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Guia da 
Cidadania  
de São José 
dos Campos

O que é cidadania? O que isso tem a ver comigo? 
Como posso interagir com o poder público 
municipal?  Essas e outras questões estão presentes 
nesta cartilha, cujo foco é o  primeiro setor (Governo). 
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O que é cidadania?

Quando surgiu na Roma Antiga, a palavra cidadania, 

que se origina do latim civitas (habitante da cidade),  

se referia apenas a um grupo de cidadãos, os chamados 

homens livres (escravos, mulheres e crianças,  

por exemplo, não estavam contemplados). 

Foi muito tempo mais tarde, a partir do século 18,  

com a criação do Estado de Direito e a posterior 

conquista dos direitos civis, que seu conceito passou  

a ser moldado em cima da ideia de que todos os 

homens têm direitos iguais. 

Mas o que é Estado de Direito? Na prática, significa que 

nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum, 

está acima da lei. Os governos democráticos exercem a 

autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos 

aos constrangimentos impostos pela lei1. 

E o que é cidadania? Se você pesquisar, encontrará 

diversas definições, mas para guiar esta caminhada, 

escolhemos a seguinte: a cidadania moderna diz 

respeito ao conjunto de direitos e deveres dos cidadãos 

que pertencem a uma nação, ou seja, ao povo de um 

país. O núcleo dessa cidadania é composto basicamente 

de três tipos de direitos: o civil, o político  

e o social2 . 

É importante ressaltar que, ainda mais recentemente, 

surgiram inúmeros movimentos sociais que lutam para 

agregar novos valores à cidadania através da defesa da 

“quarta geração de direitos”. Incluem-se nesse grupo, 

por exemplo, demandas das minorias étnicas e culturais, 

das feministas, dos homossexuais e dos movimentos 

ecológicos e de defesa dos animais.

1 http://www.embaixada-

americana.org.br/democracia/

law.htm
2 Portal do Professor – MEC

(http://portaldoprofessor.mec.

gov.br).   
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DIREITOS CIVIS: agrupam tudo o que diz respeito à liberdade individual,  
à liberdade de palavra, ao pensamento e fé, à liberdade de ir e vir, ao direito 
à propriedade, ao direito de contrair contratos válidos e ao direito à justiça. 

DIREITOS POLÍTICOS: consistem no direito de voto e acesso ao cargo 
político, reconhecendo que a participação no exercício do poder político 
é condição fundamental para garantir os direitos dos cidadãos. Até o 
século 19, a atividade política era restrita às elites dominantes, e os 
direitos políticos foram conquistados graças a movimentos populares de 
trabalhadores.

DIREITOS SOCIAIS: a conquista dos direitos sociais, no século 20, marca uma 
importante evolução da cidadania moderna. Eles asseguram as condições 
mínimas de bem-estar social e econômico que possibilitam aos cidadãos 
usufruir plenamente do exercício dos direitos civis e políticos.  
O principal argumento é o de que as desigualdades econômicas não 
podem se traduzir em desigualdades de direitos ou interferir no pleno 
exercício da cidadania.
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O aparecimento e a extensão dos direitos de cidadania 

ocorreram de forma lenta e gradual, variando bastante 

conforme cada país. No Brasil, um dos marcos dos 

direitos sociais ocorreu na época do regime do Estado 

Novo, com a Constituição de 1934, que instituiu a 

regulamentação trabalhista. 

Mas foi a Constituição Federal de 1988, a chamada 

“Carta Cidadã”, aprovada após a redemocratização 
do país com o fim da ditadura militar (1964 a 1985), 

que trouxe grandes conquistas. Entre elas, estão 

a responsabilização dos agentes públicos por má 

administração, a universalização de direitos individuais 

e a garantia de saúde e seguridade social a todos os 

brasileiros. 

Papo-cidadão
Todo o sábado Jorge ia até a casa da comadre Cristina para 
colocar a conversa em dia, enquanto tomavam um cafezinho 
passado na hora. Naquele sábado não foi diferente, mas 
Cristina parecia bem aborrecida quando ele chegou.

– Que foi, comadre? Aconteceu alguma coisa?

– Ah, oi, Jorge. Não, aconteceu nada não. Mas estava lendo 
uma notícia no jornal falando sobre as eleições do ano que 
vem e fiquei meio chateada...

– Ué, por quê?

– Porque é sempre a mesma coisa. Em época de eleição é 
aquele discurso cheio de blá, blá, blá “cidadãos e cidadãs”, 
mas parece que, quando passa essa fase, essas ideias “somem”, 
como se a gente não fizesse diferença para esses políticos.

– É, às vezes, parece mesmo. Votar é um direito que a 
gente conquistou depois de muita luta, mas precisa ser 
acompanhado de responsabilidade. A gente tem que votar 
com consciência, escolher bem os candidatos e também 
acompanhar o que o político está fazendo e cobrar o que foi 
prometido. Se a gente não fizer isso, os quatro anos passam 
e tudo fica na mesma. E isso tem que começar pela nossa 
própria cidade, tem que pensar em agir localmente primeiro, 
para depois avançar.

– É verdade. A gente tem que cobrar mesmo, para as coisas 
mudarem. E isso tem a ver com cidadania, né?

– Sim, votar é uma das formas de exercer a cidadania, mas 
não é nem de longe a única. Cidadania é algo que se faz no 
dia a dia.

– Mesmo?

– Claro, o tempo todo! Dar um bom dia, não jogar lixo na 
rua, que é um espaço de todos, não usar a mangueira para 
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O que eu tenho a ver com isso?

A resposta para a pergunta acima é: tudo! Como cidadão, 

individualmente, você tem muito a contribuir. E se você 

tem um perfil de liderança, o compromisso deve ser 

colocar em prática a vocação de influenciar e mobilizar 

para que os outros também lutem por seus direitos e 

exerçam seus deveres, assim como os nossos novos 

amigos, Cristina e Jorge. 

Lembre-se: não existem pessoas mais ou menos 

importantes por colocar em prática a cidadania em 

um grupo social. Partindo do princípio da igualdade 

e do pensamento coletivo, todos têm sua parcela de 

responsabilidade.

A informação é uma forte aliada para exercer plenamente 

a cidadania. E foi com base nessa proposta que nasceu 

este guia, cujo primeiro número traz um levantamento 

do chamado primeiro setor – o Governo –, enfocando o 

poder público municipal, suas funções e atuação, assim 

como os demais setores com os quais se relaciona. 

A ideia deste material não é esgotar o tema, mas, sim, 

servir como um estímulo para se discutir o assunto, 

para levá-lo para o cotidiano. É dar o primeiro de muitos 

passos rumo a uma caminhada que, assim como o 

próprio conceito de cidadania, o qual é dinâmico e 

se modifica para atender aos diferentes anseios da 

sociedade, pode estar repleta de transformações.  

Em tempo: as informações sobre a Prefeitura e a Câmara 

de Vereadores de São José dos Campos que constam 

neste capítulo, assim como os dados sobre o poder 

executivo municipal presentes ao longo da edição, foram 

levantados por meio de consulta aos sites oficiais em 

maio de 2011.
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lavar a calçada – imagina o desperdício!  E, principalmente, 
respeitar o outro. Essas são atitudes simples que fazem 
muita diferença. Mas dá pra ir além, trabalhando na 
comunidade, pensando em como resolver os problemas 
e buscar melhorias. Porque a gente tem que cobrar o 
governo, mas também podemos e devemos propor ideias. 
Dá para fazer parcerias. Tem que colocar em prática a 
corresponsabilidade, que é se tornar responsável também 
pelas mudanças, avanços e conquistas da coletividade, não 
ficar só no seu mundinho achando que nada tem a ver com 
você. Tem sim!  

– Como você fez na associação do bairro, quando 
mobilizou todo mundo para construir a quadra de esportes? 
Lembro que um monte de gente participou...

– É! O terreno foi cedido pela Igreja, a prefeitura entrou com 
as máquinas e com profissionais para as obras, a associação 
promoveu aquele galeto para levantar fundos, e o pessoal foi 
em peso no dia. Mas não só para comer e se divertir: teve muita 
gente que se ofereceu para vender convites antes, trabalhar 

na organização e até para servir as mesas. Fora que a 
associação ainda fez um projeto para desenvolver 

atividades esportivas e recreativas para a criançada 
no turno inverso ao da escola. Depois, a gente foi 

atrás de empresas para conseguir apoio... 

– ...e conseguiram, né?! Meu filho adora ir lá.  
Tá, mas eu não faço nada de especial, quer dizer, 

cuido para não desperdiçar água, luz, mas...

– Como não? Você atua como voluntária 
naquele grupo de mães da escola, dando aulas de 
artesanato, né?  Fiquei sabendo que agora tem até 

feira para vender os produtos.

– Sim! Muitas já estão garantindo uma renda 
extra. 

– Então, está comprometida em contribuir 
para transformar a vida das pessoas e...  

– ... em exercer a minha cidadania!
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Poder Público Municipal
Em uma cidade, o poder executivo é desempenhado pela Prefeitura, comandada por 

um prefeito e composta por secretarias de governo organizadas de acordo com os 

diferentes assuntos que dizem respeito à administração. Toda Prefeitura, por exemplo, 

tem secretarias de saúde e educação e, de acordo com a organização de cada 

município, são montadas as outras secretarias.

Em São José dos Campos, a Prefeitura é formada por 17 secretarias, além de 

fundações e assessorias especiais. A cidade tem duas secretarias diferenciadas, que 

merecem destaque: a Secretaria de Defesa do Cidadão e a de Desenvolvimento Social. 

A primeira coordena políticas públicas voltadas à segurança da população, sendo 

responsável pela Guarda Civil, Defesa Civil, Procon, Programa Agente da Cidadania, 

entre outros. A segunda é responsável por aplicar o Plano Municipal de Assistência 

Social (veja mais na página 18 desta edição). 

Você sabia que todo o cidadão pode 
colaborar com sugestões, fazer solicitações 
de serviços públicos ou cobrar quando não 

estiver satisfeito com o trabalho prestado por 
qualquer secretaria municipal? O principal 

canal de comunicação direta com a Prefeitura 
é o telefone 156, de atendimento à população.

Como chefe do Executivo municipal, o prefeito tem o papel de planejar, comandar, 

coordenar e controlar toda a administração pública municipal, assessorado pelo 

vice-prefeito,  pelo chefe de gabinete, pelos secretários municipais e presidentes das 

fundações e assessorias especiais, além dos funcionários públicos da Prefeitura. 

Por ter sido eleito pelo povo, o prefeito representa o município em todas as 

circunstâncias e cabe a ele atuar politicamente em prol dos interesses da população 

diante de outras instâncias do Poder Executivo e Legislativo e diante da sociedade 

civil organizada. São obrigações do prefeito sancionar e revogar leis, vetar projetos 

irregulares e que não sejam de interesse público, nomear ou demitir servidores e 

fiscalizar a aplicação de recursos públicos. 

Ao lado da Prefeitura no poder público municipal, está a Câmara de Vereadores, 

que representa o poder legislativo localmente. Competem aos vereadores a criação 

de leis municipais e o desenvolvimento de projetos comunitários (atividades em 

conjunto e em prol de comunidades), visando sempre à melhoria da qualidade de 

vida da população, além da fiscalização das atividades do poder executivo.  

A Câmara de Vereadores de São José dos Campos está na sua 15ª legislatura (2009 

-2012) e conta com 21 vereadores. As sessões da Câmara são abertas ao público e 

ocorrem às terças e às quintas-feiras, a partir das 17h30min. Elas também podem 

ser acompanhadas em tempo real através do site da Câmara, que também oferece 

serviços para consultas das leis e dos processos de licitação concluídos ou em 

andamento.

Um diferencial da Câmara de Vereadores de São José dos Campos é o Centro de 

Apoio ao Cidadão João Paulo II (CAC), criado em setembro de 2005 com o objetivo 

de estreitar o relacionamento do poder legislativo local com a população. O centro 

oferece serviços gratuitos para a comunidade, como elaboração de currículo 

profissional, orientação jurídica, expedição de carteira de trabalho e pesquisa na 

Internet, entre outros.

Como várias outras cidades, São José dos Campos também tem os chamados 

Conselhos Municipais, formados por representantes do poder público municipal e 

da sociedade civil, como membros de organizações não governamentais (ONGs) e 

associações de classe. Os conselhos são organizados por áreas de atuação, cada um 

com membros específicos.

Em São José dos Campos, serviços públicos, como 
conserto de calçadas, entrega de água potável, 
iluminação de áreas públicas, manutenção de vias 
públicas, poda de árvores, entre outros, são atribuições 
da Secretaria de Serviços Municipais. Já a Secretaria 
de Obras, além de ser responsável por planejar, 
contratar e fiscalizar obras públicas do município, 
também é responsável pela fiscalização das obras e 
dos serviços das empresas concessionárias (água, luz, 
esgoto, telefonia, gás, entre outros).
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Qual é a diferença entre Estado e Governo?

Você deve ter notado que a palavra Estado aparece em vários momentos. 

Nesse caso, estamos falando de uma organização criada pela sociedade 

para realizar tarefas coletivas, que sejam do interesse de todos. Veja abaixo 

uma das definições:  

É uma instituição organizada política, social e juridicamente e ocupa um 

território definido, normalmente onde a lei máxima é uma constituição 

escrita. Esse território é dirigido por um governo que possui soberania 

reconhecida, tanto interna como externamente. Entre as suas finalidades, 

estão: estabelecer normas de convivência entre os indivíduos, além de 

fornecer serviços como educação, saúde, segurança e saneamento.

Pode-se dizer que o Estado é algo maior do que o Governo, porque 

representa a todos nós, brasileiros. Mas, então, o que é Governo?

É composto pelos governantes e órgãos responsáveis pela realização e 

manutenção da administração pública, cujas funções são atribuídas pela 

lei. O governo não é permanente. Ele tem caráter temporário, pois sua 

permanência é definida por um prazo determinado (como o mandato de 

quatro anos para o Poder Executivo) e cuja escolha de nomes, em regimes 

democráticos, é realizada pela vontade do povo, através das eleições 5.

CONSELHOS MUNICIPAIS

São espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e 
sociedade civil, cuja função é formular e controlar a execução das políticas 
públicas setoriais. Eles são o principal canal de participação popular dentro 
do Governo nas instâncias federal, estadual e municipal. Os conselhos 
devem ser compostos por um número par de conselheiros, sendo que, 
para cada representante do Governo, há um representante da sociedade. 
(Fonte: Portal da Transparência - www.portaltransparencia.gov.br)

São José dos Campos conta com conselhos municipais nas seguintes áreas: 
Meio Ambiente, Saúde, Educação, Direitos da Criança e do Adolescente, 
Assistência Social e Idosos. 

Saiba mais sobre o Poder Executivo!
O Brasil é uma República Federativa presidencialista, 

formada pela União,  pelos estados e municípios, em 

que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e 

independentes, submetidos a um sistema de controle  

para garantir o cumprimento das leis e da Constituição3 .

Estados e municípios podem criar leis próprias 

(Constituição, no caso dos estados) e Lei Orgânica (no 

caso dos municípios e do Distrito Federal), desde que não 

sejam inconstitucionais, isto é, que não se oponham à 

Constituição Federal. Mas quais são as responsabilidades  

do poder executivo federal e estadual?

O primeiro tem como chefe máximo o presidente 

da República, que é o chefe de Estado e de governo, 

exercendo, ainda, o comando supremo das Forças 

Armadas. Entre outras atribuições, atua para colocar 

programas de governo em prática ou na prestação  

de serviço público.

O chefe supremo do executivo estadual é o governador. 

Cabe a ele representar a unidade federativa junto ao Estado 

brasileiro e demais estados, coordenar as relações jurídicas, 

políticas e administrativas e defender sua autonomia.

É importante destacar que, em prol do benefício público, 

eles atuam de forma conjunta. Um exemplo disso é o 

programa Bolsa Família4, que visa à inclusão social de 

famílias pobres por meio da transferência de renda e 

da garantia de acesso aos serviços essenciais. Embora 

seja um programa do governo federal, as prefeituras são 

responsáveis por cadastrar e atualizar a base de dados, 

assim como acompanhar as condições do benefício, 

por exemplo. Em São José dos Campos, a Secretaria de 

Desenvolvimento Social coordena o programa. 

11

3  Portal Brasil (www.brasil.
gov.br/sobre/o-brasil/
estado-brasileiro/sistema-
politico)

4 Caixa Federal (www.
caixa.gov.br/Voce/Social/
Transferencia/bolsa_
familia)

5 Biblioteca Virtual (www.
bibliotecavirtual.sp.gov.br)
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– Não adianta, este ano o Paulistão é nosso! – provocou 
Cristina que herdou do pai a paixão pelo Santos.

– Em nome da democracia futebolística registro que não 
troco o meu Corinthians por nenhum outro. Mas será que 
chove? – perguntou Jorge, querendo mudar de assunto.

–Tá bom, tá bom. Aliás, estava pensando agora: a gente tem 
mania de usar a palavra democracia, mas nem sempre 
com o significado correto, né? – disse Cristina, que correu 
para o computador do filho e fez uma pesquisa em um 
site de busca da internet. Leu em voz alta uma definição: 1. 
Governo do povo; soberania popular 2. Doutrina ou regime 
político baseado nos princípios da soberania popular e da 
distribuição equitativa...  

– Esta eu sei: soberania popular é o poder que pertence ao 
povo, a toda a população. Na história recente do Brasil, essa é 
uma conquista relativamente nova porque...

–...foi a Constituição de 1988 que garantiu essa soberania por 
meio do voto direto e secreto, com valor igual a todos, entre 
outras garantias – complementou Cristina. 

– É, isso trouxe para o dia a dia o conceito de cidadania. Mas, 
infelizmente, muita gente não valoriza isso, não se interessa 
pelo que acontece no país, no estado e, pior, nem na cidade 
em que vive, que é um espaço no qual todos devem e podem 
participar mais – lamentou Jorge.

– Mas de que forma dá para fazer isso? 

– Bom, dá para acompanhar e até participar mesmo das 
sessões da Câmara de Vereadores, para saber o que está 
sendo pensado para a cidade pelos vereadores, aqueles 
políticos em quem você votou junto com os candidatos a 

prefeito nas últimas eleições municipais. Outra forma de 
cobrar ação dos políticos é verificar se o que está determinado 
na Lei Orgânica Municipal está sendo cumprido.  

– Lei o quê? 

– Orgânica. É como se fosse a constituição do município, que 
é feita e votada pela Câmara de Vereadores. Define, além das 
leis específicas da cidade, quais são as funções do prefeito 
e também dos próprios vereadores, por exemplo. Ou seja, o 
que é de responsabilidade de cada um na administração 
da cidade, que é feita de forma conjunta entre o executivo 
e o legislativo. Claro, isso obedece à Constituição Federal, 
também. 

– Hmmmm...falou bonito! Tá, então tudo o que é feito pelos 
vereadores e pelo prefeito está previsto nessa lei. E em relação 
à Prefeitura, como dá para participar?

– Uma forma é através dos Conselhos Municipais, que estão 
ligados a diferentes secretarias. É preciso se informar, claro, 
porque alguns são mais técnicos. 

– Sei...mas como funcionam as secretarias? 

– Cada secretaria tem funções específicas e autonomia 
para atuar. Se tiver que acionar a secretaria responsável 
por arrumar uma calçada danificada por uma árvore, por 
exemplo, isso não passa diretamente pelo prefeito. 

– Ah, entendi. Quando vejo algo que precisa de conserto, 
ligo  para o 156, que é o número para solicitar serviços da 
Prefeitura. Pago os meus impostos em dia, e sei que para exigir 
a aplicação correta do dinheiro público, tenho que fazer a 
minha parte. Aí sobram mais recursos para educação, obras, 
coisas que beneficiam todo mundo.   

– É mesmo! O recurso que o governo tem para remunerar 
funcionários e investir na cidade, entre outras coisas, vem 
principalmente dos impostos e das taxas municipais pagas 
pela população e pelas empresas que atuam aqui. 

- Jorgeeeeee, vamos entrar no site da Prefeitura  para conhecer 
mais sobre a atuação dela? 

Cac – Central de Apoio ao 
Cidadão (localizada ao  
lado da Câmara)
(12) 3925-6545 / 0800-7702515
e-mail:cac@camarasjc.gov.br

Secretaria Municipal de 
Defesa do Cidadão
Secretária: Marina de  
Fátima de Oliveira
Rua Felício Savastano, 401 –  
Vila Industrial 
(12) 3901-2423
e-mail: sedc@sjc.sp.gov.br
site: www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/defesa_do_cidadao.
aspx

Secretaria de Serviços 
Municipais
Secretário: Marlian Machado 
Guimarães
Av. Dr. Nelson D’Ávila, 658 - 
Centro
(12) 3945-9510  
site: 
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/
servicos_municipais.aspx

Secretaria Municipal de Obras
Secretária: Flávia Di Bisceglie 
Pitombo  
Rua José de Alencar, 123 -  
Paço Municipal - 3º Andar - Vila 
Santa Luzia
(12) 3947-8073   
site: www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/obras.aspx

Na casa da Cristina, o bate-papo estava cada vez mais 
animado. Entre um café e outro, os amigos trocavam 
ideias e mesmo quando discordavam, como no caso  
do futebol, o clima permanecia democrático.

SERVIÇO 

Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos
Prefeito: Eduardo Cury 
Vice-Prefeito: Luiz Antonio 
Angelo da Silva
Rua José de Alencar, 123 – 7º 
andar – Paço Municipal -  
Vila Santa Luzia 
(12) 3947-8123 / 8117
site: www.sjc.sp.gov.br
Atendimento ao Cidadão: 156 
(ligação gratuita)

Câmara Municipal de São 
José dos Campos
Rua Desembargador Francisco 
Murilo Pinto, 33 - Vila Santa 
Luzia 
(12) 3925-6566  / 0800-7702515 
(ligação gratuita)
e-mail: sec.geral@camarasjc.
sp.gov.br
www.camarasjc.sp.gov.br

www.sjc.sp.gov.br/secretarias/defesa_do_cidadao.aspx
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/servicos_municipais.aspx
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/obras.aspx
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Saúde e Educação
Todo cidadão tem direito à saúde e à educação. E cabe ao 

poder público em suas diferentes instâncias (municipal, 

estadual e federal) prover os recursos e a estrutura necessária 

para o pleno atendimento de todos. A Constituição Brasileira 

de 1988 define no artigo 6º que saúde e educação são 

direitos sociais, ou seja, demandam uma ação do poder 

público para garantir aos indivíduos as condições materiais 

tidas como essenciais para o pleno gozo dos seus direitos.

Especificamente sobre educação, a Constituição diz:  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. Sobre saúde, ela define: “A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação”.

Em São José dos Campos, a Secretaria Municipal de Saúde é 

responsável por 40 Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, que 

são distribuídas pelos bairros/regiões; três hospitais; cinco 

Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), que são pontos 

de atendimento intermediário entre as Unidades Básicas de 

Saúde e as portas de urgência hospitalares; e 24 unidades 

de serviços especializados em saúde. Por meio desses 

espaços, a secretaria desenvolve uma série de programas 

e de projetos voltados para atender a diferentes públicos, 

como crianças, adolescentes e mulheres, prestando ainda 

atendimentos específicos na área de saúde mental, por 

exemplo.

“Já ouviu o ditado que diz ‘é melhor prevenir do que remediar’? 
Na área da saúde, isso é fundamental. Nas 40  Unidades 
Básicas de Saúde de São José dos Campos, são desenvolvidos 
programas de prevenção como os grupos de hipertensão, 
diabetes, asma, gestantes, planejamento familiar, além 
de serviços básicos como curativos, inalação, vacinas, 
entrega de medicamentos, testes do pezinho, preventivo 
ginecológico, teste de gravidez, verificação de pressão 
arterial, peso, altura, entre outros. Informe-se sobre a UBS 
mais próxima da sua casa!”

VIGILÂNCIA E ZOONOSES

Os trabalhos da Vigilância Sanitária, da Vigilância 
Epidemiológica e do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) estão vinculados à área da saúde.

A principal função da Vigilância Sanitária é fiscalizar 
e regularizar estabelecimentos para prevenir 
práticas que causem danos à saúde dos empregados 
e do público. Entre suas ações, estão: vistorias e 
emissões de licenças, controle de qualidade de 
alimentos, atendimentos de denúncias; e controle 
e monitoramento da qualidade da água de 
abastecimento público.

Já a Epidemiológica é responsável pela observação 
e análise regular de cenários de aumento de casos 
de doenças no município e por executar ações de 
controle, atendimento e informação à população. Uma 
das mais conhecidas é o fornecimento de vacinação.

Por fim, o Centro de Controle de Zoonoses se 
encarrega do controle de doenças em animais 
e sua transmissão para seres humanos. Além de 
coordenar campanhas de vacinação contra a raiva, 
por exemplo, recolhe animais de rua, a fim de  
controlar a população de cães e gatos. 
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Por sua vez, a Secretaria Municipal de Educação é 

responsável por coordenar a rede de escolas municipais 

tanto administrativa como pedagogicamente, avaliando 

resultados e buscando sempre formas de aprimorar o 

sistema de ensino. 

A rede escolar municipal é composta por 140 unidades, 

entre COIs – Centro Comunitário de Convivência 

Infantil, Escolas de Educação Infantil e Escolas de Ensino 

Fundamental. A rede atende a mais de 55 mil alunos, 

incluindo educação de jovens e adultos e educação 

especial (quando é identificada uma demanda de alunos 

que necessitam de educação especial, é aberta uma 

classe na escola, conduzida por professor especializado).

Além disso, a secretaria é responsável por quatro 

bibliotecas comunitárias e desenvolve campanhas 

educativas e projetos, alguns já consolidados na 

cidade, como o Decolar, que conta com núcleos nas 

regiões sul e leste. Desde 2007, o programa identifica 

alunos talentosos da rede municipal e incentiva o 

desenvolvimento por meio de atividades realizadas  

no horário em que não estão em aula. 

SERVIÇO

Secretaria de Saúde
Secretário: Danilo Stanzani 
Junior
Rua Óbidos,140 – Parque 
Industrial 
(12) 3212-1310 / 1311
site: www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/saude.aspx

Ouvidoria especial da 
Secretaria de Saúde 
Rua José de Alencar, 123 – 
Centro – Paço Municipal, 5º 
andar, sala 11
Funcionamento: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, para 
atendimento presencial ou 
telefônico.
(12) 3947-8152 / 3947-8266 /  
3947-8148 / 3947-8262
e-mail: ouvidoriasms@sjc.
sp.gov.br

Vigilância Sanitária Municipal
Rua Óbidos, 140 – Parque 
Industrial
(12) 3212-1273 / 1274

Vigilância Epidemiológica
Rua Óbidos, 140 – Parque 
Industrial
(12) 3212-1289
e-mail: vesjc@sjc.sp.gov.br 

Centro de Controle de 
Zoonoses – CCZ
Rua George Williams, 581 – 
Parque Industrial
(12) 3931-2292 / 4923

Secretaria de Educação
Secretário: Alberto Alves 
Marques Filho 
Rua Felício Savastano, 240 – 
Vila Industrial
(12) 3901-2000
e-mail: smedeb@sjc.sp.gov.br
site: www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/educacao.aspx

Bibliotecas Comunitárias
(12) 3901-2147 (informações)

Decolar Sul
Av. Adilson José da Cruz, s/n – 
D. Pedro I
(12) 3966-8352

Decolar Leste
Rua José de Moura Rezende, 
372 – Vila do Tesouro
(12) 3912-9851

“Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm um 
canal direto para buscar informações, dar sugestões 
ou fazer queixas sobre o serviço da Rede Municipal 
de Saúde. Trata-se da Ouvidoria da Secretaria da 
Saúde, criada com o objetivo de qualificar o trabalho 
do órgão. Basta ir até a Ouvidoria, telefonar, mandar 
e-mail ou uma correspondência explicando para um 

dos atendentes o problema que está enfrentando ou 
deixar registrada uma sugestão.”

CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA – CEDEMP

Ligado à Secretaria de Educação e inaugurado em novembro de 2004, a 
ideia do centro é disseminar a cultura empreendedora através de ações 
educativas voltadas para o desenvolvimento de competências e para  
o fortalecimento de princípios éticos.

O público-alvo é composto pelos estudantes da rede municipal que, 
por meio de atividades nas instalações do centro, têm acesso à cultura 
empreendedora e às ferramentas de gestão de pequenos negócios. 

Uma das atividades do Cedemp mais conhecidas e já consolidada 
como referência na região é a Feira do Jovem Empreendedor Joseense, 
realizada anualmente. No evento, estudantes de várias escolas 
expõem para o público em geral as ideias e os projetos inovadores 
desenvolvidos ao longo do ano em sala de aula. Para saber mais a 
respeito, entre em contato pelo número (12) 3931-7546.

www.sjc.sp.gov.br/secretarias/educacao.aspx
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/saude.aspx
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Desenvolvimento Social
O desenvolvimento do cidadão, como indivíduo 

e membro de um grupo social, é considerado um 

direito humano, na forma de que cabe ao Estado 

oferecer benefícios socioassistenciais – que podem ser 

traduzidos em serviços de assistência social. Ou seja, o 

Governo não “está sendo bonzinho” quando promove 

uma ação de assistência social, e todo cidadão deve 

ficar atento a isso para cobrar investimentos necessários.

No Brasil, o direito à assistência social ganhou um 

grande reforço com a Constituição de 1988, que 

estabeleceu as diretrizes para a gestão de políticas 

públicas na área, e, posteriormente, com a Lei 

Orgânica da Assistência Social, a LOAS, de 1993, que 

estabelece os objetivos, os princípios e as diretrizes das 

ações. Cerca de 10 anos depois da implantação da lei, 

o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS) criou o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), que passou a organizar a oferta de 

assistência social em todo o país balizado pela Política 

Nacional de Assistência Social, aprovada em 2004, 

a qual define que o trabalho social deve ter foco na 

família.

Em São José dos Campos, existe uma secretaria 

dedicada aos serviços de assistência social: a Secretaria 

de Desenvolvimento Social (SDS). Ela é composta pelo 

Departamento de Desenvolvimento Social, responsável 

pelo planejamento, controle, avaliação, divulgação e 

articulação com a rede de atendimento do município, 

e pelo Departamento de Integração Comunitária, cuja 

função é executar ações finais, na forma de programas, 

projetos e serviços.

CONHEÇA ALGUMAS DAS UNIDADES DA SDS:
2 Abrigos municipais (feminino e masculino)
 Centro de Emergência e Calamidade – CEC 
 Centro de Orientação ao Migrante – COM 
3 Centros de Referência Especializados da Assistência Social – CREAS, 
ligados aos SUAS (incluindo um para população de rua)
 Casa de Passagem
 Casa do Idoso 
4 Centros de Referência em Assistência Social – CRAS
 Centro de Integração da Pessoa com Deficiência (Integra)
 Posto de Atendimento Social em São Francisco Xavier
7 Unidades do Programa de Desenvolvimento Comunitário  – Prodec
 Projeto Reciclagem Cidadã (também conhecido como Cooperativa do Futuro).

A secretaria é responsável pela implantação do 

Plano Municipal de Assistência Social, baseado nos 

documentos e diretrizes federais. Em linhas gerais 

e considerando o novo cenário estabelecido com 

a política nacional, entre as funções básicas dessa 

secretaria estão a inserção, prevenção, proteção e 

promoção das famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social e/ou em situação de risco social 

“Como diz o ditado, mais do que dar o peixe, o 
importante é ensinar a pescar. Isto é, fazer com que as 
pessoas possam buscar capacitação profissional 
e ir atrás de um emprego ou mesmo criar 
formas alternativas de renda. Entre as iniciativas 
oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, está o Qualifica, programa de capacitação 
profissional para o mercado de trabalho, que 
disponibiliza cursos gratuitos em parceria com o Senac,  
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência 
(Avape) e Instituto Cultural Brasil-EUA (Icbeu) nas áreas 
de administração e negócios, desenvolvimento social, 
gastronomia, nutrição, hotelaria e serviços.”
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“Hoje em dia, todo mundo precisa estar conectado. 
Afinal, a internet é uma ferramenta importante não 

só para buscar informações e saber o que vem 
sendo feito na cidade (como eu e a Cristina estamos 

fazendo, ao acessar o site da Prefeitura), mas 
também para estudar, procurar emprego e para 

mais um monte de coisas legais. Para promover a 
inclusão digital, ou seja, possibilitar que mesmo 

quem não tem computador e internet em casa 
possa fazer parte desse mundo, a Secretaria de 

Desenvolvimento Social conta com o Espaço Ponto 
Com, que também integra as ações voltadas para 

qualificação. Os centros estão espalhados em todas 
as regiões da cidade. Procure o mais próximo da 

sua casa e ‘caia na rede’!”

FUNDHAS – FUNDAÇÃO  
HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

Criada em 1987 pela Prefeitura com o objetivo 
de promover a inclusão social de crianças e 
adolescentes, a instituição sem fins lucrativos 
atende gratuitamente a jovens de 7 a 18 anos 
de baixa renda e em situação de risco e 
vulnerabilidade social.

Por meio dos seus programas, garante serviços 
sociais básicos, como apoio educacional, 
alimentação, saúde, além de orientação 
pedagógica e encaminhamento profissional. 

Para ter acesso ao atendimento, a família deve 
ter renda per capita inferior a um salário mínimo 
e morar há pelo menos dois anos no município. 
Para permanecer na instituição, os jovens devem 
estar matriculados e cursando uma escola 
regular pública, municipal ou estadual. 

COMO ASSIM UMA FUNDAÇÃO? 

Quando não pretende executar certa atividade 
através de seus próprios órgãos, o poder público 
transfere a sua execução a outras entidades.
São exemplos fundações, autarquias, empresas 
públicas e sociedades de economia mista.

Isso é possível porque a administração pública 
no Brasil divide-se em direta (centralizada) 
e indireta (descentralizada). A primeira é 
composta por órgãos ligados diretamente ao 
poder central, no caso da Prefeitura. E é formada 
pelos próprios dirigentes (prefeito e vice) e suas 
secretarias e secretários.

Já a indireta é formada por entidades com 
personalidade jurídica própria, como é o caso da 
Fundhas, por exemplo. 

Outros
Associação para Valorização 
de Pessoas com Deficiência 
(Avape) • Rua Machado 
Sidney, 145 – Centro • (12) 
3909-8700 • e-mail: unidade.
integrasjc@avape.org.br • site: 
www.avape.org.br

Senac - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
Gerente Regional: Alexsey 
Rodrigues Neves
Rua Saigiro Nakamura, 400 – 
Vila Industrial • (12) 2134-9000 
/ 9004 • e-mail: sjcampos@
sp.senac.br • www.sp.senac.
br/sjcampos

Fundhas - Fundação Hélio 
Augusto de Souza
Presidente: Roniel Soeiro de 
Faria • Sede: Rua Santarém, 
560 – Parque Industrial • (12) 
3932-0533 / 0540 • e-mail: 
presidencia@fundhas.org.br; 
projetos@fundhas.org.br • site: 
www.fundhas.org.br

e/ou pessoal. Isto é, qualquer demanda ou necessidade 

nessa área na cidade deve ser encaminhada, 

primeiramente, junto a essa secretaria.

Desenvolvimento Econômico

A possibilidade de desenvolvimento econômico pode 

ser um grande impulsionador para um indivíduo ou 

grupo social. São José dos Campos tem uma secretaria 

municipal dedicada a essa área: a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

Aproveitando a vocação tecnológica da cidade, a 

secretaria atende desde empreendedores até entidades 

de classe, sindicatos, estudantes e empresas, dando 

apoio para implementação de políticas que favoreçam 

ações de desenvolvimento econômico e investimentos 

em projetos que têm potencial de crescimento. Outra 

atribuição da secretaria é estimular o desenvolvimento 

econômico rural – muitos joseenses não sabem, mas 

80% da área do município está em zona rural.

SERVIÇO:

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
Secretário: João Francisco 
Sawaya de Lima
Rua José de Alencar 123 – Paço 
Municipal – 5º Andar – Sala 
2 – Vila Santa Luzia •  (12) 
3947-8270  / Desenvolvimento 
Social (12) 3947-8348 / Ação 
Comunitária (12) 3947 8349 
• e-mail: sds@sjc.sp.gov.br 
• site: www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/desenvolvimento_
social.aspx

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
da Ciência e Tecnologia

Secretário: José de Mello 
Corrêa

Rua José de Alencar, 123 – Paço 
Municipal – 4º Andar - Sala 
1 – Vila Santa Luzia • (12) 3947-
8467 • site: www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/desenvolvimento_
economico.aspx

http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimento_economico.aspx
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimento_social.aspx
www.sp.senac.br/sjcampos
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Cultura e Esporte
Acesso à cultura também é direito de todo cidadão. 

Manifestações culturais, nas mais diferentes artes, são 

instrumentos de sensibilização, conscientização e 

formação para o exercício pleno da cidadania.

O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, definiu a 

importância da cultura para o exercício da cidadania no 

artigo O Poder Transformador da Cultura: “Transformar na 

fantasia é o primeiro passo para transformar na realidade, 

é provar que recriar o Brasil é preciso e possível. Em cada 

cena, a arte emocionava, fazia rir, chorar. E cada um de nós, 

espectadores da imaginação alheia, nos encantávamos 

com um espetáculo que, além de todas as suas proezas, 

nos mostrava o quanto pode o mundo da cultura.”

Em São José dos Campos, uma das instituições mais 

importantes é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

(FCCR). Batizada com o nome do famoso poeta joseense, 

a Fundação foi criada em 1986 com o objetivo de gerir 

e consolidar ações culturais nas mais diversas formas de 

expressões artísticas, possibilitando o acesso ao cidadão. 

A FCCR é dirigida por um grupo de representantes 

de diversos setores da sociedade, do poder público a 

profissionais liberais. Em parceria com outras instituições 

e ONGs, a fundação desenvolve vários projetos e oficinas 

nas áreas de música, teatro e dança, além de projetos de 

leitura, entre outros. Muitas dessas iniciativas são gratuitas 

e abertas à população em geral, visando justamente à 

acessibilidade e à universalização da cultura.

Entre os principais eventos, estão o Festidança, um dos 

maiores festivais de dança do país; o Festivale, o maior 

festival de teatro do Vale do Paraíba, que acontece 

todo mês de setembro; e a Semana Cassiano Ricardo, 

homenagem ao poeta com várias atividades de incentivo 

à leitura e à literatura. 

Voltados para o estímulo ao prazer de ler, são destaques 

o programa Leitura no Bosque, um espaço aberto 

ao público com um grande acervo de livros e outras 

publicações, o qual ocupa um dos prédios, e uma área 

aberta do Parque Vicentina Aranha, na Vila Adyana, em 

todos os finais de semana, e a Bienal do Livro de São José 

dos Campos, que chegou à sua segunda edição em 2011. 

“Pessoas físicas e jurídicas podem obter 
patrocínios para projetos culturais por meio da 
Lei de Incentivo Fiscal à Cultura (LIF), criada em 
13 de dezembro de 1993. Os editais são lançados 
uma vez por ano e contemplam as seguintes 
áreas: acervo patrimonial e documental, 
arquitetura, artesanato, artes plásticas, 
biblioteca, cinema e vídeo, circo, 
dança, filatelia, folclore, fotografia, 
literatura, museus, música, teatro e 
patrimônio histórico, cultural, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. Pela legislação atual, 
pessoas ou empresas interessadas em patrocinar 
projetos podem utilizar 50% do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto Sobre 
Serviços (ISS).” 

6 Artigo publicado 
originalmente na Folha de 
S. Paulo, em 20/09/1993, e 
republicado no livro Ética e 
Cidadania [Carla Rodrigues 
e Herbert de Souza. São 
Paulo: Moderna, 1994, 
Coleção Polêmica, p. 16-18]. 
O artigo na íntegra também 
pode ser lido no site  www.
acaodacidadania.com.br

“Transformar na fantasia é o primeiro passo para transformar 
na realidade, é provar que recriar o Brasil é preciso e possível. 
Em cada cena, a arte emocionava, fazia rir, chorar. E cada um 
de nós, espectadores da imaginação alheia, nos encantávamos 
com um espetáculo que, além de todas as suas proezas, nos 
mostrava o quanto pode o mundo da cultura.”6
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a instituição também é a responsável por vários espaços 

culturais importantes na cidade, entre eles o Museu do 

Folclore, criado pela própria Fundação Cultural em 1996, 

atendendo à proposta da Comissão Municipal de Folclore. 

Atualmente, a ONG Centro de Estudos da Cultura Popular 

(CECP)  coordena as atividades do museu, que visam  à 

conscientização e valorização da cultura popular local e 

regional junto aos cidadãos.

Também são administrados pela FCCR o Teatro Municipal, 

o Museu de Arte Sacra, duas Bibliotecas Públicas (Hélio 

Pinto Ferreira e Cassiano Ricardo), o Arquivo Público e o 

Estúdio Nosso Som, além de outros 12 espaços culturais 

espalhados pelos bairros de São José dos Campos.

Assim como a cultura, o esporte também pode ser um 

agente transformador para a cidadania. Além de fazer 

muito bem para a saúde e para a mente, a prática de uma 

atividade esportiva incentiva a construção coletiva e é um 

instrumento para se perceber, reconhecer e valorizar as 

diferenças entre as pessoas.

Através do programa Esportes Comunitários, a Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer realiza atividades 

esportivas regulares monitoradas e gratuitas em centros 

poliesportivos, centros esportivos, centros comunitários, 

“Que tal conhecer mais sobre as conquistas esportivas e 
os melhores momentos dos atletas e equipes joseenses? 
E o melhor, de graça! Criado em 1999, o Museu de 
Esportes de São José dos Campos conta com um acervo 
composto por troféus, medalhas, vídeos, fotos e jornais, 
estes últimos podendo ser utilizados para pesquisas e 
trabalhos escolares. Vá e leve a família!” 

ginásios poliesportivos, quadras, piscinas, campos de 

futebol e salões de ginástica em todas as regiões da 

cidade. O público vai desde crianças até pessoas da 

terceira idade.

Com o objetivo de formar e preparar atletas e cidadãos 

por meio do esporte, a secretaria criou, em 1999, o Atleta 

Cidadão. Através desse programa, são descobertos 

talentos esportivos e novos atletas em 12 modalidades, 

que integram equipes representativas da cidade e do 

estado em competições nacionais e internacionais. Os 

participantes são acompanhados por seus professores e 

recebem convênio odontológico, vale-transporte, lanches 

e materiais esportivos, uniformes, além dos recursos 

necessários para participação em competições.

SERVIÇO:

OBS: INFORME-SE SOBRE 
HORÁRIOS 

Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo
Presidente: Mário Domingos 
de Moraes
Av. Olivo Gomes, 100 – 
Parque da Cidade – Santana 
(12) 3924-7349 / 7300 
e-mail: presidencia@fccr.org.
br; secpresidencia@fccr.org.
br
site: www.fccr.org.br

Teatro Municipal
Rua Rubião Júnior, 84 – 3º piso 
– Shopping Centro 
(12) 3942-1144 / 3924-7323

Museu do Folclore
Av. Olivo Gomes, 100 - Santana 
(Parque da Cidade Roberto 
Burle Marx)
(12) 3924-7318/ 3924-7354.
e-mail:sec.museufolclore@fccr.
org.br 

Biblioteca Maria Amália 
Giffoni
Av. Olivo Gomes, 100 – 
Santana (Parque da Cidade 
Roberto Burle Marx)
(12) 3924-7318 Ramal: 7375
e-mail: bibliotecadomuseu@
fccr.org.br

Museu de Arte Sacra
Travessa Chico Luiz, 67 
– Centro (Capela Nossa 
Senhora Aparecida)
(12) 3921-7226

Biblioteca Cassiano Ricardo
Rua Quinze de Novembro, 99 
– Centro
(12) 3921-6330 / 3921-7682 / 
3922 2130

Biblioteca Hélio Pinto Ferreira
Rua Henrique Jorge Guedes, 
57, Jardim das Indústrias
(12) 3931-2549

Arquivo Público
Av. Olivo Gomes, 100 – 
Santana (Parque da Cidade 
Roberto Burle Marx)
(12) 3924-7309 

Estúdio Nosso Som
Av. Olivo Gomes, 100 – 
Santana (Parque da Cidade 
Roberto Burle Marx)
(12)3924-7300.

Secretaria de Esportes e 
Lazer
Secretário: Sérgio Francisco 
Theodoro
Rua Humaitá, 174 – Centro 
(12) 3909-1000
site:www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/esportes_e_lazer.
aspx
 
Museu de Esportes 
Praça Afonso Pena, 29 – 
Centro
(12) 3921-4112
site:www.museudeesportes.
sjc.sp.gov.br/

Outros
Centro de Estudos da Cultura 
Popular – CECP
Rua Luiz Jacinto, 265 – 6º andar 
– Centro
(12) 3924-7318

www.sjc.sp.gov.br/secretarias/esportes_e_lazer.aspx
www.museudeesportes.sjc.sp.gov.br
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Meio Ambiente e 
Proteção Animal
Os valores de respeito ao meio ambiente, à natureza e 

a todas as formas de vida vêm ganhando a importância 

devida nos últimos anos, tanto do poder público como 

do meio empresarial e do terceiro setor (organizações 

não governamentais – ONGs, fundações, entidades sem 

fins lucrativos, entre outros). Hoje, as pessoas estão mais 

conscientes de seu papel na conservação dos recursos 

naturais e também não aceitam mais práticas como 

maus-tratos contra animais. 

Da separação do lixo, que começa em casa, à denúncia 

de um crime ambiental, passando pela posse 

responsável de animais, tudo tem a ver com ética, 

com preservação do Planeta e com a construção de 

um mundo melhor para as gerações futuras. Em São 

José dos Campos, o órgão municipal responsável pela 

administração e fiscalização de todas as questões 

ambientais e de proteção de animais da cidade é a 

Secretaria de Meio Ambiente (Semea). 

Além de realizar ações voltadas à conservação e 

recuperação das áreas verdes e dos recursos naturais, 

a Semea promove programas, projetos e campanhas 

de educação ambiental e melhoria da qualidade de 

vida da população. Denúncias de crimes ambientais 

ou crimes contra animais precisam ser encaminhadas 

primeiramente à Polícia Ambiental, mas o cidadão pode 

(e deve) procurar também a Semea, outros órgãos 

públicos e ONGs, como a Vale Verde – Associação de 

Defesa do Meio Ambiente – e o IEPA – Instituto Ecológico 

e de Proteção aos Animais, para mais informações e, 

também, para tratar cada caso em específico.

Uma das ações ambientais que já está mais presente 

no dia a dia das pessoas é a coleta seletiva de lixo. 

Separar o lixo em casa e no trabalho faz toda a diferença 

para o reaproveitamento de materiais e para evitar a 

superlotação dos aterros sanitários (locais onde o lixo 

de uma cidade é depositado). Felizmente, São José 

dos Campos foi uma das primeiras cidades brasileiras 

a implantar a coleta seletiva, há mais de 20 anos, e 

desenvolve um trabalho de conscientização sobre a 

importância da separação do lixo através do programa 

São José Recicla, uma parceria da Urbam (Urbanizadora 

Municipal) com a Semea.

CRIAÇÃO E GESTÃO DE PARQUES MUNICIPAIS  
E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Uma das atividades da Semea é a criação e gestão de parques municipais 
e de unidades de conservação, áreas consideradas de importância 
socioambiental para a cidade e merecedoras de ações especiais.

Atualmente, a Semea, em parceria com a Secretaria de Planejamento, tem 
projetos para criação de parques municipais em vários pontos da cidade, 
que servirão como locais para uso da população aliados à preservação da 
fauna e flora locais e eventuais nascentes existentes nas áreas.

Desde 2009, a Semea também é responsável pela gestão do Parque 
Roberto Burle Marx, o famoso Parque da Cidade. Com cerca de 500 mil 
metros quadrados, é a maior área verde na zona urbana de São José dos 
Campos e conta com uma rica biodiversidade, principalmente de animais 
silvestres. 

No que se refere às unidades de conservação, atualmente está em 
andamento a montagem de duas unidades de proteção integral: o Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi, na área do atual Horto Florestal, e o 
Parque Natural Municipal do Banhado. A partir dessa classificação, as ações 
de preservação da biodiversidade local poderão ser ampliadas, abrindo 
o leque para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental e de 
pesquisa científica.
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“A coleta de materiais recicláveis atinge 95% dos 
bairros da área urbana de SJC e, recentemente, foi 
iniciado um plano de ações que visa disponibilizar 
pontos de destinação dos materiais recicláveis 
gerados pelos moradores de bairros onde a 
coleta seletiva ainda não é realizada porta a 
porta. Escolas, bibliotecas, espaços culturais 
e outros locais de acesso público serão 
considerados ecopontos para recebimento do 
material. Se o seu bairro não é atendido, procure 
se informar onde funcionarão esses espaços.”

“Os moradores de São José dos Campos, Jacareí, 
Caçapava, Santa Branca, Jambeiro e Paraíbuna contam 

com um aliado na preservação ambiental: o projeto Óleo 
da Solidariedade, que tem como objetivo recolher óleo 

de cozinha usado e direcioná-lo para reutilização. 
A iniciativa, que é realizada pelo Instituto 

Ecosolidário em parceria com a Caritas 
Diocesana e com apoio da Petrobras, 
teve início em 2008 e já contabiliza a 

arrecadação de mais de 150 mil litros de 
óleo, que são utilizados para fabricação de 
biodiesel e uso em ração animal. Ao fazer 

a sua parte e descartar adequadamente 
esse produto, todos podem evitar que o óleo 

seja simplesmente jogado pelo ralo da pia, 
tornando-se um grande vilão na contaminação de rios 

e córregos. O projeto conta com 480 ecopontos de 
coleta em locais como igrejas, restaurantes, padarias e 

residências nessas seis cidades do Vale do Paraíba.” 

SERVIÇO:

Semea - Secretaria de Meio 
Ambiente de São José dos 
Campos

Secretário: André Luiz Miragaia 
Mendes

Av. Olivo Gomes, 100 – Casa 
do Café / Parque da Cidade – 
Santana

(12) 3909-4500 / 4523  

e-mail: semea.adm@sjc.sp.gov.
br

site: www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/meio_ambiente.
aspx 

Polícia Ambiental – São José 
dos Campos

Rua Olivo Gomes, 100 – Parque 
da Cidade – Santana

(12) 3921-0987

Ibama - Linha Verde

0800-618080

email: linhaverde@ibama.gov.br

Urbam - Urbanizadora 
Municipal

Diretor-presidente: Alfredo de 
Freitas Almeida

Rua Ricardo Edwards, 100 – 
Vila Industrial 

(12) 3908-6000

e-mail: diretor@urbam.com.br; 
presidencia@urbam.com.br 

site: www.urbam.com.br

Programa São José Recicla

(12) 3908-6035

e-mail: saojoserecicla@urbam.
com.br

site: www.urbam.com.
br/SiteNovo/Programas/
EducacaoAmbiental/
SaoJoseRecicla1.aspx

Outros

Iepa – Instituto Ecológico e de 
Proteção aos Animais

Av. Cassiano Ricardo, 1594 sala 
6 – Jd. Alvorada 

(12) 9713-5794

e-mail: iepa@iepa.org.br

site: www.iepa.org.br

Instituto Ecosolidário

Av. Marechal Henrique Teixeira 
Lott, 8.172 - Vila Nair 

(12) 3911-8041

e-mail: ecosolidario@
ecosolidario.org.brsite: www.
ecosolidario.org.br

Vale Verde – Associação de 
Defesa do Meio Ambiente

Av. Eng. Francisco José Longo, 
149 – Sobrepiso – Jd. São 
Dimas 

(12) 3921-6199

e-mail: administração@
valeverde.org.br

site: www.valeverde.org.br

Na área de proteção de animais, o município tem 

toda uma política de guarda responsável de animais 

domésticos, que passa por campanhas educativas, 

reforçando que maus-tratos contra animais é crime 

previsto na legislação federal, até o estabelecimento 

de leis municipais, como a 7088, de 2006, que obriga 

o cidadão a recolher as fezes do seu animal na rua 

e estabelece multas a partir de R$ 100 para quem 

não fizer a coleta. Crimes contra animais devem ser 

denunciados diretamente à Polícia Ambiental da cidade.

www.sjc.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente.aspx
www.urbam.com.br/SiteNovo/Programas/EducacaoAmbiental/SaoJoseRecicla1.aspx
www.ecosolidario.org.br
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Direitos e Defesa  
do Consumidor
Para ser um consumidor consciente, é preciso estar 

informado sobre os seus direitos e deveres na hora 

de exercer seu papel na sociedade. A passividade e 

a conformidade com o que está errado são os piores 

inimigos do desenvolvimento individual e social, e é 

muito importante que cada pessoa “corra atrás” dos 

seus direitos como cidadão e como consumidor. 

Quando você faz isso, está defendendo os interesses da 

sociedade como um todo. 

Hoje se entende que os direitos do cidadão como 

consumidor fazem parte dos chamados direitos 

humanos, um conceito bem mais amplo que também 

deve ser conhecido por todos (veja o boxe na página 31). 

Com o objetivo de informar o cidadão de seus direitos 

como consumidor, a Prefeitura edita semanalmente 

o Jornal do Consumidor, distribuído gratuitamente em 

vários pontos da cidade. O jornal é aberto a sugestões, 

críticas, comentários de qualquer cidadão que 

tenha interesse em ver uma informação publicada e 

disponibiliza um SAL – Serviço de Atendimento ao Leitor 

para que possam ser feitos os contatos.

Ainda na área mais específica de direitos do consumidor, 

a principal entidade de referência para buscar 

informações e registrar reclamações (pessoalmente)  

é o Procon – Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor, ligada ao Governo do Estado e com 

uma filial na cidade. O objetivo do Procon é elaborar 

e executar a política de proteção e defesa dos 

consumidores atendendo às demandas dos mesmos 

frente à legislação vigente.

DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos são direitos básicos de todo e qualquer ser humano, 
independentemente de cor, etnia, idade ou religião, etc. Ter nossos direitos 
garantidos, bem como o acesso aos mesmos, de forma que nos assegurem 
condições dignas de viver, faz com que alcancemos a cidadania plena.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 1948, é considerada um marco. Embora 
não seja um documento que representa uma obrigatoriedade legal, a 
declaração é base para tratados jurídicos e é comumente usada por 
acadêmicos e advogados nas defesas de suas causas. A declaração pode 
ser acessada pelo site http://onu.org.br/conheca-a-onu/documentos/.

No Brasil, a principal legislação que garante o respeito aos direitos 
humanos é a Constituição Federal de 1988, além de outras leis que 
surgiram dentro deste mesmo contexto, como o Estatuto do Idoso, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Execuções Penais, etc. 
A Assistência Social, por exemplo, é uma das obrigações do Governo e 
um direito humano previsto na Constituição Federal. Entre as garantias 
previstas pela assistência social, estão programas de combate à pobreza, 
garantia de salário mínimo à pessoa incapacitada e auxílios por natalidade 
ou morte na família. E a Constituição traz dispositivos que tratam 
especificamente desse tema. No Capítulo I do Título II, que trata dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º, XXXII, estabelece 
que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, o que 
quer dizer, em outras palavras, que o Governo Federal tem a obrigação de 
defender o consumidor, de acordo com a legislação em vigor.

Busque seus direitos

Um órgão que é referência para defesa de seus direitos, não só 

de consumo, mas de forma mais ampla, é o Juizado Especial 

Cível e Criminal (antes, chamado de Juizado de Pequenas 

Causas). Ele atende a todos os cidadãos, desde que as causas 

sejam consideradas de menor complexidade e as ações não 

excedam 40 salários mínimos. Cobranças indevidas, corte de 

água e energia e problemas com compras de móveis, por 

exemplo, podem ser tratados nesse juizado. A vantagem desse 
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“Relação de consumo é aquela em que existe entre 
um fornecedor e um consumidor que comprou ou 
utilizou um produto ou serviço. Consumidor é toda 
pessoa física  (cidadão) ou jurídica (empresa) que 
adquire ou usa o serviço como destinatário final. Ou 
seja, aquele que não tem objetivo de ter lucro revendendo 
um produto que adquiriu. Já o fornecedor pode ser uma 
pessoa (um sapateiro ou um marceneiro, por exemplo) ou 
uma empresa privada e pública que oferece serviços ou 
produtos ao consumidor.”

“O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (lei 8.078/90) 
é a principal legislação que contém os direitos e deveres dos 
consumidores. Ela não é feita apenas para técnicos, como 
juízes, promotores e advogados, mas para todos. 
Por isso, é importante conhecê-la para saber seus 
limites no momento de consumir e também para lutar 
por seus interesses. Vamos fazer um teste prático? 
Os produtos e medicamentos devem conter o prazo de 
validade. No momento da compra, verifique se o produto 
não está “vencido”. Comprou algo fora do prazo e quer saber 
o que fazer? Acesse o código (www.presidencia.gov.br/legislacão) e, 
sobre “prazo de validade”, veja artigo 18, § 6º, inciso I e artigo 31.” 

 

DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR
• Proteção da vida, da saúde e da segurança.
• Educação para o consumo e liberdade de escolha de produtos e serviços.
• Direito à informação.
• Proteção contra publicidade enganosa e abusiva.
• Direito à modificação das cláusulas contratuais.
• Direito à indenização.
• Acesso à Justiça.
• Facilitação da defesa de seus direitos.
• Serviços públicos de qualidade.
Fonte: Procon/RS

Defensoria Pública, uma instituição autônoma que 

garante acesso à Justiça a quem não pode pagar pelos 

serviços de um advogado particular. A Defensoria atua nas 

áreas cível (direitos civis), familiar e criminal. 

Outra entidade importante, por meio da qual qualquer 

cidadão pode fazer uma denúncia e abrir uma ação 

– chamada neste contexto de “representação” –, é o 

Ministério Público, ou Procuradoria. Existem a Procuradoria 

Estadual e a Federal, as duas atuantes na cidade e abertas 

para a entrada de qualquer representação que seja do 

interesse público, do coletivo, e que esteja embasada na 

Constituição Federal e na garantia de Direitos Humanos. 

Por exemplo, se você tem uma denúncia de violência 

contra idosos ou crianças, pode entrar com uma 

representação. Da mesma forma, se não foi atendido 

corretamente na rede pública de saúde, pode procurar 

o MP, uma vez que se trata de um direito previsto por 

lei. Para dar entrada em uma ação, além de se identificar, 

é necessário fornecer, quando possível, os elementos 

materiais que demonstrem a veracidade da denúncia.

Anexo do Juizado Especial 
Cível e Criminal (onde deve 
ser feito o primeiro contato)

Rua Francisco José Longo, 1320 
Centro • (12) 3911-5676.

Juizado Especial Cível (3931-
9537) e Criminal (3939-9233)

Av. Andrômeda, 753 – 1º andar 
– Jd Satélite

 

Ministério Público Estadual – São 
José dos Campos

Rua Paulo Setúbal, 220 Jardim 
São Dimas • (12) 3923-1140 / 3941 
3292 •  e-mail: gaemaps@mp.sp.
gov.br

Ministério Público Federal / 
Procuradoria da República – São 
José dos Campos

Av. Nove de Julho, 765 - Jardim 
Apolo • (12) 3924-2400

Defensoria Pública de São José 
dos Campos

Av. Comendador Vicente de 
Paulo Penido, 532 - Jardim 
Aquarius • (12)3942-2540 / 
3942-3223

juizado especial comparado com a entrada de uma 

ação na Justiça comum é que o procedimento é rápido, 

simples e mais informal. Basta que a pessoa se dirija ao 

Juizado (fazendo agendamento prévio por telefone) 

e relate ao atendente sua queixa, levando todos os 

documentos e provas de sua reclamação.

No caso de necessidade de se recorrer à Justiça por 

questões pessoais, que não possam ser resolvidas 

no Juizado Especial, a Constituição Brasileira criou a 

SERVIÇO:

Procon São José dos Campos

Rua Vilaça, 681 – Centro • 151 ou 
(12) 3909-1440 / 1445 • e-mail: 
procon@sjc.sp.gov.br • site: 
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/
defesa_do_cidadao/procon.aspx

Jornal do Consumidor

Redação: Rua José de Alencar 
123 - Jd. Santa Luzia (Paço 
Municipal - 6º Andar) • Telefones 
SAL – Serviço de Atendimento 
ao Leitor: (12) 3947-8245 / 8072 • 
e-mail: saojosehoje@sjc.sp.gov.
br • site: www.sjc.sp.gov.br/
jornal_do_consumidor.aspx

http://www.sjc.sp.gov.br/jornal_do_consumidor.aspx
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/defesa_do_cidadao/procon.aspx
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“Temos de ser nós mesmos;  
ser núcleo de cometa, não 

cauda; puxar fila, não seguir”
Monteiro Lobato (1882-1948), escritor

– Nossa, tem bastante coisa, algumas eu já conhecia, claro, 
mas outras são novidade – disse Cristina, empolgada.  

– Isso que ainda não vimos tudo, tudo, né? Se informar é 
o primeiro passo para participar. Nesse caso, para saber a 
qual órgão recorrer, de quem cobrar melhorias e para onde 
encaminhar sugestões...E, claro, para verificar se o que está 
sendo divulgado funciona na prática. 

– É mesmo! Estava pensando agora naqueles programas 
de qualificação, por exemplo. Tanta gente querendo e 
precisando se capacitar para ter uma vida melhor e mais 
digna, e que nem sabe que esse tipo de oportunidade existe. 
Vou até aproveitar umas visitas que tenho que fazer amanhã 
para falar sobre a importância da informação para se 
conquistar, de verdade, essas nove letras...

 – Quais?

 – C-i-d-a-d-a-n-i-a! – riu gostosamente Cristina.

– Opa! A comadre está muito sabichona! Eu vou trocar uma 
ideia com o pessoal lá da associação de moradores. Acho 
que tem muita coisa que a gente pode pensar junto com a 
Prefeitura. Como diz o Pedro, que trabalha naquela ONG que 
tem uns projetos com a associação: importante é multiplicar 
os conhecimentos, fazer parcerias, mobilizar as pessoas para 
atuarem juntas, a fim de transformar o mundo e... 

 – Pedro? ONG? Aliás, o que é ONG mesmo? – interrompeu 
Cristina, toda curiosa.

 – Ihhh, comadre, isso é assunto para outro sábado. E para 
outro café! – encerrou Jorge.

Fim de papo 
Jorge e Cristina passaram boa parte do sábado navegando pelo 
site da Prefeitura. Foi um momento de descobertas, mas também 
de pensar sobre o que fazer com esses novos conhecimentos. 

E, agora, o que eu faço? 

Acredite, informe-se, questione e mobilize-se. Ou seja, faça acontecer. Em vez 

de apenas cobrar seus direitos, pare e pense de que forma você, como cidadão 

ou como liderança (ou como ambos), pode fazer a sua parte para tornar a 

comunidade, a cidade, o país um lugar melhor. Tome a responsabilidade para 

si, exerça também os seus deveres – e motive os outros a fazerem o mesmo. 

E claro: cobre seus direitos, não deixe essas conquistas passarem em branco. 

Quando você os exerce de forma consciente, não apenas reforça seu papel, mas 

contribui para tornar a sociedade melhor também. Lembre-se: direitos e deveres 

têm que andar sempre juntos; sem esse equilíbrio, não existe cidadania, de fato. 

Ao finalizarmos este Guia da Cidadania, cujo tema foi Governo, com ênfase no 

poder público municipal, reforçamos que este foi o primeiro passo da nossa 

caminhada juntos. Na próxima edição, falaremos sobre a atuação do chamado 

Terceiro Setor, sua evolução no Brasil e sua relação com os demais setores.
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