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TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h51min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MARCÃO 

DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), LINO 

BISPO (PL) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

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

ALVARENGA (SD) – 17h56min; DR. ELTON (MDB) – 17h56min; DULCE RITA (PSDB) 

– 17h56min; JULIANA FRAGA (PT) – 17h58min; WAGNER BALIEIRO (PT) – 

17h58min; JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h58min; PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PSDB) – 17h59min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h03min; CYBORG (CIDADANIA) – 

18h06min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h17min; e ESDRAS ANDRADE 

(PODEMOS) – 18h20min. 

 

 

Às 17h51min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 

EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moções, requerimentos, documentos 

diversos e atas passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

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

simbólica. Havendo, então, acordo aqui de Lideranças, nós vamos passar aqui para... 

já para o Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito é o vereador Juvenil Silvério, com o 

tempo de 10 minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 
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1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Juvenil Silvério, pelo prazo 

regimental de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

equipe técnica, por gentileza, que coloque uma tela para que todos possam contribuir.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nós estamos nesta semana vivendo, não só aqui 

em São José dos Campos, mas em todo o Brasil a chamada Semana do Meio 

Ambiente , que começou no último dia 5, sexta-feira, com algumas atividades e ela se 

estenderá, então, até o dia 15 deste mês de junho, com atividades das mais diversas. 

E eu quero aqui parabenizar a todos da equipe do secretário Manara porque, nesse 

momento de pandemia, conseguiu criar uma agenda muito interessante com temas 

extremamente pertinentes e muito mais que isso, né, driblando aí todas as dificuldades 

que tem nesse momento por conta da pandemia, utilizando-se dos mais diversos 

meios de comunicação, principalmente os das redes sociais, através das lives. É um 

tema importante, meio ambiente, todos os anos se faz essa conscientização e muitas e 

muitas vezes durante o ano também nós vemos ações nesse sentido, mas infelizmente 

ainda acontecem situações em que o nosso Brasil, o planeta, acaba passando por 

necessidades extremas, né, sobretudo na questão legal onde as pessoas prejudicam 

aí o nosso meio ambiente. Em São José dos Campos, o prefeito Felício, ele está... 

recentemente entregou o PEV lá do Urbanova, fez também um PEV no bairro Santa 

Luzia, está para começar um outro PEV aqui em São José dos Campos, que é o Ponto 

de Entrega Voluntária. Além disso, várias reformas, várias melhorias, várias 

adaptações em parques urbanos a fim de deixar com que a cidade tenha qualidade de 

vida e melhore, então, cada vez mais a situação de qualidade do ar em nosso 

município. Tem também o programa de Revitalização de Nascentes, que foi 

recentemente votado um projeto de lei, nesta Casa, podendo, então, tornar esse 

programa um programa de prefeitura, ou seja, em qualquer situação, em qualquer 

governo que esteja na ordem do dia, o programa vai continuar, anualmente, aqui em 

nosso município. E mais do que isso, presidente, para concluir esta primeira fala, eu 

falo a questão do lixo reciclável em nosso município. Houve significativo avanço na 

questão da coleta, mas é preciso que as comunidades, é preciso que as famílias, lá 

em suas casas, elas tenham essa conscientização da questão da separação adequada 

do lixo, por que isso? Porque o lixo chegando no aterro da Urbam, é feita uma triagem 

inicial pela Central das Cooperativas que cuida dessa questão ambiental, e isso gera 

recursos para as famílias das cooperativas, então, de reciclagem, né? Então isso é 

muito importante, as famílias lá na sua casa poder já começar a fazer a boa reciclagem 
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para que esse produto ele chegue cada vez melhor ao aterro e possa gerar ainda mais 

renda às famílias que participam do programa das cooperativas. E isso tudo, 

presidente, poderia ser incentivado aqui aproveitando o canal da TV Câmara, criarmos 

programas de incentivo pela TV Câmara, buscar várias informações sobre esse tema e 

poder incentivar, então, pela TV Câmara, a questão de cuidar do meio ambiente, de 

cuidar do planeta e melhorar a vida de todos. Então, parabéns aí à equipe do 

secretário Manara, em todos os sentidos, por todos os trabalhos sendo desenvolvidos 

e, principalmente, especificamente agora com essa questão da Semana do Meio 

Ambiente em nosso município, parabéns! E mais um tema, presidente, que me traz 

aqui nesta Casa. Eu queria, por favor, que mudasse a tela, por gentileza!” 

Neste momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nós tivemos, no dia de hoje, o falecimento do 

senhor Otávio Assis Fonseca. O Otávio, conhecido por todos os amantes do futebol, 

ele foi então a pessoa que criou o hino da gloriosa Águia do Vale. E ele acabou, hoje, 

falecendo em nosso município. Depois que ele criou, então, ainda esse hino, teve um 

concurso pelo qual ele também foi campeão e o hino do São José Esporte Clube ele é 

cantado em prosas e em versos em muitas situações. Então, a família do senhor 

Otávio está hoje enlutada; nós queremos aqui render homenagens, presidente, e até 

pedir a vossa excelência, que tem estreita relação com o clube São José Esporte 

Clube, que possamos, a Câmara como um todo, propor uma homenagem ao senhor 

Otávio lá no Estádio Martins Pereira, né? De repente, uma conversa com a Urbam, 

poder termos lá uma placa deixando espaços do Martins Pereira dedicado aí à 

memória do senhor Otávio, que eternizou com o Hino da Águia do Vale. Então, vossa 

excelência, peço que possa, por favor, encabeçar, presidente, esse processo e ajudar 

aí a eternizar o nome do amigo Otávio no Estádio Martins Pereira com uma placa 

alusiva, deixando sempre na memória dos torcedores da gloriosa Águia do Vale esta 

homenagem, esta lembrança do senhor Otávio. Ele esteve com a gente recentemente, 

esta foto aí com o prefeito Felício, a esposa dele, enfim. Os familiares todos nós 

conhecemos muito bem, né, e é uma alegria muito grande poder homenagear, embora 

sendo triste o momento por conta do passamento do senhor Otávio. Para encerrar a 

minha fala, presidente, não poderíamos deixar de ouvir um trecho do Hino do São José 

Esporte Clube.” 

Neste momento, passou-se à execução do Hino Oficial do São José Esporte Clube. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “É isso aí, presidente. Muito obrigado pelo carinho 
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de todos aí com o senhor Otávio, né? Fica aí a lembrança e a nossa homenagem ao 

senhor Otávio e à família também do senhor Otávio. Um abraço a todos!” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, quero somar aqui com 

essa homenagem que o vereador Juvenil Silvério fez ao senhor Otávio Assis, né, que 

teve um grande trabalho no futebol profissional, na Águia, quero somar à voz dele e, 

também junto a essa homenagem, pedir um minuto de silêncio. E também dentro 

dessa linha do futebol da nossa cidade, acabei de receber aqui informações, 

principalmente do nosso radialista Ronaldo Tumaê, do falecimento do nosso amigo 

também Pedro Serra, acabou de falecer agora. O Pedro Serra que também já 

participou como coordenador lá do futebol do São José Esporte Clube, sempre estava 

dentro da linha do futebol amador da nossa cidade, em vários times, acompanhando 

junto, né, vereador Valdir? Eu lembro, quando eu estava na Secretaria de Esporte, a 

gente tinha um contato diariamente, pois ele trabalhava em frente e sempre que nós 

tratávamos do futebol da nossa cidade o Pedro Serra era que dava uma direção de 

como o futebol tinha que caminhar. Então, ao meu grande amigo Pedro Serra, Deus te 

acolha! Deus conforte o coração dos familiares.” 

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

para falar no Pinga-Fogo o vereador Marcão da Academia. Dez minutos, Marcão. Com 

a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, só pedir aí um minuto de silêncio pelo 

passamento do senhor Otávio.” 

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo 

prazo regimental de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, 

vereadores e vereadoras, público presente e público que nos acompanha através da 

página do Facebook, da TV Câmara! Senhor presidente, venho aqui na tribuna 

também para colocar que nessa semana nós fizemos, no caso, ontem, fiz uma visita 

na nova creche do Bosque dos Eucaliptos, uma creche que vai acolher cerca de 320 

alunos, de 0 a 5 anos. Estive também assim na creche do Paineiras. As duas creches 

que chegaram para São José através do fundo de desenvolvimento educacional do 

governo do estado. Eu lembro muito bem que era uma luta, já há anos, das regiões, a 

gente conversando com o prefeito Felício, e quando foi buscar esse recurso, conversar 

com a secretaria, a secretaria toda disposta a oferecer, o prefeito falou: ‘não, vamos 

trazer esse orçamento para São José e vamos, sim, construir a creche.’ E aí 

batalhamos muito para levar lá para a região do Bosque dos Eucaliptos, uma das 

creches, porque era uma região que tinha uma demanda muito grande nas escolas 

com as vagas. E aí o prefeito: ‘Realmente, vamos colocar lá.’ Foi colocada a creche. 

Acompanhamos todo o processo da construção das obras, desde a entrada da 

empresa. Conversamos com os moradores próximos ali. Tinha um problema muito 

grande com a questão do impacto viário, pois era uma rua sem saída, né? E até que 

na Casa nós aprovamos um projeto de lei dentro da Lei do Zoneamento que escolas... 

seria proibido escolas... ser construída escolas em ruas sem saída. Então através aí, 

em conversa também com os moradores, a gente fez a proposta ao prefeito para fazer 

uma nova via onde interligava a avenida Ouro Fino, subia até a escola para o 

embarque e desembarque dos alunos. E foi feito e está lá entregue a escola. Agora a 

gente está acompanhando a entidade que vai tomar conta tanto dela como da creche 

do Paineiras. Ajudou a resolver esse problema do impacto viário, principalmente da 

Jacinto Gallo e todas as suas adjacências, que ali tem a escola da Adventista, a 

Escola Cristã e já tem um impacto viário muito grande. E também uma felicidade que a 

gente aprovou nesta Casa o nome dessa creche que vai ficar com o diácono José 

Arantes Lima, nosso diácono Lima, lá da Paróquia Coração de Jesus, até através de 

um abaixo-assinado de toda a comunidade lá do Bosque, e uma homenagem muito 

merecida. Então nós estivemos... só falar que nós estivemos lá fiscalizando desde o 

início até o fim. Já, já vai ser aberta. Agora, a gente está um pouco preocupado, acabei 

de colocar... também a gente... protocolamos um ofício perguntando para a secretaria 

qual o formato desse inscrição, né? Se ali é para acolher uma demanda grande? Sim, 

nós entendemos que deve acolher as demandas daquelas crianças que já se... já... 
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fizeram o cadastro ou buscaram a vaga em outra creche e não tiveram a oportunidade, 

e essa creche acolha essa demanda, né, os remanescentes. Porém, também tem 

muitos pais que vêm perguntando para gente sobre a inscrição, que quer fazer a 

inscrição do seu filho na creche e não se está abrindo a inscrição, vai acolher primeiro 

os que já estavam. Nós estamos num momento de pandemia muito complicado onde 

também muitas crianças que estavam em outras creches, particulares, pessoas que 

mudaram de bairro, pessoas que está aí com o seu filho e já está procurando há 

tempos a creche e estão tentando ingressar. E está tendo ainda... estou tendo... a 

gente está sentindo um pouco de dificuldade em conversa de liberação das inscrições, 

mas nós estamos aqui protocolando um ofício também para a secretaria para gente 

buscar esse estudo, como é que está e quantas vagas vai ser disponibilizadas para os 

pais entrarem com a inscrição, com as novas inscrições nessas creches. Também, 

senhor presidente, quero falar aqui que a gente protocolou já desde a semana 

passada, eu não sei por que não foi lido na Casa aqui, mas um requerimento sobre a 

ampliação do programa Pró-Trabalho, por quê? Porque é o seguinte, senhor 

presidente: o Pró-Trabalho, ele é um programa da Prefeitura que ajuda, né, as 

pessoas, os trabalhadores ficam um ano, renovável por mais um ano. Isso começou 

em 2018, foi um trabalho muito bem feito pelo prefeito Felício, uma ideia muito boa 

para ajudar com qualificação. E no término, dentro desses dois anos, a pessoa, ela ou 

ingressa em alguma empresa pelo trabalho, pela qualificação dela, ou encerra-se o 

programa em dois anos e a pessoa já tem que deixar o programa para um próximo 

entrar. Bom, agora em julho, final de julho, começo de agosto, finaliza os dois anos do 

primeiro grupo desse programa. Agora, nessa questão da pandemia, essa dificuldade 

de emprego, as empresas fechando, desempregando, não entendo um bom momento 

para a finalização também desse programa, que é muito bom. Então a gente põe aqui 

na Casa um requerimento pedindo para a ampliação desse programa, ajudar esses 

trabalhadores que estão fazendo um grande trabalho na nossa cidade em um grande 

programa da Prefeitura, que se amplie até durante essa pandemia. Vamos ajudar 

essas pessoas que estão fazendo bastante pela cidade. Então eu espero que seja 

bem avaliado pela Prefeitura e que seja acolhido esse requerimento. Também falar da 

informação, achei muito importante, o prefeito começou agora com os trabalhos de 

reabertura de alguns espaços públicos, como o Parque da Cidade. É importante sim a 

reabertura, sempre lembrando regramentos, sempre com regramentos. Aí o prefeito 

ele autorizou.” 
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Neste momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Olha lá, todo regrado o espaçamento, 

orientação, uso obrigatório das máscaras, higienização, espaçamento de dois metros, 

pelo menos, de uma pessoa para outra, evitar aglomeramentos. Então isso é algo que 

a vida vai tomando a sua trajetória novamente, mas todos nós temos que adaptarmos 

a esse momento. É importante isso. Assim como também ele começa aqui agora 

várias reformas para as práticas de atividade; vamos falar das novas pistas de 

caminhada: Parque Alberto Simões... desculpa! ...Parque Santos Dumont; lá Centro 

Comunitário do Alto da Ponte; ali o Centro da Juventude, que tem aquelas pistas de 

caminhada. Nós agora acabamos de terminar, também estive acompanhando lá na 

Área Verde I do Bosque dos Eucaliptos, em frente à Casa do Idoso Sul, toda a reforma 

da pista de caminhada, porque as pistas de caminhada têm muitas árvores próximas, a 

raiz levanta, quebra e tinha muito acidente, principalmente com idosos. Nós levamos a 

reivindicação para o prefeito, o prefeito foi lá e acionou a Secretaria de Manutenção da 

Cidade, o secretário Minoru... Mandar um abraço para ele. ...e está fazendo toda essa 

reforma nas pistas de caminhada. O prefeito fez uma live também muito bacana 

falando dele mesmo fazendo uma caminhada lá na pista da Cidade Jardim, mostrando 

e orientando a população de fazer a prática de atividade física. A gente já tem falado 

aqui muito sobre a importância da prática. Se dá para fazer em casa, faça em casa; se 

não dá, não tem espaçamento, não tem orientação, não tem motivação, tudo bem, 

mas você vai sair, faça com o uso de equipamento, use máscaras, né, evite 

aglomeração, dê espaçamento, isso é muito importante. A vida não pode parar, mas 

nós temos que nos adaptarmos a essa nova vida até sair a vacina, porque o vírus não 

vai acabar, tem que sair a vacina e aí, todo mundo se vacinando, vai tomando de novo 

a normalidade da nossa vida, mas por enquanto temos que fazer isso. Hoje mesmo, 

novamente, eu estive com um grupo de proprietários de academia, assessorias, 

estúdios, entre outros, muito preocupados, mas também querendo ajudar muito, ajudar 

muito na prática, e profissionais de educação física que são da área da saúde, têm 

orientação, têm estudo e têm responsabilidade com a saúde e querem ajudar o 

próximo principalmente quando se fala de áreas abertas. Quem sabe, poliesportivos, 

centros comunitários possam abrir sem atividade inicialmente, mas já com a orientação 

dos profissionais de educação física. A gente também aqui tem tratado muito, levado 

em reuniões, trazido trabalho científico, técnicos para ajudar nesse trabalho de voltar 

ao ritmo com orientação e com regramento. E, para finalizar, senhor presidente, só 
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quero mandar um abraço aqui para os meus amigos, o Marcelo Sandoval – da Daher 

Tennis, o Cassiano, o Bruno, o Dercindo – da galera do Dercindo Júniors, o Cauli, o 

Daniel – do Portal do Tênis, o Luciano, o Leandro Alcântara e a todos os tenistas aí 

que entraram em contato com a gente: ‘Marcão, hoje é Dia do Tenista, manda um 

abraço para gente!’ Está aí o abraço para vocês, gente! Deus abençoe a todos! Muito 

obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabéns ao Marcão, 

pontual, dez minutos! Vamos lá, próxima vereadora, vereadora Flávia Carvalho, tempo 

de dez minutos.”  

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Flávia Carvalho, pelo prazo 

regimental de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “Boa noite, senhores vereadores! Peço 

permissão para tirar a máscara, eu posso? Nós estamos com uma distância segura 

aqui. E boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes 

sociais também. Eu venho com muita alegria hoje até esta tribuna para mostrar para 

vocês, deixar registrado aqui a nossa festa, da nossa igreja, que aconteceu nesse fim 

de semana.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de um slide. 

A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “79 anos da Assembleia de Deus em São José dos 

Campos. Nós tínhamos preparado uma homenagem para acontecer aqui na Casa, 

mas, por conta dessa quarentena, desse isolamento social, tivemos que nos readaptar 

e por isso nós fizemos um culto. Eu quero deixar registrado aqui, agradecer ao prefeito 

que nos recebeu juntamente com o meu pastor, o pastor André Câmara, e deixou toda 

a equipe da Prefeitura à disposição para que esse culto drive-in acontecesse. 

Aconteceu com quase 500 carros ali na ADC Parahyba, respeitando o isolamento, o 

distanciamento, com vários pontos de álcool em gel ali para receber os fiéis, os 

membros e foi uma festa muito linda e abençoada. Louvor, adoração, palavra, e foi um 

culto rápido para poder também respeitar esse momento que nós estamos vivendo, 

mas não poderia deixar de passar em branco essa festa porque há 79 anos esse 

grupo de pastores chegaram em nossa cidade levando o Evangelho, o amor ao 

próximo, cuidando de vidas e há 79 anos o Senhor tem abençoado a nossa cidade por 

conta desse grupo de pastores que lá atrás começaram a evangelizar, e tantas outras 

igrejas e religiões que vieram para nossa cidade para abençoar ainda mais. Como que 

passa aqui, gente? Pode passar! Pode ir passando porque aqui deu probleminha. Aqui 

nós concedemos uma homenagem através da Câmara. Quero agradecer ao 

presidente que, gentilmente, nos autorizou a fazer essa homenagem para o pastor 

André Câmara e para a pastora Naiane Câmara.” 

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

A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “Foi muito emocionante ver tantos carros ali 

adorando a Deus na nossa cidade. Vários meios de comunicação conseguiram noticiar 

esse evento na nossa cidade: OVale, Vanguarda, G1. Quero agradecer a todos que 

conseguiram compartilhar. E eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns para 

todos vocês que fazem parte desta igreja, que há 79 anos evangeliza através do amor 

ao próximo, salvando vidas e prestando esse serviço para a nossa cidade. Que Deus 

abençoe a todos vocês, todos os pastores, irmãos, irmãs, crianças e adolescentes que 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300034003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                         11 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 09.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.06.2020 

fazem parte da nossa igreja em São José dos Campos! Que Deus abençoe a todos!” 

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

vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, eu queria pedir um minuto 

de silêncio para o Pedro Serra. O Pedro Serra era um grande amante do esporte, foi 

diretor do São José, nossa querida Águia do Vale, técnico do Novo Horizonte Esporte 

Clube. Então, quero deixar aqui o meu sentimento a toda família Serra, amigos. E 

dizer, senhor presidente, o Novo Horizonte hoje vai dormir triste, mas eu tenho certeza 

que a festa é no céu. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Lino Bispo, tempo de dez minutos.”  

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo 

regimental de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

públicos que nos acompanham pelas redes sociais, mais uma vez nós estamos nessa 

tribuna para estar dando o nosso recado aqui às pessoas que esperam de nós 

algumas ações importantes que venham de encontro às suas necessidades. Eu quero, 

na noite de hoje, destacar que nós estivemos reunidos com a comunidade do 

Residencial União essa semana, do Jardim Morumbi, e que aguardam aí ansiosos a 

ligação do Residencial União com o Jardim Morumbi, do Morumbi com o União. E essa 

obra ela vem sendo tratada desde o ano passado. Ali tem uma empresa chamada... a 

antiga Sobraer e que faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa cessão de um pedaço 

de terra que pertence à empresa, mas que a Secretaria de Mobilidade já fez uma 

tratativa no sentido da doação dessa parte que cabe à empresa. E, em conversa com 

o secretário a semana passada, ele me adiantou que já está resolvido entre a 

empresa, nós tivemos várias conversas com o proprietário da empresa, o 

representante da empresa, para que pudesse liberar essa parte ali, que é uma área 

pequena, é cerca de 50 metros que faltam ali, no fundo da Faculdade Anhanguera, 

para concluir esta passagem, que é muito importante para ligar os dois bairros – o 

Morumbi com o União, o União com o Jardim Morumbi. O início dessa passagem se 

deu lá em 2008 quando, no último mandato que eu tive aqui na cidade, a gente 

encaminhou uma tratativa com a Faculdade Anhanguera e conseguimos que a 

Anhanguera fizesse tanto a doação da área como a obra, e ali ficou faltando cerca de 

uns 50 metros para concluir essa passagem, essa ligação. E a gente voltou agora... 

agora não, desde de 2017 a gente vem na tratativa e está praticamente finalizada essa 

questão. Então, eu quero aqui dizer à comunidade do Residencial União e do Jardim 

Morumbi, que tanto têm cobrado essa ligação, que dentro em breve, talvez esse final 

de mês ainda, vai começar essas obras ali. E vai trazer um grande benefício na parte 

de mobilidade porque é uma ligação importante, e, não passando por aí, se dá uma 

volta bastante grande, para unir os dois bairros. Então, eu quero aqui dizer à 

comunidade lá do Residencial União e também do Jardim Morumbi que esta obra está 

prestes a iniciar e aí uma história de longos anos será concluída aí para o bem da 

comunidade. Eu quero também, senhor presidente, destacar uma visita que fizemos 

hoje, ou melhor, ontem, lá no poliesportivo do Vale do Sol, onde também uma obra de 

troca do piso da quadra do Vale do Sol, uma quadra antiga ali na região, um bairro que 

tem uma referência na parte esportiva bastante grande, que a gente cobrou um 

conserto, ou seja, o piso estava muito danificado. E aí, fazendo uma visita lá, 
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conversando com os esportistas, a gente viu a necessidade de estar fazendo essa 

obra. Então, desde o ano passado, já estava encaminhado e a gente está vendo a 

obra agora acontecer e eu tenho certeza que vai trazer, logo depois da pandemia aí, 

vai trazer um grande benefício para os esportistas ali da região que usam muito esse 

poliesportivo e que estava aguardando esta melhoria. Estive lá ontem e a obra está 

realmente em execução e mais aí uns 15, 20 dias com certeza estará entregue à 

comunidade, e eu tenho certeza que isso vai trazer realmente uma perspectiva nova 

porque estava muito danificado o piso ali da quadra do poli do Vale do Sol. Então mais 

um recado ali para comunidade do Vale do Sol, dos esportistas que estavam 

esperando essa obra acontecer, e a gente vê que ela está saindo e eu acredito que até 

o final do mês a gente tenha esta obra concluída. Mas eu quero destacar também, 

senhor presidente, na noite de hoje uma moção que nós protocolamos nesta Casa que 

ela tem como um título... é um apelo ao governador do estado, que ele possa adotar 

medidas que possam atenuar os efeitos da crise financeira provocada pela pandemia 

do Covid-19. Os transportadores escolares particulares estão numa situação muito 

difícil na nossa cidade, não só na nossa cidade, em todas as cidades do Brasil. Mas, 

falando de São José dos Campos, os transportadores escolares particulares que são 

diferentes daqueles transportadores que têm contrato direto para transportar os alunos 

da Prefeitura, eles são particulares, portanto, o contrato deles é diretamente com os 

pais. Só que, por conta da crise, os pais também não estão tendo condições de manter 

o pagamento, e aí esses transportadores eles não podem fazer outra coisa, esses 

transportadores eles só podem trabalhar para o transporte escolar, portanto, sem o 

transporte escolar, que é transportar alunos para as escolas ou para as creches da 

Prefeitura ou particulares, eles têm que parar, eles não podem fazer nada então com o 

seu veículo, e aí o que que acontece? Muitos deles pagam as prestações dos veículos, 

muitos deles financiaram esses veículos e, mês a mês, eles estavam então aí com as 

suas obrigações em dia, mas, por conta da paralisação, muitos desses transportadores 

estão numa situação, vereador José Luís, de necessidade, porque só tinha aquela 

ferramenta para trabalhar e aquela ferramenta, muitas das vezes, na grande maioria 

deles, financiada, e o banco não espera, as prestações vão vencendo e eles se 

encontram então numa situação muito difícil. Aí o que que nós estamos pedindo nesse 

apelo ao governador do estado? Que tem algumas taxas que são do Estado, que tem 

algumas exigências que são do Estado, que o governador pudesse então ter uma 

tratativa diferente por conta dessa crise que todos estão passando. Então nós estamos 
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pedindo aqui que os transportadores sejam aí olhados de uma forma especial pelo 

governador do estado que pode, através do Banco do Povo, facilitar o empréstimo que 

esse prestador ele possa fazer, porque hoje se ele for lá buscar um dinheiro 

emprestado no Banco do Povo, exige-se um fiador. Pergunto aos senhores: quem vai 

ser fiador numa crise dessa? E hoje a gente sabe que nem de irmão para irmão, às 

vezes isso é muito difícil. Então o cara às vezes quer colocar o veículo como garantia e 

o banco não aceita, não é? Coloca o veículo como garantia e o banco não aceita. 

Então pedindo ao governador que mude essa política no Banco do Povo para que o 

transportador possa dar como garantia o seu veículo, eu acho que nada mais justo, 

você está dando o próprio bem em garantia de um valor que você pode levantar para 

você pagar um pouco as suas contas, para você amenizar. Queira os senhores saber, 

tem alguns transportadores que estão precisando de cesta básica. Sim, vereador José 

Luís, tem transportador que estão precisando de cesta básica, aí se fala: ‘Mas o cara 

tem um veículo transportador!’ Mas você... sabe, ele tem que pagar a prestação, 

muitos pagam aluguel, e como faz então? Parece que é absurdo, né, vereador, que 

tem? Mas tem, não é? E quantas situações que estão acontecendo em nossa cidade, 

e aí hoje, por exemplo, para ser comtemplado pela cesta básica, você tem que estar 

cadastrado no CadÚnico. Muitas pessoas, antes da crise, não estavam lá, mas a crise 

mudou a realidade de muitas pessoas desde março. Pois é, quem declarou o imposto 

de renda do ano passado não conseguiu entrar no CadÚnico, e agora a gente tem 

uma crise afetando e assolando a nossa sociedade, então a gente tem que mudar 

também as políticas. E aqui nós estamos apelando ao governador que possa mudar a 

política do Banco do Povo para dar a esses transportadores um pouco mais de 

condição deles poderem fazer algo para a sobrevivência. E aqui nós estamos pedindo 

que o senhor governador possa olhar com carinho até mesmo essa necessidade 

básica que tem o transportador escolar. Eu espero que a gente possa aprovar essa 

Moção de Apelo e que o governador possa olhar para os transportadores escolar da 

nossa cidade com mais carinho, com um pouco mais de solidariedade. Obrigado, 

senhor presidente!” 

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

inscrito, vereador Wagner Balieiro, tempo de dez minutos, Wagner.”  

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

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo prazo 
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regimental de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores e a todos que nos acompanham nas redes sociais e TV Câmara. 

Hoje, vim aqui para atualizar algumas informações. Todas as sessões eu tenho vindo 

nessa tribuna para falar de exemplos que são realizados em outros municípios que 

precisam ser realizados em São José dos Campos também. Por quantas vezes nós 

falamos de medidas já implementadas em outros municípios? E aqui quero dar o 

exemplo da questão do fornecimento de cesta básica, do auxílio emergencial 

municipal, de cesta básica para categorias mais afetadas da cidade. Se a gente olhar, 

eu fiz aqui, há pouco tempo atrás, citando dezenas de cidades onde inclusive tem 

doação de cesta básica de prefeituras para transporte escolar particular, a cidade de 

São José poderia fazer também. São José não comprou nenhuma cesta básica até 

agora, zero. Depois de quase três meses de crise, nenhuma cesta básica comprada 

pela Prefeitura de São José. Tem medidas que estão sendo feitas do governo federal, 

por iniciativa do Congresso Nacional, porque se depender do Executivo lá, não sai 

nada, e quando sai, sai tudo atrapalhado, sai... não tem acesso a população a essas 

medidas; teve medidas do governo estadual, mas cadê as medidas municipais? Para 

vocês terem uma ideia, deixar claro aqui para todo mundo, que hoje o Município de 

São José já recebeu de recurso federal, de recurso estadual e até de ministério... do 

Tribunal de Justiça mais de R$31 milhões de reais, R$31 milhões de reais, sendo do 

governo federal R$19 milhões. Nessa parte, tem um recurso que veio para atuar na 

área de saúde, tem uma parte na área de assistência social que precisa ser explicado 

onde está sendo gasto esse dinheiro na assistência social. E hoje, pela Medida 

Provisória 938, recurso limpo que pode ser usado para comprar cesta, para usar no 

que for necessário na cidade, nós tivemos um depósito de um milhão seiscentos e 

dezenove mil reais, já fruto daquela Medida Provisória 938 que foi uma medida 

colocada para você ter a compensação daquilo que perdeu do Fundo de Participação 

dos Municípios. O nosso município já recebeu mais de R$31 milhões de reais e 

mesmo assim não vem testagem... Precisa fazer testagem, a cidade não faz as 

testagens das pessoas que estão precisando ser testadas. Não faz testagem, não 

compra cesta básica, não atende as categorias que mais sofrem em nossa cidade, e 

aqui posso falar do transportador escolar particular, do professor eventual, dos 

pequenos comerciantes, do microempreendedor individual, que em outros municípios 

têm auxílio. Aqui tem oficinas na área cultural, tem pessoas que estão passando 

necessidade de todos os tipos, cadê o papel da Prefeitura na área social, na área 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300034003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                         17 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 09.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.06.2020 

econômica aqui na nossa cidade? Cadê a testagem? Falta tudo isso e não pode falar 

de recurso porque trinta e um milhões cinquenta e nove mil noventa e nove reais já 

depositados, além daquelas parcelas que virão do auxílio emergencial que foi 

aprovado para estados e municípios, ou seja, além disso, virão ainda aqueles R$80 

milhões. Se a gente somar os R$31 milhões mais os oitenta, já dá cento e dez. Será 

que não dá para comprar uma cesta básica? Será que não dá para fazer o auxílio - 

não empréstimo, o auxílio – aos profissionais que ficaram sem salário? Será que não 

dá para criar um sistema, com base nas informações que já têm na Prefeitura, de 

auxílio àquelas pessoas que não conseguiram receber o auxílio federal? Tem tanta 

medida já sendo feita por outros municípios. E é muito lamentável, cruel a omissão do 

prefeito em relação à população de nossa cidade. Hoje, está aqui, hoje um milhão 

seiscentos e dezenove mil reais, dinheiro para usar em qualquer coisa. Então vamos 

usar para ajudar a população. Não vamos mexer ou usar em outras coisas. A 

prioridade hoje tem que ser auxílio social, tem que ser auxílio econômico para a 

população e os estabelecimentos da cidade. Qual é a dificuldade de fazer isso? A 

gente vem aqui toda a sessão de Câmara para anunciar mais milhão, outro milhão e 

outro milhão que está sendo depositado, depositou hoje, vou ler aqui de novo: um 

milhão seiscentos e dezenove mil duzentos e quarenta e sete e setenta e cinco 

centavos – para usar em qualquer área, qualquer área. Isso aqui sem falar no provável 

depósito que pode estar acontecendo entre hoje e amanhã, em cerca de R$20 milhões 

de reais. Pode fazer o auxílio, pode fazer o auxílio para o transportador escolar, pode 

fazer o auxílio para microempreendedor individual a exemplo de outros municípios, 

pode fazer o auxílio para ambulantes, para professor. Enfim, dá para fazer um monte 

de atividades e de auxílios em nosso município nem... sem inventar nada, só seguir 

aquilo que está sendo feito em outras cidades, só fazer isso. Vai fazer testagem. As 

cidades que estão tendo maior sucesso no combate à pandemia estão fazendo 

testagem. São José não faz a testagem por parte da Prefeitura. Aquele número 

vergonhoso que a Prefeitura colocou somando privado, Prefeitura, todos os tipos de 

testes... não estou falando aqui do teste de PCR, mas ele somou todos os tipos de 

teste para somar todo mundo para fazer 4.400 testes? Quanto que a Prefeitura fez, 

que ela não quis falar até hoje, de teste de PCR? Não fez, não fala, esconde, não 

mostra o que está sendo feito com a doação que foi realizada pela Embraer, ou está 

guardando. O fato é: precisa fazer teste, e o dinheiro está aqui, ó, tem mais dinheiro 

chegando. Tem mais dinheiro chegando do Fundo Nacional de Assistência Social, tem 
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dinheiro vindo do auxílio emergencial dos estados e municípios e é fundamental que 

esta Casa e a população debata e dispute esse dinheiro para apoio à população, 

porque se ficar solto para o prefeito fazer o que ele quiser com esse dinheiro e não 

ajudar a população, isso é omissão, isso é crueldade. Não pode continuar dessa 

maneira. Até quando que a gente vai ver milhões e milhões e milhões chegando na 

cidade e o dinheiro indo para onde? Ajude a população. Já está virando aqui uma 

situação que, mesmo com documentação da Câmara, que mesmo com todos os 

apelos sendo realizados na cidade, é muito triste ver essa omissão e essa situação 

assim olha, parece que não é com ele, que não está sendo feito nada, que está tudo 

bem. Não está! O Cadastro Único de São José até março tinha 60 mil famílias, o 

Estado deu cesta para 28 mil, faltam 32 mil, a Prefeitura podia dar. Isso sem falar nas 

famílias que entraram na crise depois de março, isso sem falar daquelas famílias que 

estão em crise e no Cadastro Único que ganham meio salário mínimo, duzentos, 

trezentos reais, porque a cesta do Estado foi só para quem ganha até R$89,00 per 

capita. Para vocês terem uma ideia, eu consultei, consegui buscar um dado onde 

mostrou que São José até o dia 22 de abril teve 115 mil pessoas, até 22 de abril, ainda 

precisa ser atualizada até os dias de hoje, mas 115 mil pessoas tiveram auxílio aos 

R$600,00 em São José. Se a gente considerar ali que tem duas ou três pessoas na 

família, nós estamos falando de quase 300 mil pessoas em São José dependendo de 

auxílio de R$600,00. Então é fundamental que a Prefeitura faça a sua parte, some com 

a parte que tem que vir do Estado, que já depositou 9 milhões, mas precisa vir mais 

medidas sim, e some com a parte que o Congresso Nacional fez por parte do governo 

federal, porque o que está vindo do governo federal foi por medidas votadas no 

Congresso Nacional, tanto o auxílio emergencial como o auxílio aos estados e 

municípios. A grande maioria das medidas do governo federal não foi por causa 

daquele presidente que a gente não consegue nem falar o nome de tamanha a 

omissão e crueldade dele também, mas sim porque houve atuação parlamentar. E 

aqui fica novamente, esta Câmara Municipal, nós, colegas vereadores, a importância 

de a gente continuar cobrando para que a cidade de São José dos Campos não fique 

com o triste exemplo de ser uma cidade cruel, omissa e que não faz absolutamente 

nada de apoio para a nossa população. Para finalizar, dizer que São José... acabou de 

sair o dado de hoje com relação à situação do município. Nós atingimos 69% 

(sessenta e nove por cento) de ocupação dos leitos de UTI, é o maior índice de 

ocupação desde que começou a crise, 69% (sessenta e nove por cento). Se continuar 
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nesse índice de crescimento, logo, logo vamos passar de 70% (setenta por cento). 53 

óbitos, mais 2 em relação à ontem. Então 53 óbitos e 1271 casos confirmados. Mais 

uma vez, vamos usar esses recursos que estão vindo, como esse que veio hoje, para 

fazer testagem. Precisamos fazer testagem em massa, é o exemplo que já foi dado em 

muitas cidades brasileiras...” 

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

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “...é o exemplo que nós temos de outros países que 

tiveram sucesso ao combate à pandemia.” 

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

inscrita, Juliana Fraga, cinco minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo 

prazo regimental de 5 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet! Eu quero aproveitar para falar, já foi falado aqui essa noite, mas hoje eu 

tive duas reuniões bastante importante com os transportadores de van escolar e 

realmente a situação está bem complicada, né? Os transportares de van escolar 

particular, dos dois na verdade, eles têm pedidos e solicitações semelhantes. A 

situação está bem complicada visto que as crianças não estão indo para a escola, 

muitos não conseguiram o auxílio emergencial do governo federal e estão realmente 

passando dificuldades. Então eu quero aqui falar que nós podemos sim nos direcionar 

ao governo estadual o que é do governo estadual, por exemplo, a isenção da taxa de 

vistoria do Detran, do governo federal que é a isenção da taxa do tacógrafo, mas aqui 

o prefeito também pode fazer a sua parte para auxiliar esses trabalhadores, o prefeito 

também tem uma parcela que pode sim fazer aqui em São José, por exemplo: auxílio. 

Poderia ser um auxílio de um salário mínimo ou até menos que fosse, mas um auxílio 

para esses trabalhadores. Cesta básica para os condutores e para os monitores, que 

são mais de mil trabalhadores. São 533 vans escolares, tanto particular quanto que faz 

o transporte de crianças da Prefeitura e do Estado, mais os monitores de van. Então 

são mil famílias, mais de mil famílias que estão sem receber nesse período de 

pandemia. Então, por exemplo... nem cesta básica conseguiram porque realmente não 

estavam inscritos no Cadastro Único, e a Prefeitura está fechando os olhos para esses 

trabalhadores. Agora, tem duas questões que a Prefeitura pode fazer, por exemplo, a 

prorrogação do ano para veículos que vencem em 2020, veículos de até 15 lugares de 

15 anos e veículos a partir de 16 lugares de 20 anos. Então isso cabe à Prefeitura 

fazer, cabe aqui à responsabilidade nossa, isso o prefeito pode fazer, a gente não 

precisa se dirigir ao governador do estado ou ao presidente, o prefeito pode mudar 

isso. Além disso, o prefeito também pode fazer a renovação automática do alvará, não 

precisa passar por nenhum outro órgão, é de competência aqui da Prefeitura, do 

município. Além disso, tem uma lei que já foi aprovada tanto no governo... na assem... 

com os deputados federais e do Senado que nós receberemos aqui em São José... 

previsto para R$80 milhões aqui em São José nesse período de pandemia onde a 

Prefeitura não vai precisar justificar a questão de tirar as receitas. Então, por 

exemplo... a receita. Por exemplo, nisso a Prefeitura pode fazer o quê? Isentar os 

motoristas do ISS. Então quando vir esse dinheiro a Prefeitura poderá fazer isso 

porque está previsto na lei, no artigo da lei, que ela pode renunciar receita. Então isso 
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cabe ao Município. Então já que foi falado isso essa noite e eu acabei tento a reunião 

hoje à tarde com esses trabalhadores, nós precisamos fazer algo, a Prefeitura precisa 

fazer algo, precisa olhar para esses trabalhadores que não estão recebendo nada, 

precisa olhar para essas pessoas, para essas famílias, mais de mil famílias estão aí 

passando dificuldade, entre motoristas e monitores de van. Então essas ações que eu 

citei aqui são ações que a Prefeitura pode fazer, são ações que o prefeito tem 

competência para fazer e tem autoridade para fazer. O que é do governador a gente 

tem que mandar para o governador, o que é do presidente manda para o presidente, 

mas o que é do prefeito ele pode fazer e deve fazer porque é munícipe, são 

trabalhadores, são moradores de São José dos Campos e cabe ao gestor olhar por 

eles nesse momento, principalmente nesse momento de dificuldade que estão 

passando. Então essa é a minha fala, a gente vai trazer outros dados aqui na próxima 

sessão, outros pleitos, mas isso eu queria deixar bem claro, que na reunião de hoje já 

foi tirado essas solicitações desses trabalhadores e como cabe à Prefeitura fazer, eu 

acho que vale a pena olharmos com carinho, apesar, apesar que eu tenho as minhas 

dúvidas nessa... esse olhar humano aqui do nosso gestor, mas aqui eu quero pedir e 

solicitar que olhem com carinho para esses trabalhadores. Além disso, eu também 

gostaria de falar sobre a questão do transporte público. Nós temos aqui um total de 

3.133 novos casos, né, casos novos do corona... casos de coronavírus aqui em São 

José e infelizmente nós tínhamos uma... 60% (sessenta por cento) da frota do 

transporte público sendo utilizado, já estava ruim, já estava ruim, mas ainda tinha um 

número grande de pessoas em casa. Agora nós temos 80% (oitenta por cento), e aí eu 

queria pedir para mostrar o vídeo.” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “80% (oitenta por cento) da frota e a frota está lotada, 

está cheia, tem pessoas se aglomerando. Isso ainda é uma foto ainda que não está 

estupidamente cheia, mas tem bastante gente em pé, tem bastante gente aglomerada, 

junta. E aí eu quero aqui solicitar do prefeito que tome providência, que tome 

providência em relação ao transporte público da sua cidade. Então, por exemplo, que 

dispensa o álcool-gel, a proteção de acrílico para os motoristas e cobradores, que 

cobre da empresa que faça isso, a redução da capacidade de pessoas em pé. Pode 

ter... a gente fez um requerimento para que nos transportes públicos seja ... 

simplesmente que as pessoas fiquem sentadas e com isso tem que ser 100% (cem por 

cento) da frota sendo utilizada e não 80% (oitenta por cento), afinal de contas...” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, conclua, por 

favor!” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Já estou terminando. ...afinal de contas abriu-se o 

comércio, estamos voltando ao trabalho, então precisa que tome providência, precisa 

ser tomado providência em relação à aglomeração no transporte público. Obrigada e 

boa noite, senhor presidente!” 

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

Sérgio Camargo. Amélia? Então, a vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco 

minutos.” 

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

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

prazo regimental de 5 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

Também estou aqui com a máscara, vou deixar aqui. Eu quero aqui passar um Mapa 

de Calor, um estudo feito pelo Leandro Becceneri, demógrafo e doutorando em 

demografia da Unicamp, morador de São José dos Campos, tem feito esse estudo tão 

importante de acompanhamento da Covid-19.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de um slide. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse mapa, esse primeiro mapa, mostra o avanço do 

Covid-19 em São José dos Campos, dia 17 de abril a 25 de julho, o aumento dos 

casos foi de 758% (setecentos e cinquenta e oito por cento). Pode passar, por favor! 

Esta aqui, esta imagem é de 24/04 – São José tinha 170 casos com registro em 67 

bairros com pessoas infectadas. Então aqui, quando é em azul é muito baixa, aquela 

coloração um meio verde-água é baixa, e o amarelo é média e sendo que a alta é meio 

salmão e vermelho é muito alta; e as em branco que estão sem... regiões de São José 

e no limite municipal. Pode passar. 30/04 – São José tinha 231 casos com registro de 

76 bairros com pessoas infectadas. Olha como mudou o quadro já, né? Já indo para 

outras regiões. Pode passar. Dia 08/05... É porque é semanal esses registros que a 

Prefeitura divulga e ele faz então toda sexta-feira, todo domingo, sábado tem esse 

relatório. Dia 08, São José tinha 351 casos com registro já em 102 bairros com 

pessoas infectadas. Então olha como está a densidade do Calor nessas regiões. Dia 

15/05, outro mapa, São José já tinha 241 casos com registro em 114 bairros com 

pessoas infectadas. Em 22/05, por favor! 612 casos com registros de 128 bairros com 

pessoas infectadas. Dia 29, tinha já 842 casos de registros em 147 bairros com 

pessoas infectadas. Dia 5/06, por favor! São José tinha 1.116 casos com registros em 

169 bairros com pessoas infectadas. Em duas semanas, o aumento no número de 

casos foi de 85% (oitenta e cinco por cento) - veja o vídeo! O Mapa de Calor mostra o 

avanço do Covid-19 com força pela zona sul, a região mais populosa da cidade, com 

mais de 240 mil habitantes. Também é uma das regiões com maior desigualdade 

social. Então olha aí o mapa de como era e como ficou. O isolamento em baixa, quero 

aqui ler, então, esse texto: ‘Em duas semanas, os bairros com maiores aumentos 

foram: zona sul, o Campo dos Alemães 175 de aumento; o bairro Morumbi teve uma 

alta de 150% (cento e cinquenta por cento); na região oeste, o Jardim das Indústrias 

com 131 aumento de casos; e a zona leste, aparece o bairro Santa Inês, com o 

crescimento de 124’. Então, aqui, queria ler inclusive o texto que acompanhou toda 

essa pesquisa, que saiu no jornal OVale: ‘As localidades têm a maior taxas de 
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crescimento da Covid-19 da cidade no período de duas semanas. Neste intervalo, São 

José registrou um aumento de 85% (oitenta e cinco por cento) no número de casos 

positivos’ – que é o caso do Campo dos Alemães, 175% (cento e setenta e cinto por 

cento) o aumento no mesmo período, de 8 para 22, que é o caso do Morumbi que 

subiu de 12 para 30 casos, alta de 150. ‘No geral, o número de bairros do Covid-19 em 

São José, nas últimas semanas, cresceu 32% (trinta e dois por cento), passando de 

128 para 169. O mapa...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já terminando aqui. ‘O mapa mostra o espalhamento 

da doença na cidade inteira. Até o extremo norte e São Francisco Xavier já 

apresentam casos’, afirmou o Leandro. Então queria passar... deixar esse registro. 

Tem aí mais uma pesquisa, que eu vou deixar anexa aqui no meu... no meu... quando 

eu for registrar aqui, a pesquisa de apoio em relação aos médicos, que eles também... 

84% (oitenta e quatro por cento) dos médicos... que saiu no G1 ...consideram a pior 

fase da pandemia que ainda está por vir, diz a pesquisa da Associação Paulista de 

Medicina. E OVale registra: ‘É nosso dever alertar à população de que ela foi liberada 

para ir ao abatedouro, diz integrante do portal Covid-19 do Brasil sobre a redução do 

distanciamento’. Muito obrigada!” 

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

Sérgio Camargo, com o tempo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Lino 

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só queria aproveitar e pedir um minuto 

de silêncio, na sessão de hoje, para Eliane de Morais, popular Babalu, ela foi 

presidente da SAB ali da Vila Tesouro e que faleceu nesse final de semana. Então 

peço um minuto de silêncio na sessão de hoje. Uma pessoa muito querida na 

comunidade e que a gente possa fazer essa homenagem para ela no dia de hoje, na 

noite de hoje.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo 

prazo regimental de 5 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, 

senhores vereadores! O que me traz na noite é um tema um tanto inusitado. Nós 

estamos falando desde do primeiro caso do coronavírus no Brasil, no dia 25 de 

fevereiro, em São Paulo, até hoje mais de 34 mil pessoas já vieram a óbito por conta 

do coronavírus. Infelizmente nós ainda registramos um aumento nos óbitos. Nessa 

semana mesmo chegaram a ser publicados aí pela imprensa que nós temos mais de 

um óbito por minuto no Brasil. Infelizmente isso é um número muito alto. São perdas, 

são vidas que estão sendo ceifadas por conta do coronavírus. De acordo com o 

Boletim Informativo de São José dos Campos, a taxa da cura aqui, vereador, é de 62% 

(sessenta e dois por cento) e o de óbito de 4% (quatro por cento), bem menor que a 

taxa de óbitos a nível nacional, que é de 5.5. Certamente todos nós gostaríamos que 

esse número fosse zero, que nenhuma vida fosse perdida, infelizmente isso não é 

possível, mas nós estamos caminhando para um aumento aí das curas do 

coronavírus. É um momento de solidariedade que nós vivemos, nós temos afirmado 

isso desde do início, que o momento de pandemia é o momento de solidariedade. E 

muitas pessoas estão se dedicando aí para combater o coronavírus na nossa cidade e 

em todo o país. É muito comum nós lembrarmos dos médicos que estão à frente, na 

linha de frente do coronavírus, dos enfermeiros, dos profissionais da saúde ou até 

mesmo naquelas pessoas que trabalham no hospital na parte administrativa, ou nos 

faxineiros, ou... todas aquelas pessoas que estão dentro do hospital, mas... Eu 

protocolei na Casa hoje uma moção para homenagear os heróis invisíveis que também 

atuam nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, mas que não estão 

relacionados com a esperança, pelo contrário, estão relacionados com as perdas. São 

aquelas pessoas que trabalham, que antigamente nós conhecíamos como coveiros, 

que hoje são os profissionais e auxiliares dos cemitérios, que não são lembrados, mas 

que têm atuado de maneira incansável neste país inteiro para dar conta aí de tantos 

óbitos que têm ocorrido no nosso país. E por incrível que pareça, por eles não estarem 

relacionados à esperança, à vida, mas sim às perdas e às derrotas, muitas vezes os 

profissionais que trabalham no cemitério fazendo o sepultamento das vítimas do Covid 

estão sendo discriminados, né, os familiares não chegam perto deles, os familiares 

rejeitam o contato pessoal, e eles muitas vezes até chegam em casa e... tem relatos 

de alguns profissionais dessa área que dizem que realmente estão sendo 

discriminados por aquelas pessoas que vão acompanhar os seus entes queridos no 

cemitério e chegam lá se deparam com aquela situação. É o coveiro que tem que 
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pegar no caixão, é o profissional do cemitério que tem que pegar no caixão, é ele que 

faz... coloca dentro... abre a cova e depois coloca o caixão dentro da cova. E as 

pessoas relacionam esses profissionais às perdas e muitas vezes até 

preconceituosamente achando que eles estão contaminados e que podem aí contagiar 

as pessoas. Então, na noite de hoje, eu queria render a minha homenagem a esses 

profissionais através de uma moção que parabeniza pelo trabalho deles, que nenhum 

momento fugiram do trabalho e que estão aí se dedicando também para manter as 

cidades em ordem nessa situação, né? E essa moção está sendo apresentada na 

noite de hoje. Então fica aqui a nossa homenagem, da Câmara Municipal de São José 

dos Campos, por todos os profissionais que trabalham nos cemitérios, profissionais da 

Urbam e nos outros cemitérios particulares também, que trabalham na questão do 

sepultamento dos cadáveres, dos óbitos que não somente vieram a óbito por conta do 

Covid, mas todas as enfermidades que levam uma pessoa a óbito, mas, em especial, 

por conta dessa pandemia, onde muitos deles estão, sim, sentindo a discriminação por 

parte das pessoas que frequentam o cemitério. Então fica aqui a nossa homenagem, 

da Câmara Municipal, pelo belíssimo trabalho que têm executado. Senhor presidente, 

obrigado! Boa noite!” 

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

Dulce Rita, com o tempo de cinco minutos.” 

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

1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Dulce Rita, pelo prazo 

regimental de 5 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

primeiramente, eu queria falar de uma obra que está indo lá para Eugênio de Melo, 

que é a reforma lá da UPA, no valor de um milhão e duzentos, que vai liberar uma ala 

para a criançada, para a pediatria, e a outra... e a construção de uma nova ala lá que é 

para os funcionários, para os... para a ala de serviço da UPA. Então eu acho que isso 

é uma grande conquista lá, principalmente para a população. É uma obra de valor de 

um milhão e duzentos, já está com o contrato assinado e deve estar começando a 

semana que vem. Também, como não poderia deixar de ser, eu vou falar um 

pouquinho dessa tragédia que está acontecendo aí, desse pandemônio, né? E eu acho 

que nós perdemos um tempo muito precioso e uma lição muito preciosa que já tinha 

deixado nos outros países da Europa a hora que pegaram e enfrentaram o problema. 

Eles realmente não sabiam de nada, foram procurar saber através dos cientistas, de 

toda a parte técnica, dos universitários e viram que o isolamento era a arma mais 

eficaz para combater isso. A pandemia chegou bem depois para nós, nós tínhamos 

essa lição e infelizmente não soubemos aproveitar. Por mais esforço que alguns 

governadores fizeram a respeito disso, que era para fazer isolamento, para... para 

fazer o isolamento, fazer o distanciamento, foi tudo já mastigado, veio tudo mastigado 

para o Brasil, infelizmente nós não soubemos aproveitar esse timing e agora nós 

estamos aí com essa tragédia instalada sabendo que a curto prazo não vamos atingir 

ao patamar necessário para começar a descender essa curva. Infelizmente, por 

orgulho, por falta de uma liderança, que enquanto nós estávamos aí com a população 

dentro de casa e os comerciantes com as portas fechadas, nosso líder maior, ou seja, 

o nosso presidente da República estava andando a cavalo, estava andando de jet ski, 

estava aí se gabando que era só uma gripinha. E nesse mau exemplo e nesse 

desserviço, a população que tinha ele como líder, muitos seguiram ele, muitos foram 

para a rua, muitos desrespeitaram e aí nós estamos com o resultado. Eu acho que... E 

enquanto isso os governadores, que estavam estudando, que estavam vendo o que 

estava acontecendo, que estavam empenhados, sofreram a maior pressão também do 

poder econômico, do poder político, das carreatas que estavam lá ‘vamos abrir, vamos 

abrir, vamos abrir’, e acabaram abrindo e agora nós estamos vendo o resultado. 

Infelizmente eu acho que... que enquanto isso a Europa teve os seus líderes com 

credibilidade, que falam assim: ‘Olha, vamos ficar em casa, vamos para o isolamento’ 

– que é isso que nós temos que fazer, é essa a lição nossa de casa. E a população 

acreditou nos seus líderes e foram para casa e conseguiram, conseguiram segurar a 
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gravidade maior que aconteceu. Dois líderes, que pode se falar um professor do outro, 

que não entenderam a história disso, que não foram estudar, que foi o presidente dos 

Estados Unidos e o presidente do Brasil, que onde foi que se instalou com maior 

gravidade essa doença e aí está o resultado para os Estados Unidos e para o Brasil, é 

o mestre e o seu... é o professor e o seu aluno. E agora, gente, eu vou pedir para a 

população de São José dos Campos, que independente de tudo isso, é só um 

processo histórico, que é um timing da história desse vírus, que nós já perdemos o 

primeiro timing, mas tem um segundo timing que nós ainda podemos tomar conta, que 

é para ficar em casa, só saia de casa em caso extremo. Gente, por favor, a coisa não 

está fácil para São José, não está fácil para o Vale do Paraíba. Nós estamos 

acompanhando os números, esses números de contaminados ou de suspeitos só 

estão crescendo. Nós estamos com o relatório do hospital. Nós, que estávamos com 

uma folga bem grande de ocupação de UTI, nós já estamos chegando nos 69, a coisa 

está crescendo em São José. Não vamos ficar com cara de paisagem e vamos fazer a 

nossa parte. Não vamos seguir os maus exemplos, não! Vamos seguir, ver o que 

aconteceu de bom, o que que foi ótimo lá para as outras populações, o exemplo que 

eles seguiram, o exemplo que deu resultado: é o isolamento social. Vamos ficar em 

casa, só sair em caso de extrema urgência. É uma coisa desesperadora você passar 

pela Rua 7, que eu tenho passado lá, com o vidro fechado, de máscara, e estou vendo 

a população de São José dos Campos inteirinha na Rua 7. Por favor, gente, vamos 

ficar, nós aguentamos até agora, aguentamos mais um pouquinho, porque esse vírus 

tem que sair da nossa cidade, esse vírus tem que sair do país, e vai sair com o esforço 

nosso, não pensa que vai sair com o mau exemplo do presidente, não, porque ele está 

pouco se lixando por nós. Era só isso que eu tinha que falar.”  

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

para falar, Maninho Cem Por Cento.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Maninho Cem Por 

Cento, pelo prazo regimental de 5 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Boa noite, senhor presidente, 

vereadores e vereadoras, aos membros da Mesa, ao pessoal que nos acompanha pela 

internet! Senhor presidente, hoje a gente vem aqui para falar um pouquinho sobre essa 

flexão na quarentena em São José dos Campos.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “A gente fica muito preocupado com a 

situação que estamos vivendo. A gente vê que vem aumentando o número de pessoas 

contaminadas pelo vírus, o negócio não é brincadeira. Passa a foto para mim, por 

favor, a próxima foto! Mas, senhor presidente, uma coisa que deixa a gente indignado, 

deixa a gente chateado, é de ver aí que tem dois pesos e duas medidas: quantos 

ônibus estão lotados, metrô lotado? E isso o governador não vê, vê que os metrôs 

estão lotados, os ônibus estão lotados. Tem lá o pessoal da cracolândia, que ninguém 

faz nada, estão lá. E a gente vê, em compensação – próxima foto, por favor! – a gente 

vê aí os comerciantes sendo prejudicados com isso aí. Tudo dá impressão que a culpa 

é dos comerciantes. Tudo pede para o comerciante... Que não quer que o comerciante 

abra o seu comércio, não quer que o comerciante venda os seus... as coisas lá para 

pagar as suas contas. Então, a gente fica triste e chateado com isso aí porque a gente 

sabe, eu que já fui comerciante já sei, que o comerciante para ele pagar as contas ele 

tem que trabalhar. É muito fácil a gente falar para a pessoa, todo mundo ficar em casa, 

mas ficar em casa sem ganhar dinheiro não adianta. As contas não param, as contas 

estão aí todo dia, as pessoas têm filho para criar, têm conta para pagar, aluguel e 

muito mais, e como que as pessoas vão ficar sem o dinheiro? E dá a impressão que a 

culpa é tudo deles. A gente vê lá no shopping, senhor presidente, andando pelo 

shopping, a gente vê a tristeza que dá de lojas quebradas, loja tudo fechada. A pessoa 

paga aluguel, como vão ficar em casa, gente? Temos, sim, que trabalhar. Lógico, com 

toda a precaução. Existe o vírus, o vírus está aí, foi confirmado, mas só que a gente 

tem que ver isso aí também, tem que olhar o lado dos comerciantes. A gente... eu, 

como já fui comerciante, sei o quanto que é difícil ganhar dinheiro com o comércio, 

antes já não estava bom, imagina agora você trabalhar, com uma portinha fechada, ter 

que atender seus clientes tudo lá na rua, e está aí. Então, para mim, eu vejo que isso 

aí é dois pesos e duas medidas, porque se fosse assim, tinha que olhar isso aí, o 

metrô não era para funcionar também, para andar aquele monte de gente de pé dentro 

do metrô; o ônibus também não era para ser assim, andar... era para andar todo 

mundo sentado dentro dos ônibus, e não é isso que a gente tem visto. Próxima foto, 
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por favor! Mas a gente tem coisas boas também para a gente falar aí e parabenizar o 

nosso prefeito Felício Ramuth por mais esse Hospital de Retaguarda, esse hospital 

que foi... está sendo instalado ali no Teatrão. E começou há 45 dias, agora já deve 

faltar uns 35 dias, já faz 10 dias já que começou. Então daqui a 35 dias, se Deus 

quiser, tem mais um hospital na nossa cidade e a gente não pode deixar de 

parabenizar o nosso prefeito Felício Ramuth por essa grande iniciativa porque a gente 

vê que a nossa Saúde é boa, mas ficará melhor ainda, ter mais um hospital que vai 

atender às necessidades da nossa população da nossa cidade, isso é muito 

importante. Tem mais foto aí? Aí, está vendo aí as fotos das obras, que está a todo 

vapor lá, graças a Deus. A gente sempre está por lá acompanhando de perto ali essa 

iniciativa porque a gente fica muito feliz mesmo. A gente como vereador da região, do 

reduto, então a gente acompanha ali passo a passo e a gente tem aí... fica muito feliz 

de ver a obra andando a todo vapor aí e saber que daqui a 30 dias a gente vai ter mais 

um hospital aqui na cidade de São José dos Campos. A gente não pode deixar de 

agradecer também as empresas aí que foram parceiras aí, né, foram... entraram aí 

cada empresa aí com R$ 2 milhões para ajudar a custear essa construção, essa obra. 

Então parabéns a essas empresas: a Farma Conde, do Grupo Spani Atacadista, a 

Villarreal Supermercados, DM Card, Método Engenharia e Brasil ao Cubo. Então 

essas empresas parceiras aí que ajudou, facilitando para a Prefeitura fazer o restante 

do pagamento da despesa final aí. Então, parabéns prefeito Felício Ramuth, parabéns 

empresas, parabéns São José dos Campos! A gente fica muito feliz de poder estar no 

mandato aí junto aí com o nosso prefeito, acompanhando aí essas obras que vêm 

acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, fiquem 

com Deus!” 

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

Dimas que assuma os trabalhos da Mesa, vereador, por favor!” 

Neste momento, assume a presidência o vereador JOSÉ DIMAS, que dá continuidade 

aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Inscrito para falar também, com o 

tempo regimental de dez minutos, o nosso presidente Robertinho da Padaria, que hoje 

é gestor de futebol, Zé Luís, do São José Esporte Clube e já foi presidente também da 

Águia do Vale. Então, com o tempo regimental, o nosso presidente Robertinho da 

Padaria.” 

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300034003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                         31 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 09.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.06.2020 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Robertinho da Padaria, pelo 

prazo regimental de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite a todos! Tirar a minha 

máscara porque aqui não tem... até mesmo porque não tem ninguém próximo que 

possa correr algum tipo de contaminação. Quero deixar o meu boa noite a todos que 

estão nos assistindo pela net, pelas redes sociais! Eu também não poderia deixar de 

vir aqui também fazer essa minha fala com relação ao senhor Otávio. Hoje, o São José 

perde – viu, presidente? –, perde, a torcida perde uma pessoa realmente que deixou 

um legado aqui para o São José Esporte Clube, né, que é o Hino da Águia do Vale. A 

morte do compositor Otávio Assis Fonseca Filho, autor do Hino do São José Esporte 

Clube. Ele nos deixou na madrugada de ontem, do dia 8, foi uma grande perda para o 

São José. Deixo aqui os meus votos e sentimentos aos familiares e amigos. Otávio, 

para quem não sabe, ele nasceu na cidade de Coelho... Coelho da Rocha, no Rio de 

Janeiro, mas já vivia aqui na nossa cidade desde 1967, onde então fez aí a história ao 

compor o Hino da Águia do Vale e conquistar então o coração do torcedor joseense. 

Já 40 anos de existência... 42 anos de existência do hino, né? Em 1978, o senhor 

Otávio Assis compôs, então, o Hino da Águia do Vale. A canção inclusive... o hino teve 

grande repercussão e foi tocado nas rádios de São José. Em 1979, na rádio, então 

conhecida como Rádio Clube, né? Rádio Clube, quem não se lembra, do nosso 

saudoso aí Alberto Simões e toda a sua equipe hoje ainda que faz o trabalho, pelo 

Carmo, pelo Paulo, pelo Valtencir Vicente e todo o pessoal da Rádio? Teve um 

concurso naquela época, né, um concurso na Rádio Clube, vários hinos foram feitos e 

então o hino do senhor Otávio foi o vencedor desse concurso. E até hoje então está aí 

tocando o Hino do São José. Em 1980, o hino conquistou a torcida, né, que festejou 

então o acesso da Águia do Vale à elite do futebol paulista. Para quem não sabe, o 

Hino do São José ele é considerado um dos hinos mais bonito do estado de São 

Paulo. Então, a gente não poderia deixar de vir aqui fazer também esse meu manifesto 

a esse legado que o senhor Otávio deixou, que é o Hino do São José Esporte Clube. 

Não vou mais me alongar, prolongar, então eu vou só agora encerrar essa minha fala 

também colocando... vamos ouvir o hino do senhor Otávio que vale a pena ouvir de 

fato, um hino bonito que ele fez para o nosso então aí querido São José Esporte 

Clube.” 

Neste momento, passou-se à execução do Hino Oficial do São José Esporte Clube. 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero mais uma vez deixar aqui os meus 

sentimentos a todos os familiares e amigos do senhor Otávio de Assis Fonseca Filho. 

Quero também aproveitar aqui a oportunidade e deixar um abraço aqui ao presidente 
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do São José Esporte Clube, Celso Monteiro, e toda a torcida. Boa noite a todos!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereador Robertinho, pelas 

palavras em homenagem ao senhor Otávio! Robertinho que também foi presidente do 

São José Esporte Clube. E eu solicito ao vereador Robertinho da Padaria que 

reassuma a presidência da sessão para dar continuidade aos trabalhos da noite de 

hoje.” 

Neste momento, reassume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, 

que dá continuidade aos trabalhos. 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “A gente vem aqui a esse microfone hoje 

aqui também para parabenizar e agradecer o comandante da Guarda Municipal, da 

CGM de São José dos Campos, o senhor Elvis de Jesus e sua equipe pelo brilhante 

trabalho que vêm realizando aí na cidade aí. A gente vê o quanto que é importante aí o 

trabalho que eles vêm fazendo na cidade, a gente vê que não é fácil, é muito barulho 

no final de semana, muito fluxo e a gente tem que parabenizar e agradecer eles aí que 

a comunidade nos procura e a gente passa para eles os problemas, os lugares e eles 

têm dado toda atenção aí que a gente precisa, que a comunidade precisa porque a 

pior coisa que tem é chegar num final de semana, você estar na sua casa 

descansando e do lado ter aquele barulho, aquelas coisas lá que tira todo o sossego 

da família onde às vezes a pessoa não pode nem se falar, nem conversar direito 

dentro de casa. Então parabéns, comandante, comandante Elvis! Parabéns à sua 

equipe pelo grande trabalho que vem sendo feito aí na nossa cidade aí, protegendo, 

dando segurança para a gente, para a nossa... para as pessoas da cidade. Então isso 

aí a gente tem que valorizar muito, essas pessoas aí, tá? Nesse final de semana 

mesmo foram atendidas aí, nesse último final de semana, só nesse final de semana, 

na Praça das Gaivotas, onde tem muito barulho, muita gente procurando a gente para 

ver uma solução para esse problema lá e a gente tem passado esse problema aí para 

o nosso comandante aí, o Elvis de Jesus, e ele tem nos atendido. Também, problemas 

de barulho também lá na Praça Waldomiro, no Righi, tem na praça da Vila Cristina, na 

14 Bis, na praça do Estoril e vários outros lugares da cidade, senhor presidente. Então 

a gente... mais uma vez aqui que Deus continue abençoando, dando saúde para o 

nosso comandante e para toda a equipe dele aí. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 
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vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: 

primeiro que a votação fosse em bloco; e a inclusão das Indicações 2128 a 2174, e 

das Moções 46 e 47, e dos Requerimentos 929 a 934; e destaque dos Requerimentos 

933 e 934. Obrigado, senhor presidente!” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos a vereadora Juliana Fraga. 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, queria retificar aqui a minha 

solicitação: primeiro, votação em bloco; e a inclusão das Indicações 2128 a 2174, das 

Moções 46 e 47 e Requerimentos 929 a 934; e destacando apenas o Requerimento 

933. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vai falar? Com a 

palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero aqui registrar, e falei com o 

líder do governo, que foi retirada essa indicação que solicita ao Sindicato dos 

Empregados de Serviços de Saúde que eles exijam da Prefeitura Municipal o teste 

Covid para os trabalhadores da UPA do Putim, que já teve uma morte. Infelizmente, 

não foi feito teste para todos os funcionários, também para os trabalhadores da 

limpeza. Então, estou pedindo ao sindicato que exija judicialmente o cumprimento da 

lei.” 

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

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum vereador contrário, 

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das Indicações de 

n°s 2128/2020 constante do Processo n° 4029/2020, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da copa e dos galhos da árvore 

em frente ao número 24, lado oposto, da rua Domingos Farzes de Almeida no 
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Conjunto Trinta e Um de Março; 2129/2020 constante do Processo n° 4030/2020, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de 

recomposição da calçada em frente ao número 283 da rua Cocanha, no Jardim 

Satélite; 2130/2020 constante do Processo n° 4031/2020, de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda dos galhos da árvore 

mangueira em frente ao número 932 da rua Gisele Martins, no Jardim Morumbi; 

2131/2020 constante do Processo n° 4032/2020, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de nivelamento da sarjeta do número 

04, lado direito, até a ponte da rua Japurá, na Vila São Bento; 2132/2020 constante do 

Processo n° 4033/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à 

Prefeitura os serviços de destoca em frente ao número 477 da rua Sena Madureira, no 

Parque Industrial; 2133/2020 constante do Processo n° 4034/2020, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da copa e dos 

galhos da árvore em frente ao número 80 da Rua das Mimosas, no Jardim das Flores; 

2134/2020 constante do Processo n° 4035/2020, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de destoca em frente ao número 294 da 

rua Cocanha, no Jardim Satélite; 2135/2020 constante do Processo n° 4036/2020, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de análise 

para possível supressão da árvore em frente ao número 46, lado oposto, da rua José 

Guilherme da Silva, no Conjunto Trinta e Um de Março; 2136/2020 constante do 

Processo n° 4037/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à 

Prefeitura os serviços de implantação de rampa de acessibilidade no cruzamento das 

ruas Moisés Tristão dos Santos com a Matias Peres, no bairro Floradas de São José; 

2137/2020 constante do Processo n° 4038/2020, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de análise para supressão da árvore e 

substituição por espécie de pequeno porte, em frente ao número 88 da rua Fagundes 

Varela, na Vila Bethânia; 2138/2020 constante do Processo n° 4039/2020, de autoria 

do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de revitalização de 

pintura de solo de sinalização de trânsito no ponto de ônibus em frente ao número 450 

da rua Raimundo Barbosa Nogueira (Condomínio Vila das Palmeiras II), no bairro 

Palmeiras de São José; 2139/2020 constante do Processo n° 4040/2020, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a implantação de placas de 

“Proibido Estacionar Ônibus e Caminhões” na rua Raimundo Barbosa Nogueira, entre 

os números 183 e 23, de ambos os lados da rua, no bairro Palmeiras de São José; 
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2140/2020 constante do Processo n° 4041/2020, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de destoca em frente ao número 283 da 

rua Cocanha, no Jardim Satélite; 2141/2020 constante do Processo n° 4042/2020, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de 

revitalização de pintura de solo de sinalização de trânsito em toda a extensão da rua 

Moisés Tristão dos Santos, no bairro Floradas de São José; 2142/2020 constante do 

Processo n° 4043/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à 

Prefeitura os serviços de implantação de nova linha de ônibus ou alteração do trajeto 

da linha 317 passando também pelo bairro Parque dos Ypês; 2143/2020 constante do 

Processo n° 4044/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à 

Prefeitura os serviços de poda da copa e dos galhos da árvore em frente ao número 12 

da rua Francisco Pereira Sales, no Conjunto Trinta e Um de Março; 2144/2020 

constante do Processo n° 4045/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que 

solicita à Prefeitura os serviços de implantação de poste de iluminação ornamental 

com hastes com duas lâmpadas ou holofote em frente ao número 527 da rua Sena 

Madureira, no Parque Industrial; 2145/2020 constante do Processo n° 4046/2020, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de 

recomposição da calçada em frente ao número 477 da rua Sena Madureira, no Parque 

Industrial; 2146/2020 constante do Processo n° 4047/2020, de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de corte de raiz e recomposição 

da calçada em frente ao número 24, lado oposto, da rua Domingos Farzes de Almeida, 

no Conjunto Trinta e Um de Março; 2147/2020 constante do Processo n° 4048/2020, 

de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de 

destoca em frente ao número 183 da rua Raimundo Barbosa Nogueira, esquina com a 

rua Saudades da Querência, no bairro Palmeiras de São José; 2148/2020 constante 

do Processo n° 4049/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à 

Prefeitura os serviços de corte da raiz da árvore e recomposição da calçada em frente 

ao número 46, lado oposto, da rua José Guilherme da Silva, no Conjunto Trinta e Um 

de Março; 2149/2020 constante do Processo n° 4051/2020, de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da copa e dos galhos da 

árvore em frente ao número 46, lado oposto, da rua José Guilherme da Silva, no 

Conjunto Trinta e Um de Março; 2150/2020 constante do Processo n° 4052/2020, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de operação 

tapa-buraco, conserto dos bloquetes em frente ao número 05 da rua Japurá, na Vila 
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São Bento; 2151/2020 constante do Processo n° 4053/2020, de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de recomposição da calçada em 

frente ao número 294 da rua Cocanha, no Jardim Satélite; 2152/2020 constante do 

Processo n° 4054/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à 

Prefeitura os serviços de estudo para a implantação de travessia elevada, lombada ou 

redutor de velocidade a alguns metros antes da EMEF Dom Pedro de Alcântara 

(CAIC), situada à avenida Adilson José da Cruz, 7581, no Conjunto Dom Pedro I; 

2153/2020 constante do Processo n° 4055/2020, de autoria do vereador Sérgio 

Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de instalação de placas “Recolha as 

fezes do seu animal” em área gramada da rua Raimundo Barbosa Nogueira, defronte 

aos números 200 e 451, no bairro Palmeiras de São José; 2154/2020 constante do 

Processo n° 4056/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à 

Prefeitura os serviços de poda da copa e dos galhos da árvore em frente ao número 

283 da rua Cocanha, no Jardim Satélite; 2155/2020 constante do Processo n° 

4057/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os 

serviços de recomposição da calçada em frente ao número 183 da rua Raimundo 

Barbosa Nogueira, esquina com a rua Saudades da Querência, no bairro Palmeiras de 

São José; 2156/2020 constante do Processo n° 4058/2020, de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, que solicita a Prefeitura os serviços de manutenção da boca de lobo 

na altura do número 208 da rua José Lenir Silvestre, no Jardim Morumbi; 2157/2020 

constante do Processo n° 4059/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que 

solicita à Prefeitura os serviços de recomposição da calçada em frente ao número 233 

da rua Raimundo Barbosa Nogueira (Condomínio Brisa II), no bairro Palmeiras de São 

José; 2158/2020 constante do Processo n° 4060/2020, de autoria da vereadora Flávia 

Carvalho, que solicita à Prefeitura estudos para implantação de radar na avenida São 

Cristóvão, próximo ao nº 346, no bairro São Judas Tadeu; 2159/2020 constante do 

Processo n° 4067/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura reinstalação de 

academia ao ar livre, próximo à quadra da Praça de Esportes e Lazer Renata Daniela 

de Araújo “Renatinha”, bairro Altos de Santana; 2160/2020 constante do Processo n° 

4068/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura estudos técnicos para contratação 

de empresa para prestar serviços de conservação de estradas rurais em São José dos 

Campos; 2161/2020 constante do Processo n° 4069/2020, de sua autoria, que solicita 

à Prefeitura corte de raiz da árvore na rua Teopompo de Vasconcelos, em frente ao 

número 574, bairro Vila Adyana; 2162/2020 constante do Processo n° 4070/2020, de 
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sua autoria, que solicita à Prefeitura pintura de solo por toda a extensão da Estrada 

Juca de Carvalho; 2163/2020 constante do Processo n° 4072/2020, de autoria do 

vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura a poda de uma árvore que está plantada 

em frente ao número 882, da rua Maria Augusta Pereira dos Santos, no bairro Cidade 

Morumbi; 2164/2020 constante do Processo n° 4073/2020, de autoria do vereador Lino 

Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a destoca, a retirada das raízes e a 

recuperação da calçada, em frente do número 35 da rua Benedito Batista Campos, no 

bairro Cidade Morumbi; 2165/2020 constante do Processo n° 4074/2020, de autoria do 

vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a supressão de uma 

árvore que está plantada em frente do número 589, na rua Josefa Albuquerque dos 

Santos, no bairro Cidade Morumbi; 2166/2020 constante do Processo n° 4075/2020, 

de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Prefeitura o corte das raízes expostas 

de uma árvore que está plantada na frente do número 589, da rua Josefa Albuquerque 

dos Santos, no bairro Cidade Morumbi; 2167/2020 constante do Processo n° 

4078/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos que promova estudo na rua Joaquim de Paula, em frente ao 

número 1122, no Jardim Morumbi, com o objetivo de determinar as causas do 

afundamento do leito da citada via, bem como as possíveis consequências aos imóveis 

do entorno; 2168/2020 constante do Processo n° 4080/2020, de autoria da vereadora 

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

feito um estudo para implantação de algum tipo de redutor de velocidade na rua 

Dezenove, Dom Pedro II; 2169/2020 constante do Processo n° 4081/2020, de autoria 

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

Campos que proceda a poda das árvores da avenida Gisele Martins, no Jardim 

Morumbi, em toda sua extensão; 2170/2020 constante do Processo n° 4082/2020, de 

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

dos Campos que seja implantada no cruzamento da rua Avião Muniz com a rua Avião 

Universal, no Jardim Souto, uma rotatória ou qualquer outro meio apto a dificultar o 

desenvolvimento de velocidade pelos veículos que utilizam a via; 2171/2020 constante 

do Processo nº 4083/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos alterações e melhorias no itinerário das 

linhas de ônibus do transporte público coletivo da cidade nº 335, 302 e 219, de modo 

que possam atender a população da área Travessa Barro Preto, região sudeste da 

cidade; 2172/2020 constante do Processo nº 4084/2020, de autoria da vereadora 
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Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal uma fiscalização mais rigorosa na 

rua Corifeu de Azevedo Marques, entre os números 3.202 e 3.213, no Jardim das 

Indústrias, onde, segundo denúncias de moradores, estão ocorrendo derrubadas de 

árvores e descartes de lixo no local (entulhos diversos, restos de móveis, restos de 

construção, etc), além do que, segundo as denúncias, parte desse terreno está sendo 

usada como estacionamento particular e irregular; 2173/2020 constante do Processo 

nº 4085/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos a supressão ou a substituição de uma árvore 

localizada na rua Maria Augusta Pereira dos Santos, 1103, Jardim Morumbi; e 

2174/2020 constante do Processo nº 4087/2020, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à SABESP – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

que promova estudo na rua Joaquim de Paula, em frente ao nº 1122, no Jardim 

Morumbi, com o objetivo de determinar as causas do afundamento do leito da citada 

via, bem como as possíveis consequências ao imóvel; das Moções de nºs 46/2020 

constante do Processo nº 4076/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que 

parabeniza aos profissionais que atuam nos trabalhos de sepultamento e exumação, 

nos cemitérios localizados no município de São José dos Campos; e 47/2020 

constante do Processo 4090/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que 

parabeniza a Igreja Assembleia de Deus - Ministério Missão, pelo aniversário de 79 

anos em São José dos Campos; e dos Requerimentos de nºs 929/2020 constante do 

Processo nº 4028/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

justifica ausência na sessão ordinária do dia 09 de junho de 2020, conforme atestado 

médico anexo; 930/2020 constante do Processo nº 4050/2020, de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, que requer ao 46º BPM policiamento preventivo e ostensivo no 

Residencial Colônia Paraíso (Colônia Paraiso II), no bairro Parque dos Ypês; 931/2020 

constante do Processo nº 4079/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia que proceda a poda das árvores da 

avenida Gisele Martins, no Jardim Morumbi, em toda sua extensão; 932/2020 

constante do Processo nº 4086/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A que proceda a poda de uma 

árvore localizada na rua Maximino José de Almeida, próximo ao número 965, Jardim 

Morumbi; 933/2020 constante do Processo nº 4088/2020, de autoria dos vereadores 

Amélia Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro, que requer ao Poder Executivo 

Municipal de São José dos Campos visando o adiamento da contribuição 
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previdenciária dos servidores inativos e pensionistas, nos termos do parágrafo único 

do artigo 7º da Lei Complementar nº 628, de 21 de fevereiro de 2020, com vigência a 

partir do dia 01 de junho de 2020; e 934/2020 constante do Processo nº 4089/2020, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita ao Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde de S. J. Campos, que exija da Prefeitura 

Municipal os testes do Covid-19 aos trabalhadores da UPA Putim; e, ainda, o pedido 

de destaque na votação do Requerimento de nº 933/2020, incluso, já citado. 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, o Requerimento 933 ele fala da 

necessidade... é uma solicitação para que a Prefeitura faça a postergação da cobrança 

daquela alíquota para os aposentados da Prefeitura que ganham menos ou que 

ganham pelo menos na faixa até o teto do INSS, a supressão por enquanto da 

cobrança daquele parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar 628. Nós estamos 

vivendo um tempo de pandemia, de crise e nós sabemos que diversas famílias de 

aposentados da Prefeitura vão ter problemas se neste mês começar aquele desconto 

da alíquota de 14% (quatorze por cento) a partir de salário mínimo, que é a alíquota 

mais cruel e perversa do Brasil, porque nós não vimos nenhum município do estado de 

São Paulo, por exemplo, fazer uma alíquota como essa, todas as alíquotas foram 

feitas de 14% (quatorze por cento) acima do teto do INSS. São José foi uma das 

poucas cidades que fez essa medida. Na época que fez essa medida não tinha essa 

situação da pandemia, dessa crise toda. Agora que tem essa crise toda, no meio da 

crise, está vindo a aplicação dessa lei a partir já deste mês. Então, é um requerimento 

sugerindo à Prefeitura para que seja postergada a cobrança dessa alíquota de 14% 

(quatorze por cento) a partir do salário mínimo conforme determina a Lei 

Complementar 628.” 

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

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

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 2 de junho de 2020 – 35ª Sessão Ordinária; 4 

de junho de 2020 – 36ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300034003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                         41 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 09.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.06.2020 

presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h27min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 2 e 4 de junho de 2020. 

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

requerimento e a moção que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis... corrigindo, então, em votação o requerimento que sofreu destaque pelo 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão 

e os contrários que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “4 (quatro) votos favoráveis, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 4 (quatro) votos 

favoráveis, está rejeitado o documento. Em votação os requerimentos e moções 

constantes da pauta da sessão de hoje, 9 de junho de 2020, bem como os 

documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

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

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não, antes a Dulce”. 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu pediria a recontagem do voto do Requerimento 933, 

por favor, porque eu votei favorável ao requerimento.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, só retificando a 

votação do requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

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

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “5 (cinco) votos favoráveis, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 5 (cinco) votos 

favoráveis, está rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação do Requerimento de nº 933/2020, incluso, já citado. Rejeitado 

com 5 (cinco) votos favoráveis 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, esse requerimento era 

extremamente importante que ele fosse aprovado porque muitos trabalhadores 

aposentados da Prefeitura pagam convênio médico, né? Infelizmente isso vai pesar 

muito no orçamento. Uma outra questão é que 60% (sessenta por cento) da Prefeitura, 

dos aposentados da Prefeitura Municipal ganham menos que o teto, né, ganha até o 

teto do INSS. Então nós já votamos e fizemos toda aquela discussão com as nossas 

emendas na discussão do projeto e estamos aqui reiterando que o prefeito tenha a 

sensibilidade de suspender essa cobrança até o final do ano, que é importante porque 

é até esse período da pandemia. Então peço... estou aqui... Infelizmente já foi 

rejeitado, teve cinco votos, quero registrar, teve o voto favorável da vereadora Juliana 

Fraga, do vereador Wagner Balieiro, da Amélia Naomi, do vereador José Luís e da 

vereadora Dulce Rita. Lamento que os outros vereadores não tenham, porque essa é 

uma indicação ao prefeito, não é uma lei, ele não é obrigado, mas eu acho que tem aí 

quase 6 mil trabalhadores aposentados que precisavam dessa votação importante 

nesse momento tão delicado que vive o povo brasileiro, os aposentados da Prefeitura 

que vão ter esse desconto a partir desse final de mês. Obrigada!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu só queria falar que votei a favor desse requerimento 

que eu acho que é uma oportunidade também para o prefeito, que eu sei que ele está 

passando por grandes momentos de dificuldades aí na sua gestão por conta da 

pandemia, é pressão de todos os setores da sociedade que ele também realmente tem 

que se levar em consideração, mas é uma oportunidade também para que ele estude 

a possibilidade de mandar... porque isso aqui, deixar bem claro para todos os 

funcionários que senão vão pensar que eu já estou votando um requerimento que vai 
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suspender o desconto a partir desse mês. Não é. Para suspender esse desconto tem 

que ser feito através de um projeto de lei, que tem que ser enviado para a Câmara, 

pelo Executivo, para aprovação de todos. Mas eu acho que é uma oportunidade que 

se na medida do possível e na medida inclusive legal o prefeito tiver a oportunidade de 

mandar isso para cá para dar uma amenizada na situação dos funcionários, que ele 

faça, porque nós estamos acompanhando a situação aí de muitos funcionários que 

estava até com a vida estabilizada, que era o salário dele e da família, da esposa e um 

ou dois filhos no máximo e, de repente, chegou um monte de gente da família que 

ficou desempregada e ele passou a ser arrimo dessas outras famílias também, então 

está recebendo netos, os filhos, esposa. Então, um orçamento que era para três tem 

que ficar o mesmo orçamento para dez, ainda vem esse desconto agora. Quer dizer 

que os trabalhadores são outra classe que está aí sofrendo muito, muito forte o reflexo 

dessa pandemia. Então eu acho que o Instituto, pelo menos por um certo período de 

tempo, ele não... que mande um projeto para cá, que suspenda isso, que parcele a 

partir de uma estabilidade econômica que parcele os débitos que ficou para trás, mas 

que faça alguma coisa para esses funcionários também.” 

Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 901/2020 constante do Processo 

n° 3859/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que justifica ausência na sessão 

ordinária do dia 2 de junho de 2020, conforme atestado médico; e 929/2020 constante 

do Processo nº 4028/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

justifica ausência na sessão ordinária do dia 9 de junho de 2020, conforme atestado 

médico. 

Os requerimentos de nºs 884/2020 e 928/2020, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, foram retirados pelo autor. 

Às 19h34min encerrou-se o processo de votação. 

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

um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Marcão da Academia, Juvenil Silvério, 

Roberto do Eleven, Lino Bispo pelo passamento dos senhores Otávio Assis Fonseca 

Filho, Pedro Serra, Eliane Morais Alves.” 

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

póstuma à memória da senhora Eliane Morais Alves e dos senhores Otávio Assis 

Fonseca Filho e Pedro Serra. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 
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Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

19h34mim.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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