO CAMARGO (PSDB) e PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP).  

 

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

BALIEIRO (PT) – 17h57min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h59min, 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 17h59min, JULIANA FRAGA (PT) – 

18h05min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h12min e AMÉLIA NAOMI (PT) – 

18h31min. 

 

 

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:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

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

Os trabalhos são suspensos. 
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Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão, com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Presidente, primeiramente gostaria de pedir que a votação 

fosse em bloco e também a inclusão de alguns documentos: a inclusão das Indicações 

7311 a 7316 e os Requerimentos 3863 a 3870 e a única Moção (165). Senhor 

presidente, solicito, ainda, o destaque do Requerimento 3861. 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 7311/2019 

constante do Processo nº 13672/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita 

à Prefeitura capina e roçada em torno da quadra esportiva localizada na rua Tom 

Jobim, bairro Jardim São José II; 7312/2019 constante do Processo nº 13673/2019, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura providências cabíveis para 

urbanização da rotatória localizada na rua Armagedon, bairro Jardim São José II; 

7313/2019 constante do Processo nº 13676/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis quanto a implantação de 

pastilha em rotatória que liga o final da rua Maria Cândida Delgado com o início da 

Estrada Municipal Sertãozinho e Estrada Antenor Sales com a avenida Vicente Cunha 

de Oliveira, no bairro Alto da Ponte; 7314/2019 constante do Processo nº 13677/2019, 

de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Sabesp verificar problemas de 

afundamento de asfalto e manutenção na tampa de PV no cruzamento da avenida 

Ayrton Senna da Silva com a rua Tom Jobim, no bairro Jardim São José II; 7315/2019 

constante do Processo nº 13681/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à 

Prefeitura Municipal equipe para realizar vistoria para remoção ou providências quanto 
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ao corte de raiz de uma árvore na avenida Altos do Rio Doce, n° 2.050, bairro Altos de 

Santana; e 7316/2019 constante do Processo nº 13686/2019, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de manutenção (nivelamento, 

cascalhamento e terraplanagem) da Estrada Municipal do Jaguari, no bairro Jaguari; 

dos Requerimentos de nºs 3863/2019 constante do Processo nº 13671/2019, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que requer à EDP São Paulo realocação e 

substituição de poste de madeira por um poste de concreto na rua Joaquim de Paula, 

defronte à EMEF Professora Homera da Silva Braga, no bairro Jardim Morumbi; 

3864/2019 constante do Processo nº 13674/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que parabeniza a diretora do Unidos do Galo Branco, Cristina Monticeli, pela conquista 

da Copa Popular 2019; 3865/2019 constante do Processo nº 13675/2019, de autoria 

da vereadora Dulce Rita, que parabeniza a diretora do Cephas, Maria das Graças de 

Oliveira, pela realização da Mostra Tecnológica Cephas 2019; 3866/2019 constante do 

Processo nº 13678/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que requer à EDP São 

Paulo substituição de poste de madeira por um poste de concreto na rua Natálio 

Ângelo Stabeli, defronte ao NEI Vicente Simião, no bairro Jardim Santo Onofre; 

3867/2019 constante do Processo nº 13684/2019, de autoria do vereador Roberto do 

Eleven, que pede à EDP Bandeirante que faça a retirada e a relocação do poste caído 

sobre a fiação, localizado na esquina da Rua dos Topógrafos com a estrada Nelson 

Tavares da Silva, Parque Novo Horizonte; 3868/2019 constante do Processo nº 

13685/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que pede à Telefônica Brasil 

S/A – Vivo que faça a retirada e relocação do poste caído sobre a fiação, localizado na 

esquina da Rua dos Topógrafos com estrada Nelson Tavares da Silva, Parque Novo 

Horizonte; 3869/2019 constante do Processo nº 13687/2019, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de Pet 

Scan oncológico para Carlos Jair de Souza Feliz; e 3870/2019 constante do Processo 

nº 13691/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Sabesp informações 

sobre atendimento no subdistrito de São Francisco Xavier; e da Moção nº 165/2019 

constante do Processo nº 13688/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

cumprimenta a doutora Fabíola Sucasas Negrão Covas, Promotora de Justiça do 

Estado de São Paulo, pela brilhante exposição no evento do Dia Internacional Pelo 

Fim da Violência Contra a Mulher, ocorrido no dia 25 de novembro de 2019, nesta 

Casa; e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento de nº 3861/2019 

constante do Processo nº 13661/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 
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requer informações sobre a retirada do itinerário da linha 318, de passagem pela 

avenida Salinas. 

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

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

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessões ordinárias e solene realizadas nos dias: 19 de novembro de 2019 – 76ª 

Sessão Ordinária; 20 de novembro de 2019 – 16ª Sessão Solene; 21 de novembro de 

2019 – 77ª 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 19h10min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 19 e 21 de novembro de 2019, bem como a ata 

da sessão solene realizada no dia 20 de novembro de 2019. 

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

requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis 

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

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

requerimento, senhor presidente.” 

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

favoráveis, portanto, está rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação do Requerimento de nº 3861/2019 constante do Processo nº 

13661/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, já citado. Rejeitado com três 

votos favoráveis 

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

e os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 26 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.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

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

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

Às 19h11min encerrou-se o processo de votação. 

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

horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga-Fogo, com o 

tempo de dez minutos, vereador Cyborg.” 

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 primeiro orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo regimental 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite, vereadores, 

público presente, imprensa que nos acompanha aqui no nosso Plenário Mário Scholz! 

Venho a este microfone, presidente, para fazer a nossa prestação de serviços semanal 

e também alguns agradecimentos e também a respeito de fiscalização. Por gentileza, 

eu gostaria primeiramente que pudesse colocar aqui. Nesse domingo, aconteceu a 

Conexão Juventude, no Parque Ribeirão Vermelho. Quero agradecer à Prefeitura 

Municipal mais uma vez. Nesse final de semana, conforme hoje conversamos, teve em 

torno de 1400 pessoas que estiveram presentes lá no Parque Ribeirão Vermelho. 

Então teve bastante gente, o público tem aumentado a Conexão Juventude lá, então a 

gente vem agradecendo à Prefeitura, porque a gente vinha brigando para que 

acontecesse isso e esperamos que em março do ano que vem possa acontecer a 

próxima Conexão Juventude, lá no Parque Ribeirão Vermelho. Então nosso muito 

obrigado! Nessa vez que aconteceu, graças a Deus, também não choveu e o dia 

estava muito bom para que acontecesse esse evento. Então nosso muito obrigado à 

Prefeitura Municipal! O próximo assunto. Quero aqui parabenizar a nossa cidade de 

São José dos Campos a respeito dos Jogos Abertos do Interior que aconteceu em 

Marília e fomos mais uma vez campeã dos Jogos Abertos do Interior, pela terceira vez 

consecutiva, então tricampeões. Essa edição foi uma das mais empolgantes, porque 

até no sábado São José e Santos estavam empatados, ambos buscando uma 

liderança, com 199 pontos no sábado. No final, São José conseguiu 249 pontos e 

Santos 242 pontos. Foram 12 títulos que São José teve como campeã, 4 de vice e 9 

de terceiro lugar. Uma delegação com mais de 550 integrantes, 449 atletas, 111 

membros da comissão técnica da organização). Então, o nosso parabéns à Secretaria 

de Esportes! Quero aqui... As pessoas também que carregam um piano a gente tem 

que parabenizar, da Secretaria, porque se não fosse dar assistência esses 10 dias que 

aconteceu em Marília para nossa delegação, ficaria muito difícil. E também agradecer 

quem? O PcD, né, porque a gente também mais uma vez... deixar claro que no 

somatório geral os atletas do PcD de São José, tanto no atletismo quanto na natação, 

fizeram 23 pontos e eles ficaram em primeiro lugar. Se não fossem esses 23 pontos 

que mais uma vez o PcD trouxe para São José dos Campos, São José ficaria em 

segundo lugar. Então a gente tem que parabenizar sim o PcD, valorizar o PcD de São 

José dos Campos, que sempre está em primeiro lugar. Olha, ficar o PcD em primeiro 

lugar de Santos, que tem um investimento altíssimo lá no PcD, altíssimo porque lá tem 

o time do Santos... O time do Santos banca os atletas, vereador Walter Hayashi, 

Identificador: 380031003700360031003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                           7 

CMSJC-001 – 78ª Sessão Ordinária – 26.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  26.11.2019 

porque lá o time do Santos ele recebe a contrapartida e tem que apoiar o esporte, 

então o time do Santos é que patrocina e paga atletas lá. E nós temos atletas aqui que 

é o Instituto Athlon que tem ajudado com o convênio junto com a Prefeitura. Então a 

gente tem que parabenizar, agradecer porque também, juntamente com a pontuação 

do PCD, nós conseguimos ser mais uma vez campeã. Então, parabéns à Secretaria, 

parabéns ao prefeito Felício, parabéns a todos os envolvidos e principalmente aos 

atletas, porque eles que têm representado muito. Muitas categorias com jovens, jovens 

de São José dos Campos, jovens que são revelações, jovens que terão um futuro 

brilhante no esporte aí. Então, a gente tem que parabenizar sim e falar que... o nosso 

muito obrigado! A gente não pode esquecer isso! O próximo assunto que me traz aqui. 

Estivemos, na sexta-feira, fiscalizando e acompanhando a nossa nova arena, a arena 

que, se Deus quiser, até novembro do ano que vem estará pronta, conforme o 

contrato. E também a gente conversou lá... estivemos na obra acompanhando, tivemos 

um papo muito legal com o engenheiro responsável pela obra lá, que nos passou 

vários assuntos, né? Então, quero agradecer o engenheiro Mateus que nos 

acompanhou! Vocês podem observar que nós estamos aí acompanhando as vigas, 

né? Essas vigas são de aço, são as vigas que estão subindo, já dá para perceber lá 

que tem uma coluna que está parafusada a uma viga. Tem viga lá, vereador Walter, 

que ela tem mais... a altura dela, só de aço, é mais de 10 metros. Então, é um trabalho 

com guindaste que vai ser feito tudo para colocar. Essa viga ela não é feita aqui, é feita 

no Rio Grande do Sul. A gente estava acompanhando lá os parafusos todos como é 

feito, é a empresa que fabrica a viga que está colocando essas vigas no telhado, já 

tem uma gabaritagem, que eles fazem isso, já fizeram obras até fora do país, a gente 

estava conversando com eles. Então a gente tem que parabenizar. E parabenizar mais 

uma coisa que... Aí, acompanhando a vistoria... acho que na próxima foto dá para 

perceber... Aqui está a caixa d’água, que foi também construída com mais de 40 mil 

litros de água lá, né, que essa caixa d’água vai ter. O que que eu fiquei feliz lá? Que a 

gente batia muito que a Arena nossa não ia ter 5000 espectadores e eles conseguiram 

fazer uma... nessa nova reforma que está acontecendo, fizeram mais três lances de 

arquibancada. Com esses lances de arquibancada serão mais 1200 pessoas que 

estarão sentadas na nossa Arena. E isso... agora São José vai ter Arena com a 

capacidade superior a 5000 pessoas, que é o que tinha que acontecer para ter os 

jogos do basquete, para ter jogo de vôlei, para ter final de futebol de salão. Então, a 

gente fica muito feliz porque essa mudança está acontecendo e vai ter a capacidade 
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para 5000. Esperamos, né, que a empresa, que é a Construtora Porto Belo, possa 

cumprir com o prazo de entregar essa Arena no mês de novembro, conforme está 

editado e no contrato. Então, a gente vai acompanhar essa obra mensalmente, é um 

compromisso que a gente tem com todos os esportistas e também com a população 

de São José. Vimos lá aonde vai ficar... Terão lá dois locais para palestras. A gente 

estava acompanhando também aonde vai ter a cabine de imprensa, toda a parte de 

infraestrutura, né, que vai ter lá massagem, aonde vai ter a parte de fisioterapia, tudo 

isso a gente estava acompanhando junto com o engenheiro, e agora a Arena vai 

começar a ter corpo e ter... como é que a gente pode falar? A visão, né? Que a gente 

passa e a gente não vê trabalhando. São mais de 100 funcionários que estão 

trabalhando lá e a gente vê a obra... agora vai ter a obra aparecendo para o lado 

externo. Aí eu perguntei para o engenheiro: ‘Mas e na hora que começa a chover?’. 

Ele falou: ‘Vereador, por gentileza, vem cá para você ver. Na hora que está chovendo 

a gente vem para baixo da arquibancada, estamos aqui fazendo já os vestiários, já 

estamos fazendo as outras salas que terão... feito, o reforço na parte das estruturas’ – 

que para colocar essas brigas eles tiveram que reforçar a parte estrutural de vigas, de 

colunas lá. Então muito importante isso, quero aqui parabenizar e agradecer por terem 

nos recebido lá. O próximo assunto, por gentileza! Esse assunto também a gente não 

poderia deixar, né, que nós somos autor do projeto de trazer as bikes compartilhadas e 

os patinetes para São José, e nesse final de semana, para nossa alegria, mais quatro 

bairros ganharam as bicicletas, né? Foi ampliada a área de cobertura de bicicletas 

compartilhadas e também do patinete. O patinete foi para avenida Andrômeda. 

Vereador Sérgio também estava batalhando isso há muito tempo e conversando 

conosco para que a gente conversasse com a secretaria e também conversasse junto 

com a empresa. Os patinetes já estão lá agora, na avenida Andrômeda. As bicicletas 

foram para o Jardim Oriente, para o Jardim América, para o Jardim San Marino e 

também para o Parque Industrial. Em breve, quiçá, a empresa também poderá colocar 

as bicicletas também na região leste; Vila Industrial, que também tem pedido bastante. 

Com isso, São José dos Campos começa a ter locais para poder... as nossas ciclovias 

prontas, com segurança, e também as pessoas poderem andar com as bicicletas 

compartilhadas. Nosso gabinete itinerante também, toda semana a gente fazendo a 

prestação de contas, né? Está aí, na sexta-feira, na Vila Ema, que a gente estava 

presente lá conversando com a população. Então quero agradecer e também... mais 

uma vez agradecer à Prefeitura Municipal, porque a gente estava cobrando bastante a 
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Virada Cultural do Estado e São José dos Campos vai ser premiada, né? Vai ser 

nessa sexta-feira. Dia 30 começa a Virada e vai até dia 1º. Vários shows. São José 

dos Campos ganhou da cidade de Campinas, ganhou de Taubaté, ganhou de 

Sorocaba. E é importante trazer esses shows que não terão custos para nossa 

população, né? O Governo do Estado com a Virada Cultural. Uma Virada que antes 

estava enxuta, agora eles escolhem menos cidades e virão vários shows para São 

José. É importante ficarem antenados na Agenda Cultural da Virada Cultural. Vários 

shows que nós teremos em nossa cidade. Parabenizar aqui Paulinho da Viola. A gente 

vai ter show na igreja São Benedito, teremos no Centro da Juventude, teremos no 

parque... teremos em Santana, no Parque da Cidade, teremos também nos cinemas 

de São José, nos teatros, com várias bandas que teremos reggae, teremos pagode, a 

banda Melim. Então agradecer à Fundação Cultural e à Prefeitura de São José dos 

Campos por esse brilhante contexto, né? Esperamos que São José dos Campos 

esteja preparada para dar um show de espetáculo da Virada Cultural. Presidente 

Robertinho, muito obrigado, vereadores também! Não usei meu tempo todo, vereador 

Sérgio! Vossa excelência pediu que eu fosse breve e eu fui breve. Aqui eu cumpro o 

Regimento. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só retificando aqui, tá, 

que não sobrou, não, passou! Dando sequência ao Pinga-Fogo aqui o vereador... o 

próximo, Lino Bispo, 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 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 nas galerias, as pessoas que nos acompanham pelas redes 

sociais, pela TV Câmara. Nós estamos aqui nesta tribuna, na noite de hoje, para mais 

uma vez trazer um pouco do trabalho que nós temos realizado em benefício da nossa 

cidade, da comunidade que a gente atua. E sempre estar aqui é uma razão da gente 

estar dando às pessoas que nos acompanham uma referência da atuação que a gente 

tem tido no nosso trabalho na vereança. Eu quero aqui cumprimentar o jornalista 

Clemente, da rádio Jovem Pan, que nos prestigia hoje com a sua presença, um grande 

comunicador da nossa cidade. E dizer que ontem nós estivemos no Jardim Vale do Sol 

acompanhando a final do torneio do pessoal da melhor idade. São pessoas que já 

passaram um pouco da juventude, mas que praticam o esporte como uma qualidade 

de vida, um grande benefício para o corpo, para a mente. Então, eu gostaria até que o 

nosso parceiro aqui do som pudesse colocar as imagens que nós captamos ontem. Eu 

pude ter a oportunidade de dar o pontapé lá no torneio porque não dava para mim 

participar com eles porque os dois times queriam a minha presença. Então para não, 

né? Para não desagradar nem um nem o outro, eu só dei o pontapé inicial, mas foi 

uma grande final. Seis equipes disputaram o torneio e ontem nós tivemos terceiro e 

quarto lugar e primeiro e segundo lugar. E, para comentar, essa quadra do Vale do Sol 

é uma quadra oficial na nossa cidade e ela está com o piso dela muito danificado. O 

paviflex ali ele foi pintado, não é? E aí nós temos aí já um compromisso de... através 

do nosso encaminhamento, todo o piso da quadra será arrancado e um novo piso 

apropriado para qualquer tipo de esporte vai ser colocado na quadra do Vale do Sol. 

Então, aquela comunidade está de parabéns por um trabalho que nós temos feito em 

conjunto com eles ali no Vale do Sol. E também a entrada do poliesportivo do Vale do 

Sol será brevemente melhorada também porque hoje está bem danificado, é um 

espaço antigo ali e nós estamos também trabalhando para que isso venha a melhorar 

para comunidade. Já estivemos também junto às pessoas que fazem o atletismo ali 

reivindicando a melhora na pista de corrida, que hoje está também muito... numa 

condição muito boa dos atletas fazerem ali as suas atividades. Também estamos 

reivindicando para o ano que vem a substituição da grama. Pouca grama existe no 

campo do Vale do Sol hoje e nós estamos pedindo à Secretaria de Esporte e 

Qualidade de Vida que possa fazer a... colocar um novo gramado ali no campo do Vale 

do Sol. Um campo antigo, realmente muito requisitado para o esporte, um local 

realmente favorável, de muito fácil acesso e ali então nós temos ali diversas, inúmeras 
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pessoas que praticam esporte naquele poliesportivo e a gente tem contribuído com as 

melhoras ali no Vale do Sol. Também ontem estivemos lá no Morada do Sol, que está 

paralelo ao Vale do Sol, junto aos moradores ali reivindicando uma melhora no trânsito 

ali que foi alterado pela Prefeitura. Quero até que possa colocar as imagens para a 

gente ver um pouco da reivindicação dos moradores que nos requisitaram a nossa 

presença para ajudar eles a resolver uma situação que foi impactada de forma 

negativa para a comunidade lá no Vale do Sol... no Morada do Sol.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Então foi uma reunião muito participativa lá no 

condomínio... no Morada do Sol, com diversos moradores. Inclusive, quando eles 

vieram falar comigo a respeito dessa alteração que tinha acontecido ali, eu quis que 

eles pudessem provar que o bairro estava descontente com essa alteração viária, e 

eles colheram mais de 600 assinaturas, e muitas pessoas ainda não conseguiram 

assinar por falta de tempo. Mas, enfim, o bairro quase que na sua totalidade disseram 

assim: ‘Olha, a alteração feita ela trouxe para nós prejuízos’. E ainda até coloquei para 

os técnicos da Prefeitura que estava lá ontem... O prefeito Felício Ramuth hoje é 

prefeito da cidade pela maioria. As pessoas... a maioria das pessoas da nossa cidade 

escolheram o prefeito para governar a nossa cidade. A nossa Câmara aqui, toda 

abertura, o presidente diz assim: ‘Que todo poder emana do povo’. Portanto, o povo é 

a razão! E ali nós temos um povo... a maioria do bairro ficou descontente com a 

alteração viária que a Prefeitura fez. Então defendi ali, junto aos técnicos da Prefeitura, 

que volte à rua Icatu a mão dupla e deixe o bairro como ele estava. Há muitos anos o 

bairro existe. A rua Icatu é essa entrada e saída... Para quem não conhece muito a 

região, está lá perto da Embraer, não é? Ali perto do Wilma Ragazzi. E é um bairro... 

dois bairros, o Morada do Sol e o Parque Independência, que foram atingidos com 

essa mudança. Então, eu espero que a Secretaria de Mobilidade Urbana possa ter, e 

com certeza vai ter, esse bom senso de rever aquilo que foi feito – e que não deu 

certo, não é? – e que trouxe para os moradores essa consequência negativa. O ponto 

de ônibus foi colocado numa rua bem deserta e que hoje a segurança das pessoas 

está comprometida. Portanto, eu espero aqui... O secretário Paulo Guimarães é um 

secretário muito assim sensível à necessidade das pessoas e eu tenho plena certeza 

que o Paulo vai fazer essa reversão da rua Icatu para que os moradores tenham 

tranquilidade. Então, dizer assim que nós estamos sempre atentos àquilo que a 

comunidade tem clamado, nós somos essa referência da comunidade, e eu sempre 
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tenho essa forma de encaminhar: eu escuto, eu analiso e vejo. Quando a comunidade 

ela pede algo que tem sentido, eu somo junto com eles. E quero dizer para os 

moradores lá do Morada do Sol e do Parque Independência: ‘Nós estamos juntos 

nesse pedido de reverter aquilo que foi feito e que não deu certo e eu espero que isso 

seja atendido’. É uma maneira da gente dizer para o povo: ‘Nós estamos buscando 

fazer o melhor’. Infelizmente aquilo que foi feito para aquela comunidade não foi o 

melhor, a comunidade respondeu imediatamente dizendo: ‘Nós somos atingidos, 

fomos impactados de forma negativa’. São mães reclamando da distância que filhos 

adolescentes têm que descer do ponto do ônibus para ir para dentro do bairro, 

voltando da escola. Portanto, está em falta de segurança a vida dos filhos daqueles 

moradores. Portanto, quero aqui dizer que é uma reivindicação justa e eu tenho plena 

certeza de que a Secretaria de Mobilidade vai fazer essa alteração, voltando a 

normalidade que existia ali no bairro Morada do Sol. Obrigado, senhor presidente! 

Rigorosamente atendendo o meu tempo.” 

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

vereador Marcão da Academia, 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 Marcão da Academia, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite! Cumprimentar aqui o 

presidente, a Mesa Diretora, vereadores e vereadoras, público presente, público que 

nos assiste através da TV Câmara, através da página do facebook! Senhor presidente, 

venho com muita alegria a este microfone hoje para somar aqui às vozes dos 

vereadores e vereadoras envolvidos principalmente com o esporte aqui, para a gente 

estar aí trazendo, né, mais essa conquista para São José dos Campos: o 

tricampeonato dos Jogos Abertos do Interior, lá em Marília. A gente fica muito contente 

que coroa também todo um trabalho aí, nesse ano, da Prefeitura, da Secretaria, nós 

aqui na Casa que ajudamos muito na construção com a aprovação de projetos, 

mudanças na LIF e tudo mais, e que tem acontecido cada vez mais. Então, é 

parabenizar realmente o trabalho no esporte da nossa cidade, o esporte como 

ferramenta de inclusão, de socialização, né, de prevenção, de educação. Então, a 

gente tem que trabalhar e tem que parabenizar quando acontece. O esforço que 

tiveram todas essas equipes, né? Todo um trabalho de políticas públicas que foi 

desenvolvido pelo prefeito, através da Secretaria de Esporte, aqui na Casa. E eu fico 

muito contente hoje em estar como presidente da Comissão do Esporte, ter construído 

bastante... desde o início, desde antes do prefeito ser eleito, nós estarmos construindo 

as políticas públicas do esporte, e estar dando resultado cada vez mais, e a gente aqui 

construído em conjunto, cito a Arena Esportiva; cito o teatrão aí sendo todo 

reformulado para ser a Casa do Atleta Cidadão; as mudanças da LIF junto com o 

grupo aqui de vereadores; o ginásio Delmar Buffulin entregue, começou na gestão 

passada, um projeto totalmente... com falta principalmente de vestiário, de banheiro. O 

prefeito assumiu esse compromisso, investimento do município, está lá entregue. O 

João do Pulo hoje com o orçamento que conseguimos buscar lá da... orçamento lá da 

Caixa Federal, buscamos, seguramos e está lá fazendo a reforma de vestiário, quadra, 

pista, campo de futebol, uma reforma num dos poliesportivos mais antigos da nossa 

cidade. Projetos de lei que nós construímos aqui. Está aqui um dos projetos que... 

aprovados aqui, de minha autoria, que são as ampliações das Copas Populares. Hoje, 

além do futebol amador, você tem do tênis, que teve a primeira Copa Popular 

Joseense na cidade, né? Vai ter do basquete, vai ter do futsal. Vamos entrar com 

Copas Populares feminina. Isso é importante, políticas públicas que fazem acontecer 

dentro do esporte da nossa cidade, sociedade esportiva, e crescendo cada vez mais. 

Vamos aí falar das academias ao ar livre, bombando, bombando, trazendo saúde e 

socialização, principalmente para os idosos. Você pega vários outros projetos aí 
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através da Daecs (Divisão de Atividades Esportivas e Comunitárias), poliesportivos, 

centros comunitários, ginásios, o trabalho com as escolinhas, o trabalho na educação. 

Tudo é fruto quando chega nos Jogos aqui, na questão competitiva. Você chega nos 

Jogos, aqui oh, coroa todo um trabalho. Então nós temos que parabenizar sim, 

parabenizar, 12º título, com um orçamento muito mais baixo do que várias outras 

equipes de que São José já esteve investida nesses Jogos. Você pega Santos, por 

exemplo, foi a segunda colocada. O quanto que investiu Santos, principalmente em 

atletas de fora da cidade dele, a nível de seleção, enquanto São José chegou com 

80% da prata da casa, jovens sub-20 com amor na camisa, disputando com a honra a 

sua cidade, levando no peito a família, os amigos, a bandeira de São José dos 

Campos e representou muito bem. Para vocês terem... Só para vocês terem noção, as 

modalidades que São José, praticamente a maioria de que perdeu para Santos, e São 

José competiu com jovens da nossa terra, Santos ganhou por causa do investimento 

que tiveram em atletas que não eram de Santos, atletas que ganhavam muito dinheiro, 

teve um investimento enorme, ganhou. Porém, São José tem um trabalho forte no 

esporte, no trabalho competitivo, com jovens. E pela somatória de todo o grupo, todos 

os atletas, o paratleta, o atleta, os jovens, todos conquistaram esse tricampeonato. 

Está aqui para vocês verem. No último dia, na sexta-feira, estava uma briga grande 

entre São José e Santos, a disputa acirrada. Nós dependíamos muito: futebol feminino, 

kickboxing, malha, tênis de mesa e vôlei masculino. No final de tudo, essas 

modalidades somaram juntas 46 pontos. No final, nós ganhamos por sete pontos de 

Santos. Sete pontos que se Santos tivesse numa outra categoria um segundo 

colocado, já tinha empatado. Olha, para vocês verem, como cada atleta, cada 

coordenação técnica, cada pessoa que trabalhou nesse meio, foi envolvida, foi 

merecedora e fez conquistar esse título. Então eu tenho que parabenizar a todos, 

parabenizar a todas as comissões e a secretaria, a todos que se envolveram com o 

coração e trouxeram mais esse título para São José dos Campos. Então muito 

obrigado a todos vocês! Mudando um pouquinho de assunto, senhor presidente, nós 

tivemos aí um anúncio, através do G1, da Vanguarda, sobre um levantamento de 

índice de furto de carros em São José dos Campos. Eu também faço parte do 

Conselho Municipal de Segurança. Nós trabalhamos também muito na questão da 

segurança aqui com políticas públicas, com leis, trabalhando junto com a Prefeitura, 

entendendo por que caminhos devemos tomar para a gente trabalhar cada vez mais 

na melhoria. E a informação foi que a base de boletim de ocorrência... todo esse... Os 
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índices foram através de base de boletim de ocorrência registrados na Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então pegou entre janeiro e setembro 

deste ano. São José teve 1.450 furtos de veículos na nossa cidade. É muito? É muito. 

Se a gente pegar da frota... Vamos falar da frota. Mais de 450 mil veículos na cidade, 

nós estamos falando de 0,30%. Se nós pegarmos o índice dos anos anteriores, por 

exemplo, em 2018, ano passado, nós tivemos 2.193 furtos, já mostra uma queda muito 

grande para esse ano, são mais 700 furtos que conseguiram, a polícia junto com... 

todo o aparato da segurança pública da nossa cidade conseguiu, com investimento, 

essa diminuição. Em 2017, foram 2.488 furtos. Em 2016, 2.366 furtos. Então, São José 

está mostrando realmente uma queda significativa nos furtos, um trabalho forte junto 

com o programa de São José Unida que nós temos participado na unificação e na 

soma de todos os órgãos de Segurança Pública do Município trabalhando nesse 

sentido. E além: grande parte... grande parte da... das... dos veículos recuperados, que 

na média está entre 48%, 50% desses veículos ainda são recuperados, e a grande 

parte devido às câmeras, às câmeras de segurança do COI do nosso município, da 

Prefeitura, que hoje ela possui 88 câmeras que pegam as placas dos veículos. Quando 

agora vai começar... está a licitação, já foi terminada... todo o processo para as mil 

câmeras em São José. Tenho certeza que vai diminuir cada vez mais, cada vez mais. 

E a gente aqui contribuindo junto, participando, orientando a população, trabalhando 

junto com as forças de segurança, é nossa função, e aqui trazendo essa informação. 

Então quero parabenizar também e... parabenizar a guarda, a guarda municipal, que 

até na manhã de sábado conseguiram prender um grupo que estava aí aterrorizando 

toda a cidade, que era das motocicletas vermelhas. Teve um grupo, uma dupla que fez 

mais de 25 roubos. Chegou no sábado fizeram... Lá na avenida Bacabal soltaram lá 

um toque de recolher. A turma toda... a população toda, até a Vizinhança Solidária, 

tudo preocupado, fizeram um toque de recolher, fecharam as portas, tudo com medo 

dessa gangue. E a guarda conseguiu aprender justamente nesse sábado. Então 

parabéns! A gente tem que também mostrar o trabalho que a guarda tem feito e 

mostrar cada vez mais o trabalho que a Secretaria de Proteção ao Cidadão, o prefeito, 

têm realizado na nossa cidade na questão da segurança. E, só para finalizar, senhor 

presidente, bem rapidinho, bem rapidinho, eu sei que o meu tempo já está acabando, 

eu vou só passar aqui... Nós estivemos presentes nesse final de semana na 

supercopa... não, vamos lá! ...no Simpósio Resgatando Memórias da Capoeira. Foi um 

simpósio aí que apresentou... trouxe o resgate da cultura da capoeira, do trabalho. A 
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gente fez... acompanhou aí com o pessoal. Quero mandar um abraço para o mestre 

Alcapone e a Dalila, que fizeram todo esse trabalho. Veio mestres do Brasil inteiro, 

mestres da capoeira, veio até um da Espanha aí que fez uma apresentação muito 

bacana. Eu não vou... Não, não vou passar o vídeo, não, porque o nosso tempo está 

estourando. Vamos passar... tem as fotos? É, aí ó! Supercopa de Vôlei Adaptado. 

Agradecer e parabenizar o Instituto Athlon, o Kelvin, o Juliano, o Alexandre, toda a 

equipe, que nós tivemos lá acompanhando no Sesi, mais uma etapa que reuniu todos 

os times que foram campeões em alguns eventos, alguns campeonatos aqui no estado 

de São Paulo. São José ficou em terceiro colocado, disputou a terceira colocação com 

Barueri. Estivemos participando lá. Muito bacana! Parabéns a todos vocês aí que têm 

representado muito aí a nossa cidade! Também estivemos no Campeonato Regional 

de Tênis de Mesa, também foi feito lá no Sesi, vários atletas. Inclusive o filho do nosso 

vice-prefeito Ricardo Nakagawa, também o filho dele compete, é um grande atleta, a 

esposa, e estava lotado assim, a equipe de São José com mais de 40 atletas. Então 

parabenizar também a todos aí pela participação, pelo trabalho. Também as finais das 

Copas Populares de Futebol Amador, estivemos lá também, no estádio Martins 

Pereira, foram várias finais, acompanhamos lá todo mundo. Parabenizar a Secretaria 

de Esportes que, né, a Copa Popular de Futebol Amador com mais de cem times e as 

finais muito bem executadas. E, para finalizar, eu já tinha falado, né, dos Jogos 

Abertos? É, eu acho que foi só isso aí mesmo, senão... já estourou o tempo, senão ia 

estourar mais ainda. Senhor presidente, desculpa aí o atraso, mas agradeço a 

oportunidade! Você sabe, quando a gente vem a esse microfone, é tantos assuntos, 

tantos assuntos e tantos assuntos que a gente até tenta simplificar para não ter que 

esperar o tempo, mas acaba estourando um pouquinho, viu?!” 

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

você quase não passa muito o tempo, não; um pouquinho só. Dando sequência ao 

Pinga-Fogo aí, vereador Walter Hayashi, 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 Walter Hayashi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Boa noite, senhor presidente, Mesa 

Diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente aqui na nossa galeria 

e também no nosso Plenário! Senhor presidente, vou falar um pouquinho da escola 

estadual João Cursino, que este ano comemora 90 anos de existência. Passar um 

vídeo rápido e depois eu faço um comentário. Por favor!” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Pessoal, falar do João Cursino sempre me 

emociona e propositalmente a nossa equipe de produção do meu gabinete, ao 

apresentar essas fotos, usou as músicas que fizeram tanto sucesso na época e 

participaram ativamente na vida desses estudantes. Sei que a Dulce Rita estudou no 

João Cursino, lembro da dona Cleyde Calasans Camargo, mãe do nosso amigo 

vereador Calasans, foi minha professora de canto orfeônico. E é uma satisfação 

enorme nós podermos estar revivendo essa época, década de 60, que eu estudei no 

João Cursino, estudei de 63 a 66 lá na antiga Câmara, na Praça Afonso Pena, e 

depois nós mudamos lá para José Longo, 67 a 69 lá. A José Longo era rua de terra 

ainda, fazia muita poeira, então a gente chegava empoeirado lá para as aulas. Mas a 

lembrança... A lembrança que me traz daquela época e é isso que o João Cursino, os 

professores atuais e um grupo de ex-professores, professoras... ex-professores e 

professoras atuais com os alunos querem resgatar essa qualidade e esse 

comprometimento com a nossa educação, porque todo mundo sabe que é através da 

educação que nós vamos melhorar esse país. Então uma escola estadual, uma escola 

pública, que tem uma história lindíssima aqui na nossa cidade... 90 anos! Na verdade, 

o João Cursino, quando ele criou aqui a Escola Livre Normal Municipal... Então não 

era do Estado; era municipal. E ele criou essa escola normal porque ‘as meninas’ – 

dizia ele na época – ‘as meninas bonitas de São José dos Campos vão para 

Guaratinguetá estudar o normal para serem professoras’. Então ele trabalhou muito 

para isso. O João Cursino tinha uma vocação para a educação extraordinária do jeito 

de atuar dele. Ele foi realmente um visionário. A rua Quinze é alargada, é diferente da 

rua Sete (o Calçadão). A rua Quinze também era estreita. Ele fez a desapropriação 

para alargar aquela rua Quinze e hoje nós sabemos o que a rua Quinze representa 

para todos nós. Então, conversando lá com as professoras... sei que você esteve lá 

também, né, Calasans? Na verdade, quero fazer o convite para que todos os 

vereadores, que vocês também aprovaram... vocês ajudaram a aprovar esse projeto 

que dá esse Mérito Legislativo ao João Cursino, que tem histórias, já disse aqui, 
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fantásticas. Os vereadores da área de esportes que estiveram aqui já nesta tribuna 

falaram da comemoração do campeonato dos Jogos Abertos do Interior e falaram com 

muita propriedade o carinho e a dedicação que o município tem com o esporte. Isso na 

verdade já tinha antigamente também, nós tínhamos os jogos estudantis, que não 

tinha tanta escola assim, então era o João Cursino, o Olavo Bilac, a Etep, o ITA, a 

Faculdade de Direito que participavam desses jogos estudantis, nível de segundo grau 

com os universitários, e as disputas eram fortíssimas. E aí revelou o Edvar Simões e 

Pedro Yves no basquete, a Teresa do Egito no vôlei e tantas figuras do esporte que 

viraram verdadeiras estrelas nacionais, foram para a Seleção Brasileira. Então, a 

vocação de São José é isso mesmo, ela tem esse lado de formar talentos. E, digo para 

vocês, o João Cursino não precisava... quem estudava no João Cursino não precisava 

de fazer curso pré-vestibular, não, passava direto nas grandes escolas, nas melhores 

escolas do país. Né, Dulce, você lembra? Você fez o científico na área de biologia. Eu 

fiz o científico na área de exatas. Vários colegas meus entraram no ITA; na Poli, em 

São Paulo; no IME, no Rio de Janeiro. Então, esse evento que vai ser no dia 30, 

sábado agora, começa às 9 horas e termina meio-dia, nós teremos um espaço lá, sei 

lá, de 10, 15 minutos, para que a gente possa fazer essa entrega. Vereador Sérgio 

Camargo, sua irmã também estudou, fez a escola normal lá no João Cursino. E eu 

vejo... Nós criamos... A escola criou um grupo no WhatsApp e você viu os 

depoimentos, pessoas já com mais de 90 anos de idade que foram alunos, que foram 

professoras. Relembro com muito carinho aquela época do João Cursino. O João 

Cursino era ali na Praça Afonso Pena, onde era a antiga Câmara. Tem uma das fotos 

que, do fundo, aparece aquele prédio, em construção ainda, tem o pessoal ali no pátio 

na hora do recreio. Então histórias lindíssimas. É uma oportunidade de rever os 

amigos, rever nossos professores, tem professores que deram aula para gente, estão 

vivos ainda, então é uma oportunidade. Quero fazer um convite aqui para toda a 

população de São José dos Campos, a você que nos assiste pela TV Câmara, pela 

internet, pelo facebook: que vá lá! Você que estudou, você que não estudou, mas 

alguém da sua família deve ter estudado lá no João Cursino, porque o João Cursino 

ela está inserida no DNA da nossa cidade. Vai ser uma festa maravilhosa e nós 

queremos que esse momento dos 90 anos seja perpetuado com a participação da 

nossa Câmara lá nesse evento. Muito obrigado!” 

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

vereadora Dulce Rita, pelo tempo de 5 minutos. Não... Se vossa excelência quiser dez, 
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pode ser também. Se você falar, não tem problema.” 

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) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Senhor presidente, eu acho 

que eu não vou chegar nos dez, não, mas tentarei ser breve. Primeiro, parabenizar o 

Walter aí por essa brilhante iniciativa de estar aí fazendo essa justa homenagem para 

a nossa queria escola estadual João Cursino. Eu acho que o João Cursino foi 

realmente... todo mundo fala que foi o CTA, que foi o ITA que trouxe esse esplendor 

que nós nos tornamos, a cidade de São José dos Campos, mas o João Cursino 

também teve uma parcela muito grande desse sucesso que é São José, porque lá se 

formou, como já disse o Walter, pessoas muito brilhantes, que já foram direto para as 

faculdades, para as melhores faculdades do país. E eu já citei aqui, Walter, alguns 

professores que é da época, mas esqueci de alguns muito importantes aí, que foi o 

professor Raul, que era do ITA; a professora Maristela também, que era do ITA; o 

nosso querido Chico Triste, que inclusive aparece numa foto aqui; e um outro muito 

querido aí que foi o professor Custódio, que ele era muito severo, que a gente tinha 

que aprender mesmo e tinha que ler, não tinha conversa mole, não. Não tinha 

atividades paralelas. As atividades eram focadas em muito estudo mesmo e muito 

livro. Então, parabéns, Walter! Espero estar lá sábado aí para também rever os meus 

antigos professores, meus antigos colegas de escola. Eu acho que vai ser um 

momento muito importante para São José dos Campos. Bom, agora eu queria falar 

rapidamente de algumas coisas que estão acontecendo aí no meu trabalho, quer dizer, 

agora... trabalho meu não; trabalho do Felício, que nós estamos aí com a Ericsson 

fazendo investimento de 1 bilhão para a fábrica, para a planta aqui de São José. Eu 

acho que vai ser muito bom para todos, que ela vai desenvolver o projeto 5G, que vai 

bater de frente com a Nokia, que é a Huawei, né? E vai ser uma das maiores 

exportadoras que vai ter aqui no Brasil, que vai exportar para a América Latina inteira. 

Então, eu acho que é muito importante para São José, para a nossa região lá de 

Eugênio de Melo. E, como disse aqui o Eduardo Ricotta, que comanda, que é o diretor-

presidente das atividades aqui no Brasil, que fala assim: ‘Já exportamos 40% do que é 

montado em nossa fábrica do Brasil para os países da América Latina e com o 5G não 

vai ser diferente. Essa linha de montagem vai servir o Brasil e todos os países da 

América Latina.’ Então, parabéns à Ericsson! É uma fábrica que eu tenho muito 

carinho porque ela sempre foi muito cuidadosa com a comunidade do entorno, e foi 

graças à Ericsson que a gente conseguiu montar muitos projetos lá em Eugênio de 

Melo, um deles foi a Casa de Cultura O Rancho Tropeiro, que ela foi doada pela 

Ericsson através da LIF. Então ela comprou o prédio, equipou esse prédio com tudo, 
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de telefone até aparelho de som, e é graças então que nós temos aquele prédio bonito 

que foi reformado agora, que dia e noite tem atividades culturais para a comunidade. E 

também foi graças ao apoio do Ericsson que nós conseguimos fazer o tradicional 

desfile, que foi ela que patrocinou, nos primeiros desfiles patrocinou o lanche para 

todos os participantes, como também participou os ônibus para todos. Então, ela que 

incentivou que houvesse esse desfile lá em Eugênio de Melo. Depois logicamente 

chegaram outros patrocinadores, que todo mundo queria patrocinar porque era uma 

coisa que dava visibilidade não só para os comerciantes como para as empresas. 

Então, nós temos muita gratidão pela Ericsson e quero mesmo que a Ericsson faça 

cada dia mais e mais sucesso, pelo carinho, pelo cuidado que ela tem na comunidade 

do entorno e é... tem muita responsabilidade social nos seus atos, eu acho que não 

quer ganhar sozinha, a Ericsson que ganhar, mas a hora que a Ericsson ganha a 

comunidade inteira ganha também. Parabéns, Ericsson! Queria também agora falar de 

futebol! Olha aí eu aqui. Final... não... final da Copa Popular da Chave AP3, que o time 

lá de Eugênio de Melo, Unidos do Galo Branco, numa disputa de final acirrada, foi por 

pênalti, contra o Esporte Rio Comprido. Eu acho que... interessante que nessas... Esse 

time foi dirigido pela Cristina Monticeli e pela Rafaela Monticeli, a técnica e os 

dirigentes mulheres; e teve também a participação do Zé Roberto, que é o Pão. Acho 

que todo mundo aqui que é ligado ao futebol já conhece o Pão pela... mil anos que ele 

tem aí. Por favor, as imagens! Bom, a Ericsson já foi, meu querido. Isso daqui... Ixi! 

Agora... Aqui é da Copa Popular. Então, eu estive lá no final do campeonato, acho que 

foi muito lindo, foi muito... pessoal foi muito... estava muito feliz. Parabéns Eugênio de 

Melo e parabéns também ao Rio Comprido pela atuação, porque não entregou 

mesmo, viu? Foi no pênalti, no último minuto aí que deu a definição de quem seria o 

campeão. E agradecer ao Ito que estava lá, à Secretaria de Esportes também, à 

Guarda Municipal. Outra, por favor! Isso daqui é uma reunião que nós tivemos aqui 

com a Polícia Militar, com o tenente Amaro e com o cabo Bispo. Nós precisamos fazer 

uma reunião aí para acertar algumas coisas do que que estava acontecendo na área 

de segurança lá da região de Eugênio de Melo e dos entornos lá, ele prontamente veio 

aqui para a gente conversar, conversar do que poderíamos melhorar, atuando sempre 

juntos, sempre pedindo para que a população sempre que tiver algum assalto, alguma 

coisa, fazer o BO porque através do BO é que a polícia vai tomar o planejamento, 

fazer suas estratégias com relação à segurança. Então, queria agradecer à PM, 

sempre solícita lá na região, e também agradecer à Guarda Municipal, que a Guarda 

Identificador: 380031003700360031003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                           22 

CMSJC-001 – 78ª Sessão Ordinária – 26.11.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  26.11.2019 

Municipal que está fazendo um trabalho assim ferrenho mesmo de segurança na área 

da Fatec e da Unifesp, nas proximidades. Então, dia sim, dia não e dia sim, dia sim 

também ela está lá nessas mediações garantindo a segurança do pessoal da Fatec, 

dos alunos, porque realmente lá é um lugar meio que vulnerável a tipo de infrações. 

Outra, por favor! Isso daqui é a LED. Essa semana a LED voltou a disparar na região 

leste, está entrando... foi para o Jardim das Flores, vai fazer Santa Inês I, Santa Inês II, 

Santa Inês III, Vila Industrial, Jardim Ismênia, Maracanã, Jardim Olímpia, Frei Galvão, 

Coqueiro, São José I, São José II e já fez o Jardim das Flores e já está acabando aí, 

avançando lá na região leste. Então brevemente todo mundo da leste aí vai ter mais 

segurança e melhor qualidade de vida. Outra, por favor! Isso daqui foram duas 

entregas de títulos que o prefeito fez: um foi lá na Casa do Idoso para os moradores do 

Santa Lúcia II e Santa Lúcia 1A. Foram 60 títulos. Como sempre, é um momento de 

muita alegria, de muita emoção, não só para quem recebe o título de propriedade, mas 

para todas as pessoas envolvidas. Então, eu queria parabenizar o Felício, todos os 

funcionários lá da Secretaria de Obras do setor de regularização, os moradores, a SAB 

que esteve presente lá. E eu acho que é um momento único na vida de cada um 

joseense. Então, parabéns aí por essa força-tarefa que o prefeito está fazendo junto 

com o Marcelo e todos os funcionários para entregar com maior agilidade esses títulos. 

Aqui também teve outra entrega de títulos no Paço Municipal, onde que foram 

entregues alguns títulos do: Jardim Primavera 1-B, Santa Helena, Santa Hermínia, 

Santa Cecília 1-B, Majestic, Estância Nova Jersey, Ebenezer II, Capão Grosso II-B, C 

e D. Então, foram entregues 48 títulos para esses moradores. E mais uma vez 

parabenizar a todos. Outra, por favor! Isso daqui é um problema que está tendo lá num 

cruzamento no Santa Inês I, na avenida Durvalina. Foi feito uma reunião, fizeram uma 

proposta lá para tirar um ponto de conflito lá nos cruzamentos dessa avenida, foi feita 

uma proposta, mas essa proposta... eu queria avisar até aos moradores aí que essa 

proposta não está definida ainda, porque os moradores não concordaram com a 

proposta então a Secretaria de Mobilidade está revendo para que haja consenso entre 

os moradores, porque não adianta só a parte técnica fazer a proposta, mas tem que 

respeitar a opinião dos moradores, mesmo porque é eles que estão acompanhando no 

dia a dia, em frente às suas casas, o que realmente acontece com o trânsito. Então, eu 

queria até... já foi falado com o Paulo Guimarães. O Paulo Guimarães está revendo. E 

é isso que faz mesmo, como já disse o Lino: não deu certo, vamos tentar outro, vamos 

fazer uma coisa com consenso. Outra, por favor! Acabou! Ai... Do cinema. Do cinema 
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acho que já passou. Que ontem teve uma sessão de cinema com a ACI, muitas 

crianças, acho que tinha aproximadamente duzentas e poucas crianças, foi lindo, a 

criançada teve algodão-doce, pipoca, refrigerante. Foi muito, muito bonito! Todo 

mundo estava emocionado com o filme, com a organização, com o carinho do pessoal 

da ACI para receber essas crianças. Eu acho que é muito importante esse tipo de 

atividade para as pessoas que moram mais longe, que têm maior dificuldade de 

locomoção, e levar esses entretenimentos lá. Então, eu acho que a ACI está fazendo 

uma proposta muito linda aqui para a cidade com esse Natal Iluminado e a 

preocupação dela estar pensando nas pessoas que moram mais longe, que têm maior 

dificuldade, e levar esse tipo de lazer é fundamental para que todos sejam felizes por 

alguns momentos. E é só, senhor presidente.” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, só queria lembrar aqui, a 

vereadora Dulce Rita falou do Natal Iluminado, e este ano os comerciantes lá da região 

sul, da avenida Andrômeda, também se organizaram para o Natal Iluminado. Então, a 

avenida Andrômeda está participando desse espírito de Natal, vereadora, e de uma 

maneira bastante bacana, porque eles se reuniram, né, é uma pena que nem todos 

colaboraram este ano, mas foi lançada lá a semente para que o Natal na região sul e 

na avenida Andrômeda seja cada vez melhor. E eles se organizaram, compraram um 

grande Papai Noel e colocaram na avenida Andrômeda para fazer o enfeite lá. E cada 

pessoa que vai lá na frente desse Papai Noel, faz uma foto e posta nas suas redes 

sociais e depois vai numa loja participante, que ajudou a comprar o Papai Noel, ganha 

um cupom e concorre a uma tv de 50 polegadas de LED. Então, convido a todos vocês 

que vão lá para conhecer o Papai Noel da avenida Andrômeda, façam as suas fotinhas 

lá, postem nas redes sociais e concorram aí a uma tv de 50 polegadas. Obrigado, 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Professor Calasans 

Camargo, com o tempo de 10 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, funcionários da Casa, imprensa, vocês que nos 

acompanham aqui da galeria e também que nos acompanham através da TV Câmara 

e da internet! Bom, eu começo a minha fala aqui, inicio a minha fala cumprimentando 

também o colega Walter Hayashi, que se manifestou aqui e fez uma propositura de 

uma homenagem à escola João Cursino, uma escola tradicional, uma escola estadual, 

Dulce comentou aqui também, ambos foram alunos do João Cursino. Nós estivemos lá 

na semana retrasada, levei a minha mãe, a professora Cleyde Bonetti Calasans 

Camargo, também estava lá a professora Zélia, de biologia, e também o professor 

Rímoli para o encontro com os professores atuais. A direção realmente está fazendo 

ali um encontro dos professores antigos com os professores da atualidade para contar 

um pouco das histórias do João Cursino, né? São encontros, e nesse dia 30 é o ápice 

aí da festividade dos 90 anos no ginásio do João Cursino, um ginásio... estará 

recebendo as gerações, vão ser separados com pulseirinhas de cores diferentes 

representando as décadas de alunos do João Cursino, uma escola que está aí 

completando os seus 90 anos, né? Passaram ali professores do calibre ali de Simão 

Chuster, de matemática, os pais do ex-prefeito Joaquim Bevilacqua, o Hélio e a Leny 

Bevilacqua, Domingos Custódio, foi falado aqui, professor de literatura portuguesa e 

latim. Aquela época tinha o científico, era muito completo, inclusive até com o latim, na 

parte aí de humanas, né? Tinha essa parte que formava os professores e a parte 

técnica, que era o científico, onde saiam os engenheiros, a parte de biologia, né, 

focado aí em biológicas e nas exatas. Então, minha mãe foi professora lá de canto 

orfeônico e depois, com a extinção da disciplina no Estado passou à educação artística 

e também português, ministrou aulas de português no João Cursino, se aposentou lá 

duas vezes, ne: se aposentou por tempo de serviço e outra por idade. Foi professora lá 

por mais de 40 anos. É uma escola realmente muito tradicional. Nós temos um 

trabalho muito intenso naquela escola com atividades esportivas e principalmente 

temos aí feito mobilizações com comerciantes, com pessoas amigas do João Cursino, 

principalmente ex-alunos, para reformas e manutenções pontuais ali porque nós 

sabemos que o Estado está um pouco distante e muitas vezes necessidades imediatas 

da escola ficam mais dificultosas. Inclusive um grande professor de esportes, Walter 

Hayashi, colega Walter, que se existe um basquete em São José dos Campos com a 

tradição que tem, é devido ao professor Marson que passou por lá, né? O Marson que 

ele via o atleta lá e já chamava, tinha aquele olhar, aquele foco, e revelou Edvar 
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Simões, Josildo, tantas pessoas que foram para a seleção brasileira do basquete. São 

José dos Campos já naquela época da década de 60 já tínhamos aí professores muito 

importantes na escola estadual João Cursino. Então, é nesse domingo, dia 30, essa 

homenagem da Câmara Municipal proposta pelo colega Walter Hayashi, estaremos lá, 

vou levar minha mãe, ela está com 94 anos, com dificuldade, imposta pela idade, de 

mobilidade, mas ela faz questão de estar presente. Se for possível, ela quer falar um 

pouquinho lá também. Então, parabéns todos vocês que estudaram no João Cursino e 

construíram a nossa cidade de São José dos Campos! O João Cursino ele precisa ser 

revitalizado, a escola está muito forte nesse sentido, um trabalho muito forte de, 

principalmente, resgatar a identidade da grandiosidade que foi o João Cursino para 

resgatar também o alto nível do ensino que aquela escola sempre foi a tradição aqui 

da nossa cidade. Bom, eu queria passar a minha fala agora para os Jogos Abertos do 

Interior. São José dos Campos teve duas vitórias, espaçada em 69 e 2014, de Jogos 

Abertos do Interior, a maior competição esportiva de esportes amadores da América 

Latina, e nesses três últimos anos somos tricampeões consecutivos. Portanto, 

conquistamos 5 títulos na história do esporte joseense, mas 3 títulos 

consecutivamente. Importantíssimo, São José dos Campos tem sido premiada pelo 

foco na manutenção do trabalho de base, do trabalho de alto rendimento competitivo 

em várias categorias, desde as categorias de menores, na formação de talentos e na 

manutenção dos atletas de várias modalidades. Nós tivemos uma equipe recorde 

nesses Jogos Regionais. Como foi falado aqui anteriormente, Santos veio aí no nosso 

calcanhar ali com muita contratação, mas São José devido às políticas públicas 

permanentes que ela mantém de formação de talentos... Nós temos aqui uma 

estrutura esportiva espalhada pela cidade muito grande de próprios públicos 

municipais, veio sendo construída desde do final de década de 70, começo da década 

de 80, quando foi criada a Secretaria Municipal de Esportes, vieram sendo criadas as 

políticas públicas do esporte, as escolinhas de iniciação esportiva ou do Departamento 

de Atividades Esportivas Comunitárias – o Daec – em várias modalidades esportivas e 

atividades físicas para a população de todas as faixas etárias. Em 94, foi criado o 

Fadenp – o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. À época, o professor 

Michiharu Sogabe, meu sensei Sogabe, era o secretário de Esportes. Participei 

ativamente desse processo também, inclusive fui conselheiro do Fadenp, 

representando os clubes e academias do município com atletas na seleção da cidade 

durante as duas primeiras gestões, que eram biênios, né? Então fiquei os quatro 
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primeiros anos representando os clubes e academias do município como conselheiro 

do Fadenp, onde foram normatizadas todo o trabalho desse órgão importante, que é o 

Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. Foi um divisor de águas no esporte de 

São José dos Campos. Fui vice-presidente porque o presidente é o secretário em 

exercício, mas eu fui votado vice-presidente pelos pares do Conselho, pelos sete 

conselheiros, durante os quatro anos fui vice-presidente do Fadenp. E nós... na 

sequência, em 99, foi criado o Programa Atleta Cidadão que nós tivemos muita honra 

deste ano aqui uma indicação nossa em formato de projeto de lei culminou numa lei 

substitutiva que fundamentou o Programa Atleta Cidadão realmente como um 

programa com toda a sua base legal. Já está saindo o decreto de regulamentação 

porque a lei antiga do Programa Atleta Cidadão, que é de 2004, nunca foi 

regulamentada, tinha 90 a 120 dias para ser regulamentada. O substitutivo atual que 

aprovamos aqui nesta Casa por unanimidade, fruto de um projeto de lei da 

administração pública municipal que acatou a nossa indicação, já está saindo o 

decreto da regulamentação. Portanto, esse megaprograma... uma grande parte da 

delegação de São José dos Campos... O prefeito Felício Ramuth aumentou a idade do 

Programa Atleta Cidadão para 20 anos. Então uma grande parcela da representação 

nossa nesses Jogos Abertos do Interior de Marília, no qual fomos campeões, foi 

representada a cidade por atletas de equipes do Programa Atleta Cidadão, até 20 anos 

de idade. Nós fizemos também recentemente alterações na LIF Municipal do Esporte, 

a Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, que é uma das outras grandes... outros grandes 

diferenciais de São José dos Campos nas políticas públicas do esporte, melhorando, 

aperfeiçoando a LIF Municipal de Esportes que dá retaguarda também juntamente com 

o Fadenp para as equipes todas de formação de talentos e de representatividade do 

município. Portanto, nós temos várias legislações, inclusive aprovamos aqui na 

semana retrasada a criação do Conselho Municipal de Esporte, também nós fizemos 

uma indicação nesse sentido, indicação, que é um documento do vereador à 

administração pública municipal, que prosperou, que avançou, culminou num projeto 

de lei que nós aprovamos por unanimidade há alguns dias atrás. Estamos trabalhando 

fortemente para a implantação em São José dos Campos de uma legislação 

denominada Política Municipal de Esportes, que vai alinhar todas as leis e as políticas 

públicas que nós já temos aqui no município em prol do esporte. Por favor, queria 

fechar com o vídeo alusivo a esse importante resultado de São José dos Campos no 

Jogos Abertos do Interior na cidade de Marília.” 
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Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.  

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, essa é a nossa missão 

aqui na Câmara Municipal, estar aperfeiçoando as políticas públicas municipais do 

esporte e atividades físicas que proporciona esses grandes resultados. E encerrando, 

senhor presidente, a luta olímpica, que foi campeã nos Jogos Abertos no masculino e 

no feminino, já seguiu diretamente dos Jogos Abertos para o campeonato Sul-

Americano no Chile e trouxe mais 11 medalhas. Mais 11 medalhas para São José dos 

Campos no Campeonato Sul-Americano, representando o Brasil de luta olímpica.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de 

silêncio para o rabino Henry Sobel, que faleceu nessa sexta-feira. Ele se destacou na 

luta pelos direitos humanos e no combate à ditadura militar, junto com Dom Evaristo 

Arns. Denunciou de imediato a morte, o assassinato do Vladimir Herzog. Então eu 

acho que essa Casa que tem aqui registrado nos nossos anais a luta contra ditadura, 

eu acho que seria muito importante que a gente registrasse e fizesse esse um minuto 

de silêncio.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu quero parabenizar a Amélia por essa lembrança 

porque ele foi um dos marcos mesmo de resistência contra tudo que estava 

acontecendo na época. Inclusive, no enterro do Herzog, o pessoal não queria deixar 

ele ser enterrado lá no... é, por ser judeu, eles não queriam deixar que ele fosse 

enterrado lá no cemitério israelita, mas ele falou assim: ‘Não...’ por ele ter sido... 

falando que tinha sido suicídio. Ele falou assim: ‘Não, não foi suicídio, não! Era um pai 

de família com duas crianças, amava a vida, tinha bandeira de sobrevivência, de luta, 

de esperança, nunca que esse homem cometeu suicídio, então, ele vai sim ser 

enterrado no cemitério israelita.’ Então, ele foi muito, muito importante nesse período 

negro pelo qual essa nação passou. Muito bem lembrado, Amélia.” 

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

vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA:- “Senhor presidente, eu gostaria de 

pedir também um minuto de silêncio pelo passamento do Sidnei Pereira da Rosa, que 

era um bibliotecário lá de São Francisco Xavier, foi o criador, fundador da Biblioteca 
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Solidária. Então peço um minuto de silêncio. E também pelo falecimento hoje do 

Afonso Faria Cardoso, um dos pioneiros na criação do transporte alternativo. 

Lamentavelmente são duas perdas irreparáveis. E também vou no mesmo diapasão 

da manifestação da vereadora Amélia e da Dulce Rita, endossando esse minuto de 

silêncio ao Henry Sobel que realmente foi uma pessoa ilustre, uma pessoa combativa 

e que esteve presente nos momentos mais difíceis das vidas das pessoas neste nosso 

país.” 

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

vereador Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, chegamos ao fim dos trabalhos deste 

ano, mês que vem, último ano... dia 19 será a nossa última sessão. Em comum acordo 

com a liderança, nós solicitamos que a última sessão fosse antecipada para as 9 

horas, no período da manhã. Obrigado!” 

Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg. 

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 ad hoc, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente 

Robertinho.” 

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 antecipação, com início às 9 horas, da sessão 

ordinária do dia 19 de dezembro de 2019. 

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

inscrita para falar, com o tempo de dez minutos, vereadora Amélia Naomi.” 

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) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

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

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

falar um pouco sobre o centro da cidade. No final deste vídeo vocês vão... Hoje eu, o 

vereador Wagner Balieiro e vereadora Juliana Fraga protocolamos um projeto 

importante para a cidade. É disso que eu vou falar. Pode iniciar.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esses quiosques que foram... saíram na matéria... 

volta um pouquinho... foram construídos em frente ao teatro Benedito Alves, que foi 

dentro de um programa de revitalização, que era aqui na avenida São José, mas 

também na Praça da Matriz. E... Esse projeto infelizmente sofreu vários percalços 

nessa construção, mas queria aqui apresentar o restante do vídeo.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Aqui! Esse food truck aqui ele foi feito ali na parte do 

Banhado, saiu semana retrasada, há 15 dias no GNT. 2016 o teatro Benedito Alves foi 

entregue à população. Esse... Infelizmente esse teatro ficou 17 anos parado, né? Foi 

uma ação inclusive no Ministério Público.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Só voltando ali que eu queria comentar. Volta, por 

favor! Desculpa! Sem a fala. Ali nós estamos vendo o chafariz com o piso... Volta! 

Pode ser com o vídeo mesmo. Porque no projeto tem o chafariz, no projeto... Aqui foi o 

dia que foi inaugurado. E essa outra parte foi a reinauguração, porque quando o 

governo do Felício assumiu, ficou mais dois anos parado. Então essa foi a inauguração 

e essa é quando ele reinaugurou. Queria só ressaltar uma questão desse processo da 

comunidade no entorno. Agora, faz uns quatro ou seis meses, a Prefeitura tirou... fez 

ali da avenida São José uma área corredor de ônibus. Nós temos dois prédios, que é o 

prédio Drogasil e o Leopoldo Rossi, que são prédios antigos e que não têm garagem. 

Esses moradores dos prédios no entorno ficaram muito felizes com a revitalização do 

centro, satisfeitos, até porque com essa participação da sociedade, com o teatro 

aberto e tudo mais e com o quiosque inclusive, que um seria para Guarda Municipal, 

daria muito mais segurança. Então, quero sim registrar essa questão e aí colocar a 

reinauguração. Pode passar. Ah, só para explicar, ali do corredor de ônibus, a 

comunidade só foi avisada já na execução da obra, nem comunicada e consultada, 

então o pessoal perdeu a garagem que infelizmente tinha. Bom, vamos lá! Além do 

quiosque abandonado, quero trazer aí a matéria da Coronel José Monteiro. Aliás, 

queria lembrar, o Eduardo Sivinski ele estava aqui, então esse vídeo que eu vou 
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passar é dele. Esse não.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse é o vídeo do Eduardo.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não, antes ali. Pode parar ali. Queria só ressaltar essa 

questão que o vídeo levanta. Não tem infelizmente a boca de lobo. Tem essa grelha e 

a boca de lobo fica no outro lado. A minha assessoria esteve um dia depois, encontrou 

o engenheiro lá na obra inclusive, nós temos foto do engenheiro visitando a obra. 

Então este serviço da revitalização do centro que foi feito pelo atual governo, primeiro, 

já tem a denúncia... Aqui, olha a situação, além das grelhas, como está o acabamento 

dos tijolos: infelizmente de uma forma bastante a desejar. Ainda não terminou a obra, 

mas nós já vimos afundamento lá perto inclusive da lombada, ali perto da rua 7. Então, 

infelizmente esta obra, que será entregue agora, já está trazendo uma série de 

problemas para os comerciantes. Pode passar.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não, pode tirar o vídeo. Então, aqui é a requalificação 

das áreas urbanas, esse é o projeto, 910 milhões, e com esse problema que nós vimos 

a semana passada. Pode passar. Deu.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Ah! Aqui foram as sugestões do debate que teve na TV 

Vanguarda: Banhado nosso cartão-postal. Então nós fizemos a proposta acolhendo 

várias sugestões.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Fica autorizada a Prefeitura de São José conceder 

permissão de uso, sem ônus, às entidades filantrópicas os quiosques localizados na 

avenida São José, no calçadão da orla do Banhado. Aí tem uma série de proposta. 

Uma das propostas: campanhas de saúde, educação, trânsito, um quiosque para 

discutir a defesa do meio ambiente; orientação e esclarecimento à população; 

comercialização agora para o final do ano. Esse é o projeto, a justificativa, assinado 

pelo vereador Wagner, Amélia e Juliana Fraga. E ali a vista do Banhado que depois 

desta reforma, a revitalização, é uma área do deck que as pessoas utilizam, tanto é 

que é cartão-postal para o Brasil, porque quando saiu essa reportagem do food truck 

lá, foi feito nesta área aí.” 

Neste momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo.  
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, quero falar do evento de ontem que esta Câmara 

recebeu. Pode passar o novo vídeo? Que é sobre o dia das mulheres, dia 25.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Dia 25 de novembro de 1960 infelizmente as ativistas 

Minervina Mirabal, da República Dominicana, foram assassinadas. Dia 25 de 

novembro de 1960 os corpos dessas mulheres foram encontrados num barranco, no 

interior de um jipe. Pátria e Maria Teresa e o motorista Rufino de La Cruz. Elas 

falavam e lutavam.... A Minervina dizia o seguinte: ‘Se me matam, levantarei os braços 

do túmulo e serei mais forte.’ E de fato – pode passar – isso aconteceu até por conta 

do Encontro Feminista Latino-Americano, em 1981, realizado em Bogotá, lá na 

Colômbia. Esta data do assassinato das irmãs foi proposto pelas feministas por ser o 

Dia latino-Americano de Luta contra a Violência à Mulher. Nesse encontro fizeram 

várias denúncias de abuso de gênero que sofriam no âmbito doméstico, assim como 

também a violação e o assédio sexual por parte do Estado, como a tortura e a prisão 

por motivos políticos. Portanto, dia 17 de novembro de 1999 a Assembleia Geral das 

Nações Unidas declarou que dia 25 de novembro é Dia Internacional da Eliminação da 

Violência contra a Mulher... contra as mulheres em homenagem a essas 

companheiras, lutadoras contra a ditadura, que tem um filme que chama Las 

Mariposas. E aqui foi o evento da Câmara. Pode voltar um pouquinho. Aqui foi... A 

Câmara esteve aqui lotada, sediou. O vereador Robertinho. Esta é a promotora que 

fez uma belíssima... do Tribunal de Justiça. Ela fez um depoimento e a experiência de 

rede fundamental para que todos os parceiros e os nossos funcionários da Prefeitura, 

os funcionários da delegacia da mulher, como também o fórum... a juíza da Vara 

Especial da Mulher esteve aqui. Eles têm que trabalhar articulados. E não só a 

Secretaria da SDS, como também a Secretaria de Saúde. E foi importante os registros 

que nós ouvimos aqui, fundamentalmente e alertado pela nossa juíza o número ou o 

aumento do número de violência sexual. Pode passar. Bom, nós vimos... Antes de 

encerrar, e falando de ditadura e do dia de luta que foi o dia de ontem, falar também da 

posição do ministro da Economia, o Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Eu trouxe 

aqui um texto, um... que é o AI-5, que foi dia 13 de novembro de 68. O AI-5 ele dava 

poder... deu poder ao presidente de fechar o Congresso Nacional, as assembleias 

legislativas e as câmaras municipais. O Congresso foi fechado por tempo 

indeterminado no mesmo dia. Revogou poderes e punições, cassou mandatos e 

suspendeu direitos políticos até de caráter permanente. Então nós queremos dizer... A 
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bancada do Partido dos Trabalhadores já está entrando com várias ações no Senado e 

no Congresso Nacional em relação ao Paulo Guedes, mas nós sabemos que essa é 

uma posição do governo porque o Bolsonaro essa semana já lançou um projeto e uma 

proposta de garantir a lei GLO, que chama licença para matar. Ele quer usar isso 

principalmente para as manifestações dos trabalhadores sem-terra. Além disso....”  

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou concluindo. O Paulo Guedes quando ele 

expressou esta ameaça do AI-5 foi porque ele foi questionado pelos jornalistas sobre a 

situação do Chile, da Bolívia e do Equador, né? Porque é a mesma política econômica. 

E aí ele saiu com essa ameaça e com essa chantagem. Então, aqui as nossas... 

posição do Partido dos Trabalhadores, que: ‘Fascismo nunca mais! Ditadura nunca 

mais!’ E vamos à luta porque o que eles querem é fazer ameaças e amedrontar 

principalmente os ativistas, os lutadores, contra a política econômica, contra a 

privatização, que a gente está vendo todo dia e toda hora infelizmente, como é o caso 

do pré-sal. Obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador José Dimas 

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) o próximo orador inscrito, vereador José Dimas, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Pedi para usar o 

tempo do partido, mas não usarei todo. Não, não vou usar todo, vereador Cyborg. 

Senhor presidente, é interessante ver a história, porque se você não tem história, você 

fica com a última versão. Se você não conhece a história – né, vereadora Dulce Rita? 

– você fica com o último livro, ou com uma última palavra, ou com o último discurso. 

Esse é um perigo. Cuidado das pessoas de um livro só, de um filme só e de uma 

história só. É preciso ter visões, estar aberto. Então, eu aconselho alguém entrar lá no 

canal do Brasil Paralelo e ver um filme interessante chamado: ‘1964 – Brasil entre as 

armas e os livros’. É interessante. Por que que surgiu o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, o 

AI-5? Não foi de uma... aliás, não saiu só o AI-5. Por que que saiu o AI-1? Por que... O 

que aconteceu depois? Castelo Branco? Costa e Silva? Médici? Um tal de Golbery do 

Couto Silva. Se você não conhece a história, você vai engolir a primeira história. E eu 

sou a favor que lá na zona rural tenha sim, quem mora lá, o direito de defender a sua 

família, a sua esposa, os seus filhos porque o bandido entra com arma e quer fazer 

com a sua família o que quiser! Então, é preciso ver a história e entender as coisas 

direito. Então, se você está lá na roça... Quem não mora na roça, não sabe a 

dificuldade que tem, pode colocar essa lei como se fosse aí direito de matar. Mas, 

enfim, é o sempre discurso de quem captou o surgimento do partido PC (Partido 

Comunista), de origem lá do Tratado de Varsóvia, e não é o PC do B de origem lá da 

China, que queria fazer toda essa versão no campo. Isso é muito interessante. Então, 

como sói acontecer, o Cine Teatro foi bem recuperado pelo prefeito Carlinhos, que foi 

entregue infelizmente pela metade, falta de AVCB, de uma série de coisas que 

precisava arrumar. Então merecimento, realmente foi recuperado, fez grande parte, 

mas não foi entregue totalmente. Foi inaugurado, digamos assim, meia-boca. Assim 

como também outros meias-bocas aconteceram que somaram 306 milhões de dívida. 

Tudo que é meia-boca tem que fazer duas vezes e fica muito mais caro. Portanto, eu 

queria lembrar apenas que os quiosques feitos às pressas como uma espécie de 

oportunidade para a reeleição, ou uma obra eleitoreira, assim como as obras e 

reformas também na 9 de Julho sem as devidas audiências públicas, é preciso 

lembrar, recordar tudo isso. A reforma no centro não terminou ainda e há dificuldades, 

mas é preciso lembrar que queremos mais espaço para as pessoas andarem no 

trânsito do que os carros. Isso acontece em todos os lugares. E os quiosques serão. 

Aliás, é bom lembrar, eu também estou de acordo que use o quiosque, mas pergunte 

para os comerciantes que quiseram usar se foi feito adequadamente, com os espaços 
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necessários para guardar os alimentos, as bebidas? Eles querem fazer de acordo com 

o que tem que ser feito, do jeito certo. Do jeito que está lá nenhum comerciante quer. 

Os que quiseram, se prontificaram, perceberam que é inviável do ponto de vista 

comercial, além de ser uma barreira para contemplar a natureza, além de ser um 

afronto às vezes a própria Lei do Zoneamento. Então, é preciso repensar o que 

faremos com aquilo lá. Enquanto isso, talvez as pessoas pensem, ou possam 

imaginar, que se tivéssemos pensado bem antes, poderíamos ter feito algo para não 

jogar dinheiro fora. Eu quero só lembrar, senhor presidente, que, ainda em obras, a 

revitalização do centro, nós ouvimos algumas pessoas. É verdade, moradores que 

moram ali em alguns prédios reivindicam lugares para estacionar, com direito, só que 

são prédios construídos na época que não havia tanta necessidade de usar carros. 

Você vai no centro de Portugal, por exemplo, estradas estreitas porque lá na época 

que foram feitas não tinha nem carro. Então, nos centros principalmente de São Paulo, 

o centro velho do Rio de Janeiro, algumas ruas não têm, algumas casas foram 

construídas sem vagas para carros; hoje, duas, três vagas. Então, é uma dificuldade 

que aqueles moradores que moram lá sempre vão encontrar. Bom, só lembrando aqui 

então que as coisas são como são porque as coisas se parecem com os seus donos, a 

cidade tem a cara do seu prefeito e também, como brincava antigamente, né, a igreja 

tem a cara de seu pastor e de seu padre. Portanto, a cidade tem a cara do prefeito que 

está atuando agora, estou de acordo que faça as mudanças, mas que faça 

consultando a comunidade. É preciso rever a história porque senão você vai ficar com 

a última versão, a última história, o último livro. Eu tenho medo das pessoas de uma 

versão só. Radicalismo não é bom. É preciso ter consenso, é preciso buscar a verdade 

e in medium virtus est (no meio está a virtude). Obrigado, senhor presidente!” 

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

um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Amélia Naomi, vereadora Dulce Rita, 

vereador Dilermando Dié, vereador Robertinho da Padaria, pelo passamento dos 

senhores Henry Sobel, Sidnei Pereira da Rosa, Afonso Faria Cardoso e Anízio dos 

Santos.” 

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

póstuma à memória dos senhores Henry Sobel, Sidnei Pereira da Rosa, Afonso Faria 

Cardoso e Anízio dos Santos. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 
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Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

20h52min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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