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QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h24min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: FERNANDO PETITI (MDB), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTO CHAGAS (PL),
RAFAEL PASCUCCI (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), WALTER HAYASHI (PSC), MARCÃO DA
ACADEMIA (PSD) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA).

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: RENATO
SANTIAGO (PSDB) – 16h25min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h25min;
JULIANA FRAGA (PT) – 16h26min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 16h27min; JUVENIL

Às 16h24min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO
DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do
povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta
da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada
e rubricada pelos membros da Mesa.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma
simbólica. Com a palavra o vereador Marcão da Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores e
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SILVÉRIO (PSD) – 16h28min; LINO BISPO (PL) – 16h29min; THOMAZ HENRIQUE
(NOVO) – 16h29min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h29min; MARCELO
GARCIA (PTB) – 16h30min; DULCE RITA (PSDB) – 16h31min; MILTON VIEIRA FILHO
(REPUBLICANOS) – 16h39min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h40min; e DR.
ELTON (PSC) – 17h06min.
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vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, aos funcionários da Casa!
Senhor presidente, eu quero nesse momento fazer uma homenagem ao dia dos feirantes.
Hoje é dia 25 de agosto, celebrado o Dia do Feirante, né? Aqui mandar um abraço para
Maria, a presidente da Associação dos Feirantes; o nosso amigo Almir, amigo sempre do
meu pai que vivia na feira o tempo todo. A gente sempre fizemos um trabalho forte junto
com os feirantes. A Vilma, uma amigona nossa, também batalhadora. Então, quero
mandar um abraço aqui através da Maria Albuquerque, que é a presidente do Sindicato
dos Feirantes, parabenizar e homenagear todos os feirantes. Os feirantes têm uma vida
muito dura, pois precisam acordar bem cedo para montar as suas bancas na feira, com
produtos frescos, frutas, legumes e verduras e vários outros, ou mesmo objetos para o lar.
Sempre com alegria e simpatia recepcionando os clientes. Eles se dedicam para levar os
melhores produtos aos seus clientes diariamente, e são considerados peças importantes
para movimentar a economia regional e nacional. Os feirantes, que quanto que ajuda a
nossa cidade. E a gente tem que aqui, essa Casa, fazer uma homenagem justa ao
feirante. Parabéns!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabéns, então, ao dia
dos feirantes! Marcão, peço, então... Vai falar? Peço, então, ao vereador Marcão da
Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência dos vereadores. Então,
com a palavra o vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde aos vereadores, público
que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, também pelas redes sociais e pela TV
Câmara! Solicito a supressão de leitura de todos os processos da pauta por serem de
conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento, por uma sessão, senhor
presidente, dos seguintes processos: Processo nº 2250/2021, do Processo 8225/2021.
Solicito inclusão para leitura do Processo nº 8081/2022, do Processo nº 8082/2022, do
Processo nº 8083/2022, do Processo 8133/2022, e do Processo 8136/.... Repetindo: o
Processo nº 8136/2022. Também, em tempo, do Processo 8137/2022 e do Processo
8138/2022. Repetindo, como processo apenas inclusão para leitura. Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou
por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das matérias
submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por uma sessão,
do Projeto de Lei nº 104/2021 constante do Processo nº 2250/2021, de autoria do
vereador Júnior da Farmácia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos
Campos a criar o Procon Municipal Itinerante para dispor atendimento nos bairros da
cidade e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 398/2021 constante do Processo
nº 8225/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que dispõe sobre as instituições
públicas e privadas de ensino, a expedirem diploma e histórico escolar em Braille para os
alunos com deficiência visual no âmbito do Município de São José dos Campos; e, ainda
o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 281/2022 constante do Processo nº
8081/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que dispõe sobre a execução do Hino
Nacional do Brasil nas escolas da rede municipal de ensino; do Projeto de Decreto
Legislativo nº 38/2022 constante do Processo nº 8082/2022, de autoria da vereadora
Dulce Rita, que concede a Medalha Mérito Científico aos criadores da urna eletrônica; do
Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2022 constante do Processo nº 8083/2022, de autoria
da vereadora Dulce Rita, que concede a Medalha Mérito Científico aos pioneiros da
indústria aeronáutica; do Projeto de Lei nº 282/2022 constante do Processo nº 8133/2022,
de autoria do vereador Juvenil Silvério, que institui no Calendário Oficial do Município de
São José dos Campos o Dia do Artista Sertanejo, a ser comemorado todo terceiro
domingo do mês de maio; do Projeto de Lei nº 283/2022 constante do Processo nº
8136/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a instituição do
Outubro Rett, mês de Conscientização sobre a Síndrome de Rett no Município; do Projeto
de Lei nº 284/2022 constante do Processo nº 8137/2022, de autoria do vereador Zé Luís,
que denomina a rua 26 (Vinte e Seis), localizada no Loteamento SetGarden, de rua José
Luiz da Silva; e do Projeto de Lei nº 285/2022 constante do Processo nº 8138/2022, de
autoria do vereador Zé Luís, que denomina a rua 25 (Vinte e Cinco), localizada no
Loteamento SetGarden, de rua Ronaldo Edmundo Alcântara.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, também solicito inclusão na pauta
de hoje do Processo de nº 5838/2021 – Projeto de Lei 274/2021.”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão
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
sessão. Com a palavra o vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, eu coloquei agora, em momentos
atrás, um pedido para inclusão e votação do Projeto de nº 274/2021. Em entendimentos
com o líder de governo, eu estou retirando o meu pedido. Que ele seja incluído na sessão
da semana que vem para votação. Faço isso, inclusive, e abro para todos os vereadores
se quiserem... viu, vereadora Dulce Rita? Cito sim. Se quiserem serem coautores como o
vereador Thomaz Henrique já é, fica aberto para quem quiser também assinar como
autores desta propositura.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereador. Portanto,
então, vamos passar à leitura dos processos para ciência dos senhores vereadores. Peço
ao vereador Marcão da Academia, por favor, que faça a leitura.”
Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do
Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões
Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem
como procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 8081/2022 – Projeto de
Lei nº 281/2022, de autoria do vereador Zé Luís, dispõe sobre a execução do Hino
Nacional do Brasil nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Comissões: Justiça e
Educação. O rito é Ordinário. Término do prazo para emendas: 09/9/2022. Processo nº
8082/2022 – Projeto de Decreto Legislativo nº 38/2022, de autoria da vereadora Dulce
Rita, concede a Medalha Mérito Científico aos criadores da urna eletrônica. Comissão:
Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 09/9/2022. Processo nº
8083/2022 – Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2022, de autoria da vereadora Dulce
Rita, concede a Medalha Mérito Científico aos pioneiros da indústria aeronáutica.
Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 09/9/2022.
Processo nº 8133/2022 – Projeto de Lei nº 282/2022, de autoria do vereador Juvenil
Silvério, institui no Calendário Oficial do Município de São José dos Campos o Dia do
Artista Sertanejo, a ser comemorado todo terceiro domingo do mês de maio. Comissão:
Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 09/9/2022. Processo nº
8136/2022 – Projeto de Lei nº 283/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, dispõe
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sobre a instituição do Outubro Rett, mês de Conscientização sobre a Síndrome de Rett no
Município. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. O rito é Ordinário. Término do prazo
para emendas: 09/9/2022. Processo nº 8137/2022 – Projeto de Lei nº 284/2022, de
autoria do vereador Zé Luís, denomina a rua 26 (Vinte e Seis), localizada no Loteamento
SetGarden, de rua José Luiz da Silva. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do
prazo para emendas: 09/9/2022. Processo nº 8138/2022 – Projeto de Lei nº 285/2022, de
autoria do vereador Zé Luís, denomina a rua 25 (Vinte e Cinco), localizada no Loteamento
SetGarden, de rua Ronaldo Edmundo Alcântara. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário.
Término do prazo para emendas: 09/9/2022.”
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:- “Informo aos senhores
vereadores que o Processo nº 8043/2022 – Projeto de Lei Complementar 11/2022, lido
hoje, tramitará em rito Especial, com término do prazo de emendas em 16 de setembro de
2022.”
Passou-se ao processo de discussão.
Deliberação da tramitação da emenda e do substitutivo protocolados fora do prazo
e leitura – Rito Ordinário.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação
da Emenda nº 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 2837/2022 – Projeto
de Lei 70/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam
– vai falar, não? –, permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação está aprovada
por unanimidade.”
Às 16h45min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 70/2022 constante
do Processo nº 2837/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera o art. 1º do
Projeto de Lei nº 70/2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação
do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Zé Luís, ao Processo nº 7200/2022 – Projeto
de Lei 225/2022, de autoria do vereador Zé Luís. Vereadores favoráveis permaneçam
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como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada por
unanimidade.”
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do
Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Zé Luís, ao Projeto de Lei nº 225/2022 constante
do Processo nº 7200/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que altera a Lei nº 6.852, de
19 de julho de 2005, que “Dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas agências
bancárias estabelecidas no Município, e dá outras providências”.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador que faça
a leitura, por favor, das tramitação, então, que foi aprovado.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Emenda nº 2, de autoria da
vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 2837/2022 – Projeto de Lei nº 70/2022, autoria:
vereadora Dulce Rita, altera o art. 1º do Projeto de Lei nº 70/2022. Comissões: Justiça e
Economia. O rito é Ordinário. Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Zé Luís, ao
Processo nº 7200/2022 – Projeto de Lei nº 225/2022, de autoria do vereador Zé Luís,
altera a Lei nº 6.852, de 19 de julho de 2005, que ‘Dispõe sobre o tempo de atendimento
ao público nas agências bancárias estabelecidas no Município, e dá outras providências’.
Comissões: Justiça e Economia. O rito é Ordinário. Término do prazo para emendas:
09/9/2022’. Apenas esses, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, eu volto ao microfone,
primeiramente, para também saudar os militares, os soldados, que hoje é Dia do Soldado,
também. Então, um reconhecimento pelo que eles fazem pela nossa pátria, a nossa
singela homenagem. Mas, senhor presidente, eu volto aqui a esse microfone, exatamente
que já foi corrigido sobre a questão da PLC 11/2022. Realmente é uma matéria
codificada, então também eu gostaria de questionar se antes de vir para a nossa Casa, se
não haveria a necessidade de ter feito as audiências públicas, porque se trata do Plano
Diretor do Turismo Sustentável. Então, é um tema que envolve a cidade toda, e eu acho
que a população de todas as regiões deveriam debater e sugerir algumas recomendações
para esse projeto. De qualquer forma, é uma sugestão que eu faço, que o Executivo
promova essas audiências para que a gente possa ouvir toda a população de São José
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dos Campos e as entidades ligado ao turismo.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereador. Fica
registrado então seu pedido. Vamos consultar a equipe técnica e te darei o retorno, então.
Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero aproveitar esse momento
para fazer também uma homenagem aqui aos feirantes da nossa cidade. Hoje, dia 25 de
agosto, é o Dia do Feirante, esses profissionais que todos os dias acordam muito cedo e
vão para várias comunidades de nossa cidade levar alimento, fazer ali a oferta da feira
para as pessoas que desejam. E, claro, na feira livre é um lugar que faz o bate-papo.
Então, a todos os feirantes, àqueles que trabalham diariamente em favor das nossas
comunidades, à Maria, lá da Associação dos Feirantes, também um abraço para ela, toda
a diretoria da Associação. Um abraço muito grande para vocês e parabéns! Que Deus
abençoe todos os feirantes!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, vereador
Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, Robertinho! Boa tarde a todos os
vereadores, aos funcionários dessa Casa! Ali eles ficam contando piada, a gente tem que
segurar para não rir, né? Mas eu também vim aqui homenagear os feirantes, dia 25 de
agosto, hoje é o Dia do Feirante. Feirante é aquela pessoa, homem ou mulher,
profissional que trabalha com hortaliças, frutas, produtos de granja, roupas, artesanatos,
que levam os alimentos frescos e produtos de boa qualidade às nossas mesas e com
melhores preços. Acordam cedo, né? Quando a gente está naquele friozinho na nossa
cama, a gente tem aqueles amigos feirantes, fala: nossa senhora, eles já estão na batalha
do dia a dia, aquela ventania, chuva. É um dia bem, bem longo. Essa data foi criada em
comemoração da primeira feira livre no Brasil, vereador Marcão da Academia, em 1914,
lógico que na cidade de São Paulo, nossa grande capital aí do Brasil. Desde 1914 – o
Walter Hayashi que está me assoprando aqui –, na Cantareira. E são 108 anos de feiras
livres no Brasil. Aos profissionais feirantes, os nossos parabéns pela data tão importante.
Aqui se vou parar para falar de todos os feirantes que a gente criou amizade,
principalmente na sexta-feira, na feira da Vila Adyana, ali que é o reduto, todo dia eu
estou ali, toda a sexta-feira, ali, eu ia esquecer de alguém. Então, aqui, em nome da Maria
de Souza Albuquerque, presidente do sindicato, deixar um abraço extensivo aí e que
Deus abençoe a todos os feirantes. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
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vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu não queria também… eu não poderia
também deixar de homenagear os feirantes, que eu tenho feito minhas andanças por aí, e
vejo que a luta deles é brava. Quatro horas, três horas da manhã já estão em pé. São
eles muitas vezes que estão vendendo seus próprios produtos, fomentando a horta
familiar, enfrentando o batalhão aí, que é uma coisa muito… só com muita resiliência
mesmo que eles conseguem vencer a concorrência dos supermercados das grandes
redes de alimento. E são muito carinhosos, são muito alto-astral, trazem muita alegria ali
para aquele espaço, que eles conseguem é trazer felicidade e esperança para todos.
Então queria deixar meu abraço, meu carinho e o meu muito obrigado pelo apoio, pela
acolhida que eles têm me dado aqui nessas andanças.”
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 561/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
11716/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo
instalar câmeras de segurança nas pré-escolas e creches municipais e dá providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
nº 11716/2021 – Projeto de Lei 561/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia –
vai falar? –, inscrito para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, vereadores e
vereadoras, em discussão agora um projeto de minha autoria, que é muito importante
para nossa cidade. O momento agora também mostra mais ainda essa importância. O
processo se consiste na autorização do Poder Executivo a instalar câmeras de segurança
nas pré-escolas, nas creches municipais, e dá outras providências. Esse projeto, coloquei
em 2021 nessa Casa, sempre batalhamos pela segurança das nossas crianças, sempre
buscar o melhor não só das crianças, para os pais e também na questão de furtos,
vandalismo. Era importante. Sempre foi importante esse projeto. A gente lembra muito
que ele tem… ele consiste num sistema de monitoramento, com as câmeras, que é uma
importante ferramenta de controle na qualidade de serviço prestado tanto na prestação de
serviço, na segurança das crianças; nos pais, um mecanismo de controle, além de
garantir a segurança da comunidade escolar. O sistema de monitoramento nas escolas
também tem um objetivo de proteção ao patrimônio público, contra vandalismo e furto.
Aconteceu… tem acontecido alguns fatos. O fato que aconteceu agora principalmente
essa semana nos trouxe a reflexão da importância desse projeto. Nós já vínhamos
tratando isso, hoje mesmo estivemos junto ao secretário de Educação, o Jhonis, com
diversos vereadores. Ele apresentou toda uma situação que vem ocorrendo e o que ele
vai fazer pelas escolas. Inicialmente, na escola José Madureira Lebrão, lá do Jardim
Mariana II, o secretário de Educação já vai estar instalando o sistema de monitoramento
emergencial naquela escola. A partir disso, agora começa um trabalho, uma tratativa para
colocar mais de 2 mil câmeras em todas as escolas municipais. Trabalho que nós viemos
tratando há tempo com a Educação, um projeto de lei desde 2021, protocolado nessa
Casa, e a gente trabalhando isso com a Educação. E agora, depois da nossa conversa –
e eu tenho certeza aqui que eu vou pedir a aprovação para todos os vereadores, eu tenho
certeza que os vereadores estarão aprovando esse projeto –, nós vamos conseguir a
instalação dessas câmeras nas escolas do município, que possa trazer mais segurança. É
isso que a gente precisa, é isso que a gente vai trabalhar, é isso que essa Casa promove
para a população de São José dos Campos. Eu cedo uma palavra ao vereador Walter
Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI, em aparte:- “Muito obrigado, vereador Marcão da
Academia! Realmente um projeto de lei de sua autoria de suma importância. Pode contar
com meu voto, porque também no meu projeto – meu e do Thomaz –, contempla de
maneira mais ampla essa questão das câmeras, que é a segurança para nossas crianças,
para os funcionários, para os professores. Portanto, Marcão, parabéns por esse projeto
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que vai realmente suprir uma deficiência que nós temos sobre a questão da segurança
nas nossas escolas. Até para outras coisas vai servir essas câmeras também. Então,
pode contar com meu voto sim.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Agradeço, vereador Walter Hayashi! É um
projeto, é um sistema que ele ajuda muito. É um sistema que ele é custoso, a gente
entende que precisa de todo um sistema, tenho certeza que vai ser trabalhado junto com
o nosso CSI, sistema do COI do nosso município. Mas é um projeto que a gente,
independente dos projetos, a gente tem que sempre trabalhar a segurança das nossas
crianças, e a segurança das nossas crianças não tem preço. Nós temos que batalhar por
isso. E o entendimento hoje da Secretaria de Educação, Proteção ao Cidadão também, é
um entendimento de melhorias. Concedo a palavra à vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Marcão, eu acho de suma importância o seu
projeto, que nós temos mesmo que dar mais segurança para as crianças e por
consequência dar para os pais também. Só que eu queria que você também batalhasse
junto ao governo que esse projeto fosse estendido também para as escolas estaduais,
porque são crianças do nosso município, que também os pais pagam imposto, e eles
também têm esse direito. Eu acho que poderia ser isso, porque as escolas municipais
estão com os mesmos… com as mesmas crianças da nossa cidade, com os pais
contribuintes da nossa cidade. Eu acho que nós precisamos pensar grande, parar de
pensar que as escolas municipais vão ser só atendidas pelo governo municipal. Se o
governo municipal tiver essa preocupação também com as escolas estaduais, fazer um
convênio, também fazer todas as abordagens, as implantações necessárias, a nossa
comunidade vai sair ganhando. Eu queria que você levasse isso junto ao seu prefeito para
que ele visse isso com atenção, porque o atendimento para uma escola tem que ser igual
da outra escola. Chega de Alphaville e Alfavela dentro da nossa cidade.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Perfeito, vereadora! Superimportante a
colocação. São nossas crianças, temos que batalhar. Lembrando que o governo… a
Prefeitura Municipal tem ação em cima da administração municipal, o Estado no Estado.
E o importante esse momento desse ano que vai definir as melhorias principalmente das
escolas estaduais, a segurança. Tomara que esse ano a população entenda o que é bom,
que está deficitário também, que o Governo do Estado entenda que tem também que
trabalhar com as escolas estaduais. E São José está sendo referência para o Estado, que
aprenda a trabalhar a segurança das nossas crianças. O município já implanta câmeras
em várias.... em frentes de várias escolas. Praticamente todas as escolas de São José
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tem câmeras do COI. Mas lá dentro, lá dentro tem que ter. E através desse projeto, a
Secretaria de Educação entendendo a importância, junto com a Proteção do Cidadão, e
com nosso sistema que nós já temos em São José dos Campos, nós vamos ser mais um
projeto que traz referência para o Brasil de segurança para os nossos filhos. Então é isso
que a gente quer e a gente vai batalhar. Conto com todos vocês que têm lutado muito por
isso. Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 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.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão...
Justificativa de voto o vereador Walter Hayashi.”
O vereador Walter Hayashi, J.V.:- “Senhor presidente, quero, novamente, parabenizar o
vereador Marcão da Academia, que realmente com a capacidade que tem de entender as
nossas necessidades, as necessidades dos nossos munícipes, apresenta este brilhante
projeto, aprovado agora por unanimidade. E queria fazer aqui uma recomendação. O
projeto que eu pedi para colocar na semana que vem na pauta para votação, ele é mais
abrangente. Ele é mais abrangente, atende, inclusive, todas as escolas ou entidades que
cuidam de crianças. Então, falo novamente, quem quiser assinar, nós aceitamos que
outros vereadores possam também ser coautores dessa propositura nossa, que ela é
muito importante. E embora a nossa assessoria jurídica tenha apontado
inconstitucionalidade tanto no seu como no meu, como o seu foi aprovado, então não vejo
razão para ser o meu rejeitado. O meu não, o nosso, porque é meu, do Thomaz e de mais
quem quiser. Dulce Rita parece que vai assinar e outros vereadores. A vereadora Juliana.
Então, quem quiser assinar conosco será muito bem aceito.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço, por gentileza, ao
vereador Lino, por favor, que assuma os trabalhos da Mesa Diretora. Convoco o vereador
Lino.”
Neste momento, assume a presidência o vereador LINO BISPO, que dá continuidade aos
trabalhos.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 134/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
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4359/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a rua Quatro A,
localizada no Loteamento Boa Esperança III, de rua Joubert Lopes da Silva.
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Prosseguindo, então, o processo de
votação. Processo nº 4359/2022 – Projeto de Lei nº 134/2022, autoria: vereador Roberto
do Eleven, denomina a rua Quatro A, localizada no Loteamento Boa Esperança III, de rua
Joubert Lopes da Silva. Em discussão o Processo no 4359/2022 – Projeto de Lei
134/2022, autoria: vereador Roberto do Eleven. Em votação o processo. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Aprovado por unanimidade o projeto.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 139/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
4369/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a rua Onze,
localizada no Loteamento Paineiras I, de rua Alzira Eugenio Ferreira.
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Em discussão o Processo no 4369/2022 –
Projeto de Lei nº 139/2022, autoria: vereador Roberto do Eleven. Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Projeto aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 159/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
4700/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que denomina a rua 3 (Três), localizada no
Loteamento Costinha B, de rua José Medeiros de Andrade.
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Em discussão o Processo no 4700/2022 –
Projeto de Lei nº 159/2022, autoria: vereador José Luís. Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Projeto aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 178/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
5279/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que denomina as ruas 1 (Um) e 3 (Três),
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localizadas no Loteamento Vila Amélia, de rua Roberto Romeu Aparecido.
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Em discussão o Processo no 5279/2022 –
Projeto de Lei nº 178/2022, autoria: vereador José Luís. Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Projeto aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 32/2022 CONSTANTE
DO PROCESSO No 6891/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que
concede o Título de Cidadão Joseense ao diácono José Roque da Rosa.
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Em discussão o Processo no 6891/2022 –
Projeto de Decreto Legislativo nº 32/2022, autoria: vereador Marcão da Academia,
vereador inscrito para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, também venho
aqui pedir o apoio dos nobres vereadores e vereadoras a esse projeto de decreto
legislativo que concede o Título de Cidadão Joseense ao diácono José Roque da Rosa,
diácono Roque. Nosso amigo, parceiro, que tem feito um trabalho espetacular como
diácono na diocese de São José dos Campos, na Paróquia Coração de Jesus. Meu amigo
pessoal, uma pessoa que tem feito um trabalho espetacular. Ajudou muito a jovens a
seguir a sua vocação religiosa. Ajudou muito o meu filho a hoje estar no seminário,
batizou o meu filho. E o Roque é... a vida dele sempre foi feita em São José. Falar um
pouquinho do José Roque da Rosa. Nasceu no dia 16 de agosto de 1950, em São Bento
do Sapucaí. Mudou-se para São José dos Campos dia 6 de agosto de 1967. Dia 6 de
agosto de 2022, completou 55 anos de São José dos Campos. Trabalhou na construção
civil, na Tecelagem Parahyba e General Motors, onde se aposentou em 1996. Ele teve
uma vida dedicada ao trabalho pastoral e voluntário desde 1992. Coordenador da PLC,
coordenador dos Coroinhas, Conselho Administrativo Econômico Paroquial e Conselho
Pastoral Paroquial na Paróquia Coração de Jesus, no Bosque dos Eucaliptos. Membro da
diretoria OASCM – Obra Assistencial e Social Coração de Maria, membro da equipe
administrativa da Coopere – Cooperativa de Reciclagem do Bosque dos Eucalipto,
voluntário da Pastoral Judicial da Diocese de São José dos Campos, ordenado diácono
por Dom Nelson Westrupp, trabalho pastoral e diácono, hoje Paróquia Nossa Senhora
Aparecida Parque Interlagos. Desde a ordenação, em 4 de setembro de 1999, até hoje
exerce o ministério diaconal na Paróquia Coração de Jesus do Bosque dos Eucaliptos.
Entre muitas outras histórias desse homem de Deus, de um homem que tem uma missão
muito importante, tem realizado essa missão, e tem ajudado muitas vidas aí. Então, eu
peço a todos essa homenagem de São José dos Campos, a esse Título de Cidadão
Joseense ao meu nobre amigo, diácono José Roque da Rosa. Meu muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Vereador Marcão, realmente, quero só
apenas fazer um pequeno comentário. O Roque é merecedor com certeza. Conheço há
muitos anos o Roque também. Acho que cerca de 30 anos atrás a gente se conheceu.
Cara merecedor. Parabéns! Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 34/2022 CONSTANTE
DO PROCESSO No 7080/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera o Decreto
Legislativo nº 14, de 26 de maio de 2022, que “Dispõe sobre a criação da Medalha Mérito
Científico”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Em discussão o Processo no 7080/2022 –
Projeto de Decreto Legislativo nº 34/2022, autoria: vereadora Dulce Rita. Em votação o
processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Projeto aprovado por unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Justificativa de voto, vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, J. V.:- “Bom, eu queria só agradecer a todos os vereadores
que também aprovaram esse projeto, que agora nossa Casa está criando a Medalha
Mérito Científico, que nada mais importante que São José dos Campos tenha essa
medalha em reconhecimento a todos os professores, os cientistas, que tornaram essa
cidade aqui a referência do avião, a referência com o Inpe, e a referência da tecnologia.
Que mais? Motor a álcool. Muito bem. Da urna eletrônica! Então, nada mais justo que nós
façamos a criação dessa medalha em reconhecimento de tantos e tantos cérebros
maravilhosos que a nossa terra tem. E está aí, olha, uma fila imensa. Muitos alunos
pedindo aí para a gente reconhecer seus professores, muitos parceiros do Inpe, pedindo
também que a gente faça uma medalha... uma homenagem de reconhecimento a todas
essas pessoas aí que transformaram São José dos Campos de fato na cidade da
tecnologia.”
Às 17h09min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Questão de ordem, vereador Marcão da
Academia.”
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, quero só fazer também uma
menção aqui. Na terça-feira, eu fiz aqui no Pinga-Fogo uma homenagem a vários atletas
de São José dos Campos que se destacam, que estão nos representando em vários
jogos, municipal, nacional e até mundial. E aqui eu quero também mandar um abraço
para toda a equipe de taekwondo aqui da nossa cidade, a Liga Vale, através do Mestre
Daniel, toda a sua equipe, todos os atletas que estão lá também. Ele passou para a gente
hoje, que eles estão lá nos Estados Unidos. A delegação de 11 atletas que está
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disputando o President Cup 2022, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, já
garantiu mais medalhas. E o quadro até o momento é o seguinte: dois medalhistas de
ouro (Pedro Henrique Almeida, que luta até 63 quilos no Juvenil; Elis Vasconcelos, que
luta acima de 59 na categoria Cadete); e duas medalhas de prata (o Maicon Andrade, que
luta acima de 87 quilos na Sênior; o Matheus Bartholo, que luta até 58 quilos na Sênior).
Os dois pegaram prata. E uma bronze, que é a Renata Carvalho, poomsae, que é sub-50.
Então, são atletas que estão nos defendendo lá em Estados Unidos, competindo, muitos
aí chegando a nível de Olimpíadas. E aqui, nosso abraço, nossa torcida! Estamos junto
com vocês. Bora!”
O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Nada mais havendo a tratar, está
encerrada a sessão da noite de hoje. Obrigado a todos!”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador LINO BISPO, declarou
encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 17h11min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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