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TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

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

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

vereadores: MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), LINO BISPO (PL), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), WAGNER BALIEIRO 

(PT), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), CYBORG 

(CIDADANIA) e JULIANA FRAGA (PT).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DULCE RITA 

(PSDB) – 17h58min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 17h58min; PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PSDB) – 18h04min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h04min; 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h09min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 

18h12min; e MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h16min.  

 

 

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

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

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

EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, requerimentos, documentos diversos e ata 

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

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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

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 3100300035003200380032003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              2 

CMSJC-001 – 38ª Sessão Ordinária – 16.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  16.06.2020 

sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público 

que nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta Casa! Senhor 

presidente, solicito primeiramente que a votação seja em bloco e também a inclusão 

dos Requerimentos 992 a 1000 e as Indicações 2254 a 2261 e a moção de autoria do 

vereador Esdras, Moção 48. E peço destaque aos Requerimentos 984 a 990 e também 

os Requerimentos 992, 993 e de 995 a 1000. Obrigado, senhor presidente!” 

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.” 

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

contrária.” 

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 2254/2020 constante do Processo nº 4241/2020, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes 

quanto à pavimentação do acostamento da Estrada Velha Rio São Paulo, na altura do 

número 4.850, em frente ao Condomínio Terra Nova, no Distrito de Eugênio de Melo; 

2255/2020 constante do Processo nº 4242/2020, de autoria da vereadora Flávia 

Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar serviço de pintura de solo e guia em toda 

extensão na rua Oscar da Silva Santos, no bairro Jardim Jussara; 2256/2020 

constante do Processo nº 4243/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de iluminação na Estrada Velha 

RJ/SP em frente ao Condomínio Terra Nova, no Distrito Eugênio de Melo; 2257/2020 

constante do Processo nº 4244/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

que solicita à Prefeitura Municipal estudos para a implantação de faixas de pedestres 

na avenida Marilise Martins dos Santos na altura do número 4.850, em frente ao 

Condomínio Terra Nova, no Distrito de Eugênio de Melo; 2258/2020 constante do 

Processo nº 4245/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à 

Prefeitura realizar serviço de pintura de solo e guia em toda extensão na rua Professor 

Ayres Amâncio de Moura, no bairro Jardim Jussara; 2259/2020 constante do Processo 
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nº 4246/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura 

realizar serviço de pintura de solo e guia em toda extensão na rua Francisco Rodrigues 

de Moraes, no bairro Jardim Jussara; 2260/2020 constante do Processo nº 4247/2020, 

de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar serviço de 

pintura de solo e guia em toda extensão na rua Ferze Abdul Ahad Tau, no bairro 

Jardim Jussara; e 2261/2020 constante do Processo nº 4254/2020, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda e rebaixamento de 

copa da árvore localizada na rua Joaquim Batista Carvalho, nº 214, no bairro Jardim 

Santa Inês I; dos Requerimentos de n°s 992/2020 constante do Processo nº 

4248/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações ao Poder 

Executivo Municipal sobre a realização de testagens e mapa de infectados dos 

servidores municipais, estagiários, trabalhadores de empresas terceirizadas e 

organizações conveniadas com a descrição dos casos suspeitos e confirmados pela 

contaminação da pandemia do coronavírus – Covid-19 por unidade escolar em toda 

rede de ensino municipal de São José dos Campos; 993/2020 constante do Processo 

nº 4249/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita informações ao 

Poder Executivo Municipal sobre a realização de testagens e mapa de infectados dos 

servidores municipais, estagiários, trabalhadores de empresas terceirizadas e 

organizações conveniadas com a descrição dos casos suspeitos e confirmados pela 

contaminação da pandemia do coronavírus – Covid-19, nos termos do Ofício nº 

128/2020, de autoria do Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos 

Campos; 994/2020 constante do Processo nº 4256/2020, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que parabeniza a Paróquia Coração de Jesus, localizada no 

bairro Bosque dos Eucaliptos, pela comemoração dos seus 35 anos, celebrados no dia 

16 de junho de 2020; 995/2020 constante do Processo nº 4259/2020, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a urgência de realização de testes 

para a prevenção da contaminação pelo coronavírus (Covid-19) nos professores e 

servidores da Rede de Ensino Municipal – REM; 996/2020 constante do Processo nº 

4260/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a urgência 

de realização de testes para a prevenção da contaminação pelo coronavírus (Covid-

19) nos servidores da saúde do Município; 997/2020 constante do Processo nº 

4261/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a urgência 

de realização de testes para a prevenção da contaminação pelo coronavírus (Covid-

19) nos servidores municipais; 998/2020 constante do Processo nº 4265/2020, de 
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autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 

Municipal de São José dos Campos para que realize testes ao Covid-19 em todos os 

servidores do Município; 999/2020 constante do Processo nº 4266/2020, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de 

São José dos Campos para que coloque em quarentena os servidores públicos 

municipais das unidades escolares que tiveram contato com pessoas testadas 

positivas ao Covid-19; e 1000/2020 constante do Processo nº 4267/2020, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de 

São José dos Campos para que realize testes ao Covid-19 em todos os funcionários 

das empresas de transporte coletivo do Município; e da Moção de n° 48/2020 

constante do Processo nº 4268/2020, de autoria do vereador Esdras Andrade, que 

manifesta repúdio à conduta deplorável do senhor Francisco Oliveira Couto, conhecido 

como “Chico Cafu”, cometida contra um animal da espécie felina no dia 10 de junho de 

2020; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nºs 984/2020 

constante do Processo nº 4218/2020, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que 

requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para 

que informe e disponibilize qual o protocolo criado/adotado pela Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos, Autarquias e Fundações ao detectar que um servidor 

público testou positivo ao Covid-19; 985/2020 constante do Processo nº 4219/2020, de 

autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 

Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize qual a quantidade 

de chamados abertos para manutenção de computadores, equipamentos eletrônicos e 

internet a Secretaria de Educação e Cidadania recebeu de 2019 até o presente mês de 

2020; 986/2020 constante do Processo nº 4220/2020, de autoria da vereadora Juliana 

Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 

Campos para que informe e disponibilize qual suporte que a Secretaria de Educação e 

Cidadania dará aos servidores municipais que eventualmente terão que utilizar de 

seus equipamentos próprios, como celular e pacote de internet, para elaborarem as 

atividades online; 987/2020 constante do Processo nº 4227/2020, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de 

São José dos Campos para que informe e disponibilize a quantidade de escolas 

municipais que possuem internet; qual a velocidade disponível em cada uma delas e 

se elas possuem sinal de Wi-Fi; 988/2020 constante do Processo nº 4229/2020, de 

autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 

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 3100300035003200380032003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              5 

CMSJC-001 – 38ª Sessão Ordinária – 16.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  16.06.2020 

Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize o(s) nome(s) 

do(s) responsável(veis) pela Gestão do Contrato de prestação de serviços de internet 

nas escolas municipais; 989/2020 constante do Processo nº 4231/2020, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de 

São José dos Campos para que informe se os livros didáticos encaminhados pelo 

Governo serão distribuídos aos alunos; e, caso positivo, informe se as atividades dos 

livros didáticos recebidos serão utilizados conjuntamente com as atividades online; 

990/2020 constante do Processo nº 4232/2020, de autoria da vereadora Juliana Fraga, 

que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos 

para que informe e disponibilize a quantidade de computadores e/ou equipamentos 

eletrônicos os professores terão disponíveis nas unidades escolares para desenvolver 

suas atividades online; bem como os Requerimentos de nºs 992/2020, 993/2020 e de 

995/2020 a 1000/2020, inclusos, já citados. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero deixar 

registrado para o final da sessão também aqui um minuto de silêncio pelo falecimento 

da senhora Ana Boccatto. Ana Boccatto faleceu nesse sábado. Ela é avó do nosso 

secretário-geral aqui, o Michael. Quero deixar aqui os meus sentimentos a toda família. 

Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, boa noite, vereadores, 

vereadoras, público presen... público que nos assiste através da TV Câmara! Senhor 

presidente, também quero fazer homenagem, aqui pedir um minuto de silêncio para a 

senhora Rosângela Ferreira Gabriel, que ela faleceu agora no último dia 17 de março 

de 2020. Ela nasceu dia 12 de julho de 1969. Deixou uma filha, a Júlia Ferreira 

Gabriela Silva, de 18 anos, e um neto de 3 anos. Deixa o seu irmão Alessandro, que 

aqui eu mando meu abraço e o meu sentimento a toda a família, que o Alessandro que 

trouxe para gente também a nota de falecimento dela, que era uma pessoa muito 

comunicativa, participante bastante da comunidade nossa lá do Bosque dos 

Eucaliptos, e, junto com o Alessandro, mais quatro irmãos. Então quero deixar essa 

homenagem à Rosângela. Que Deus conforte o coração de todos os familiares.” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite, demais vereadores, 

público que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais! Senhor presidente, 

gostaria de registrar que nesse final de semana, lá na Paróquia Espírito Santo, nós 
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realizamos uma Coleta da Solidariedade, que aconteceu por conta do dia de Corpus 

Christi, vereador, e nós reunimos lá no pátio vários grupos de motociclistas. Então, eu 

queria citar aqui quem esteve lá no pátio da paróquia que percorreu as cem ruas do 

bairro fazendo a coleta, recebendo alimentos e levando todos lá para a paróquia. 

Então foi o Grupo Cruz de Ferro, os Teimosos do Asfalto, o Motoclube Libertos, Os 

Largados, o Clube Phanton e o Clube Monsters. Todos eles organizados pelo 

Motoclube Ruah, que é lá da nossa paróquia. Então, eu gostaria de agradecer todos 

eles, que fizeram um trabalho belíssimo, uma nova maneira de se organizar 

solidariedade e todos eles feitos e organizados pelo Motoclube Ruah, que é da 

Paróquia Espírito Santo, organizado pelo João e também pelo Zé Luís, não este Zé 

Luís, o Zé Luís do Motoclube. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pensei que você tinha 

também virado motoqueiro, viu, Zé? Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, volto aqui a esse 

microfone para somar, eu acho que tem que parabenizar realmente o Motoclube, todas 

as paróquias, as igrejas católicas, evangélicas e outras congregações que têm feito um 

trabalho espetacular, principalmente, de solidariedade, se unindo através de projetos 

como o Drive-Thru Solidário, como o Motoclube, como outros meios que se unem para 

poder ajudar cada vez mais aqueles que mais precisam. E junto, junto parabenizando 

também... Hoje eu estou colocando um requerimento na Casa. Hoje é o aniversário de 

35 anos da Paróquia Coração de Jesus lá do Bosque dos Eucaliptos. Então quero aqui 

parabenizar a toda comunidade no qual eu faço parte, toda a minha família faz parte, 

meu filho é seminarista. E quero parabenizar aqui todos os párocos que passaram 

pelos 35 anos dessa paróquia. E hoje lá o pároco, nosso padre João, padre João que 

tem feito um trabalho espetacular lá junto com o padre Beto, com o padre Gustavo, 

né? E toda a comunidade, diáconos, ministros, as pastorais, todos os líderes, os 

coordenadores, pessoas que realmente fizeram parte, fazem parte dessa história de 

35 anos de um trabalho lindo que tem feio a Paróquia Coração de Jesus. Parabéns! 

Deus abençoe sempre a todos que fazem parte desse lindo trabalho e à paróquia!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero também só 

deixar registrado, Marcão, na verdade deixar os meus parabéns também, como o Zé 

estava falando aqui, a todos os motociclistas, né, motociclistas, nesse momento difícil 

de pandemia. Esse trabalho social bacana que eles fazem em parceria com a igreja – 

viu, Zé? – é muito bacana, muito importante. Quero deixar o meu abraço também a 
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todos os motociclistas que têm feito esse trabalho. Com a palavra a vereadora Dulce 

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio 

para o senhor Edvaldo Gomes da Silva, da Guarda Municipal, que também foi mais 

uma vítima aí do corona, que era o líder lá do Emha II, sempre foi... correu atrás das 

demandas de lá, foi uma excelente pessoa, um exemplo de honradez. E também, 

senhor presidente, eu queria deixar aqui o meu protesto com relação ao cartaz que a 

Decathlon pôs lá na loja dela: ‘Recomendamos que não entre se for do grupo de risco: 

acima de 60 anos, fumante, doente crônico, obeso, hipertenso e funcionários da 

Saúde’. Então, eles estavam barrando os funcionários da Saúde para que não 

entrassem dentro da loja. Quer dizer que se o funcionário da Saúde estiver dentro do 

hospital socorrendo a família dele, ele tem o maior valor, mas para entrar na loja ele já 

tem restrições. Eu acho que isso aí é um absurdo. Isso daí que não pode ocorrer 

nenhuma loja e nenhum comércio do país. Que nós temos é que dar graças a Deus de 

estar com esses heróis dentro de suas casas cuidando da sua família depois de ver 

quatro, cinco óbitos aí que está acontecendo nos hospitais. Então eu queria aqui 

deixar o meu protesto contra essa empresa. Vou até repetir o nome: Decathlon.” 

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

vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA:- “Pois não, senhor presidente, aqui 

para registar o falecimento na data de hoje do nosso amigo Ezequiel Graciano, o Quel, 

lá do Distrito de São Francisco Xavier, que nos deixou por um problema de enfarto. 

Então que Deus o receba na sua glória e que também assim conforte a toda a sua 

família, ele que é filho do senhor Ezequiel Graciano, que é um dos históricos tropeiros 

lá do Distrito de São Francisco. Então aqui os nossos... o nosso abraço a toda a 

família e um pedido de... a Deus para que conforte a todos eles porque é uma perda 

sempre muito irreparável em qualquer família. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

processo de votação da ata e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessão ordinária realizada no dia 9 de junho de 2020 - 37ª Sessão Ordinária. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

Às 18h45min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 9 de junho de 2020. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

documento.” 

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

favoráveis, portanto está rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 984/2020 a 990/2020, 992/2020, 

993/2020 e de 995/2020 a 1000/2020, já citados. Rejeitados com 4 (quatro) votos 

favoráveis 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente! Eu só queria reforçar 

aqui: eu protocolei 7 requerimentos, e um deles eu acho assim de extrema 

importância, claro todos, mas principalmente o 984, que foi rejeitado, que pede à 

Prefeitura que informe e disponibilize qual o protocolo criado e adotado pela Prefeitura 

de São José dos Campos, Autarquias e Fundações ao detectar que um servidor 

público testou positivo ao Covid, por quê? Porque esse final de semana nós 

recebemos várias denúncias de professores, de escolas, mais de dez escolas, onde 

tem professor confirmado, que está com positivo para o Covid, há algumas... casos 

suspeitos, outros já confirmados. Então isso causou um pânico entre os professores, 

entre os funcionários da escola. Então um dos requerimentos rejeitados foi exatamente 

solicitando à Prefeitura qual o protocolo adotado nesse caso, inclusive também até na 

Saúde porque para você... olha, o negócio está ficando tão... é tão sério que tem lugar 

na Saúde da Família que os funcionários que testaram positivo foram embora e ficou 

uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem. A enfermeira se sentindo em perigo 

ela simplesmente fechou, baixou as portas e foi embora. Então olha só a situação que 
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está acontecendo, que está ocorrendo na cidade. Então esse... um dos requerimentos 

que eu fiz foi esse e infelizmente foi rejeitado, mas eu ainda continuo insistindo: qual o 

protocolo que a Prefeitura está adotando em caso de confirmação do Covid entre os 

funcionários?” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, também quero ler o meu 

requerimento rejeitado. Vereadora Juliana Fraga, vamos mandar para o Ministério 

Público do Trabalho todos os requerimentos rejeitados. ‘Solicita informações ao Poder 

Executivo Municipal sobre a realização de testagens e mapa de infectados dos 

servidores públicos municipais, estagiários, trabalhadores de empresas terceirizadas e 

organizações conveniadas com a descrição dos casos suspeitos e confirmados pela 

contaminação da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos do Ofício 128/2020, 

de autoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais’ – esse foi rejeitado 

também, vou enviar ao Ministério Público. O outro, que vou ler só a ementa, tá? 

‘Solicita informações ao Poder Executivo Municipal sobre a realização de testagens e 

mapa de infectados dos servidores municipais, estagiários e trabalhadores’ também 

com os mesmos... com a mesma questão, mas colocando aqui por unidade escolar, 

né, que são... é a denúncia dos professores que estão, da rede municipal, também 

com suspeita de Covid. Então são esses dois requerimentos que eu vou enviar ao 

Ministério Público do Trabalho, uma vez que esta Casa infelizmente não quer 

fiscalizar.” 

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

requerimentos constantes da pauta de hoje, 16 de junho de 2020, bem como os 

documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

As Indicações de nºs 2246/2020, 2247/2020 e 2249/2020, de autoria da vereadora 

Juliana Fraga, foram retiradas pela autora.  
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Às 18h49min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Gostaria de pedir ao 

nobre colega, vereador José Dimas, que assumisse os trabalhos da Mesa Diretora, por 

favor!” 

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

aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Passaremos, então, ao horário do 

Pinga-Fogo. E o primeiro a ser inscrito, pelo tempo regimental, é o vereador Professor 

Calasans Camargo.” 

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

1º, do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor 

presidente, colegas vereadores e vocês que nos acompanham através da TV Câmara 

e da internet! Eu gostaria aqui de já pedir que o pessoal do audiovisual coloque um 

vídeo que nós fizemos com algumas imagens de ações da GCM, a Guarda Civil 

Municipal, que ela está atuando principalmente no combate à aglomeração de 

pessoas, também no sossego público, que ocorre nos fluxos em várias regiões da 

cidade. Na sequência, nós teremos imagens da Arena Municipal de Esportes que é 

uma obra bastante importante, foi retomada pelo prefeito Felício Ramuth e está a todo 

o vapor. Gostaria que, por favor, fosse colocado esse vídeo.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “São questões importantes. Eu 

quero aqui parabenizar o secretário Devair, o comandante Elvis, da GCM, pelo 

trabalho que vocês vêm fazendo no período de pandemia, garantindo a segurança 

pública, garantindo o sossego público e garantindo também a saúde das pessoas a 

partir do momento em que vocês evitam as aglomerações, no caso, aí, nessas 

atividades ilegais de fluxo, que arrebanha muitos jovens, todos sem máscara e é um 

problema muito sério da nossa sociedade, né? Então, à Guarda Civil Municipal 

parabéns pela sua atuação! E também com relação à Arena Municipal de Esportes, 

nós vimos ali que está a todo vapor essa obra da Arena, prevista para ser concluída 

ainda este ano. Nós estamos com uma movimentação forte da nossa comunidade, 

muitas solicitações, que inclusive neste local da Arena, onde estão previstos os 

treinamentos, os jogos de equipes principais de São José dos Campos, assim que 

retomada a normalidade das atividades num futuro, nós solicitamos também que esse 

local nós coloquemos em prática a Pedagogia do Exemplo, onde as comunidades 

locais, as crianças, os jovens possam usufruir também deste espaço juntamente com 

os atletas de alto nível da nossa cidade em escolinhas de iniciação esportiva e das 

práticas das várias modalidades que serão possíveis naquela instalação de primeiro 

mundo, uma instalação que está ficando muito bem construída ali na nossa região do 

Jardim das Indústrias. Eu queria aqui finalizar as minhas palavras. Tenho recebido 

várias comunicações de pessoas, né, várias pessoas preocupadas com o momento 

que a gente vive, e eu reforço aqui a minha opinião, a minha posição de que a gente 

está no momento em que tivemos algumas flexibilizações de algumas atividades, mas 

o pessoal confunde. Quando a gente fala em flexibilização, são atividades que foram 

flexibilizadas que é para a população usar em caso de necessidade, né? Nós vimos aí 
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num primeiro momento da flexibilização um boom de movimentações e de 

aglomerações em várias regiões. Então é bastante ter muito cuidado, não baixar a 

guarda, né, para que a gente possa aí concluir, continuar no ritmo de flexibilizações. O 

estado de São Paulo e a nossa região aqui, que estava na cor laranja na fase 2, vai 

permanecer nessa cor laranja na fase 2. Nós não estamos avançando, estamos 

aguardando esses primeiros 15 dias, 20 dias, de dia 1º de junho para cá para uma 

análise dos reflexos da flexibilização parcial de alguns setores com as restrições, com 

os cuidados que foram propostos, mas nós precisamos de muita colaboração da 

população, não é? As atividades elas estão com as restrições devidas, aquelas 

funções, aquelas atividades que já vinham funcionando porque são prioritárias e 

essências já vinham funcionando, somaram-se mais algumas, mas a população tem 

que manter o isolamento social à medida do possível; o distanciamento social, que é 

aquela distância de um metro e meio, dois metros das outras pessoas com o uso de 

máscara; a higienização permanente das mãos, não é? Lavar as mãos, o uso do 

álcool-gel. Os cuidados necessários para que a gente possa continuar avançando 

nesta flexibilização progressiva. Nós não passamos pelo pico da epidemia na nossa 

região, não é? Então é preciso muito cuidado para que façamos o passo a passo com 

muita responsabilidade e segurança. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela 

oportunidade!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereador, Calasans 

Camargo! Pela sequência aqui, inscrita para falar no prazo regimental de cinco 

minutos, vereadora professora Juliana Fraga.” 

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 tenho dois assuntos aqui para falar, mas eu quero dar atenção e 

reforçar a um que eu até já falei a semana passada, mas eu acho de extrema 

importância, não que os outros não sejam, mas reforçar porque nós tivemos uma 

surpresa boa: nós recebemos, a cidade recebeu R$ 20 milhões... mais R$ 20 milhões 

do governo federal num... numa parce... a primeira parcela de quatro. Então, no total 

vão ser R$80 milhões. E esses R$20 milhões, como eu falei a semana passada, no 

projeto... na lei... no artigo... um artigo da lei, que repassa esse valor, permite a 

renúncia de receita daqui da Prefeitura, ou seja, o prefeito ele pode isentar quem paga 

o imposto... o ISS. Então, todos aqueles da Prefeitura que pagam o ISS, que neste 

momento de pandemia está com extrema dificuldade de pagá-lo, ele pode isentar, né, 

se fosse em outro momento isso não poderia fazer, mas agora, por essa lei e pela 

Prefeitura ter recebido R$20 milhões de um total de R$80 milhões, o prefeito pode 

fazer isso. E por que que eu estou dizendo isso? Porque tem uma solicitação dos 

transportadores de van escolar e eles... uma das solicitações deles é exatamente o 

cancelamento, o adiamento da cobrança do ISS. Ou seja, esses trabalhadores estão 

nesse momento sem receber, a maioria, porque eles levam as crianças, geralmente as 

crianças de escola particular, tem os que têm o convênio com a Prefeitura, mas tem os 

trabalhadores de van escolar que levam as crianças para escola. Não está tendo... não 

estão levando as crianças, né? Então, com isso, os pais também não estão pagando o 

total que pagaria e alguns nem estão pagando porque nesse momento também estão 

sem renda. Então, eles estão com tremenda dificuldade de pagar suas contas e as 

contas do dia a dia e até mesmo alimentos. Então, está aí uma notícia boa e que só 

depende do prefeito. Nesse caso, depende do prefeito de cancelar o ISS, que já 

seria... é uma pequena ajuda porque na verdade o ISS custa R$120,00, mais ou 

menos. Tem outros impostos que eles solicitam também, mas aí é outro departamento, 

então o Tacógrafo, que é R$570,00; Detran R$150,00. O alvará, que também é aqui 

do município, são R$ 200,00, que o prefeito pode também isentá-los da taxa da 

vistoria. Então são solicitações dos trabalhadores, dos motoristas de van escolar, e 

uma das coisas que o prefeito pode fazer é isso. Outra situação que eles pedem é a 

dispensa da exigência de troca de veículo por idade. Bom, isso daqui há controvérsias, 

mas nesse momento vários motoristas precisam trocar a van porque tem um tempo 

aqui na cidade de doze... algumas vans doze anos e outras catorze. Tem cidades que 
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é mais tempo, tem cidades que libera por vinte anos o uso da van, aqui não. Mas eles 

estão solicitando que prorrogue porque tem nesse momento pessoas que precisam 

trocar de van, mas como trocar de van se eles não estão recebendo nem para o 

mínimo, nem para o básico do dia a dia, nem para pagar as contas? Então, como vai 

fazer essa troca? Então se... o adiamento dessa troca por um, dois anos; se puder por 

cinco, ótimo. Mas, assim, como tem em São Paulo, em São Paulo é por cinco... são 

vinte anos o uso. Mas se for pelo menos por um, dois anos, já é um tempo de respiro 

para eles porque agora eles não estão tendo uma renda que consiga fazer essa troca, 

para comprar uma van nova nesse momento, né? Então essa é uma outra solicitação 

dos motoristas de van escolar. Outro, eu já falei aqui, que é a questão da isenção da 

taxa de vistoria do alvará, que todo ano tem que ser feito, e até é complicado porque 

se tiver débito com o municipal, como o IPTU, eles não renovam. Então, olha só que 

situação agora nesse momento, eles tendo que colocar comida, eles estão tendo que 

pagar luz, pagar água, pagar aluguel e ainda tem essa questão do alvará, e fora de 

todas as outras taxas que nós vimos aqui que é questão federal e estadual então é 

mais difícil de isentá-los, apesar que já tem deputados federais, deputados estaduais... 

e nós entramos em contato com os nossos deputados para que também banquem 

essa luta, para que também discuta isso em relação aos transportadores de van 

escolar porque isso é no Brasil inteiro, né, essa dificuldade. Então a gente também 

está pressionando, conversando com os nossos deputados para que eles também 

levem essa luta e que eles possam ter os descontos de impostos que são de níveis 

federal e estadual, mas aqui no município cabe o prefeito tanto o ISS quanto o alvará. 

E, para finalizar, eles solicitam também cesta básica, auxílio emergencial. Que aqui 

poderia muito bem aplicar o auxílio emergencial joseense, e aí não cabe só aos 

transportadores escolares, mas poderia ser para os professores, poderia ser para os 

microempreendedores a questão do ISS, mas o auxílio emergencial poderia ser para 

os professores, para os atletas e para tantas outras pessoas aqui da nossa cidade que 

passam dificuldade. E esse dinheiro que veio do governo federal ele pode ser usado 

para isso, ele pode ser utilizado para também... para comprar cesta básica para esses 

trabalhadores, pode ser utilizado para fazer o auxílio emergencial da cidade. E uma 

conta rápida: no caso dos transportadores escolar mais os monitores, né, porque cada 

van tem o motorista e o monitor, tem um total de l.033 trabalhadores que nesse 

momento estão passando dificuldade. Eles estão fazendo uma cotização entre eles 

para arrecadação de alimentos, mas a gente sabe que começa a faltar para a própria 
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pessoa, para o próprio... um começa a ajudar o outro, mas aí acaba faltando para ele. 

Fazendo uma conta rápida, se tivesse uma cesta básica de R$100,00 para cada um 

deles, daria R$106.600,00, três meses de cesta básica daria R$ 319.800,00. E aí 

quando você vê que um deque para contemplar aquele arco inútil custou isso, custou 

trezentos mil e pouco, só o deque. Claro que tem o banquinho, tem a iluminação, tem 

o jardim, mas o deque custou trezentos e dezenove... trezentos mil, um pouco mais. 

Então, em vez de dar, de fazer... já foi feito, né? Mas, agora nós temos o dinheiro que 

veio do governo federal, poderia muito bem aplicar em cestas básicas para as pessoas 

que precisam, para esses trabalhadores que não estão recebendo nesse momento 

nenhum auxílio, muitos não conseguiram o auxílio do governo federal, e aí o prefeito 

poderia olhar e ter um olhar mais sensível, mais humano para esses trabalhadores, e 

não só eles, repito, outros que nós já falamos aqui: os professores eventuais, os 

atletas, que também entram em contato conosco, o pessoal da cultura, né, os 

monitores da cultura. Enfim, vários outros trabalhadores da nossa cidade que estão 

nesse momento passando dificuldade. É isso, senhor presidente. E o que eu... tinha 

outro assunto que eu tinha para falar, é em relação aos professores, que eu fiz o 

requerimento exatamente para saber o que a Prefeitura está fazendo em relação ao 

protocolo que ela está adotando quando há denúncia, quando há casos de Covid nas 

escolas, porque os professores estão assustados e a Prefeitura não tem feito nada. 

Obrigada e boa noite!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Ouviremos agora, pelo tempo 

regimental, o vereador Wagner Balieiro.” 

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 

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 também na 

TV Câmara, primeiro registrar que eu tive 3 requerimentos e esses requerimentos 

eram primeiro solicitando à Prefeitura a realização de testagem. Já fiz várias 

solicitações solicitando esse aumento de testagem que é necessário para toda a 

população, mas esses 3 requerimentos foi especificamente 1 para servidores da 

Educação, servidores da Saúde e também para os outros demais servidores sem ser 

da Saúde e da Educação, porque são pessoas que estão na linha de frente, que estão 

tendo contato com o público, que muitas vezes, até de maneira desnecessária, estão 

sendo obrigadas a irem para as escolas mesmo sem ter aluno. Então, fazer testagem 

na população, nos servidores, é algo que deveria ser a primeira política na área de 

saúde em São José dos Campos. O exemplo que deu certo em muitas cidades, em 

muitos países foi testagem em massa. E é uma vergonha a gente ter uma prefeitura 

desse tamanho, com os recursos que já receberam, não fazer testagem, e pior, 

esconder quantos testes fizeram até agora. Falta transparência, falta prioridade, falta 

capacidade para identificar onde nós temos esses problemas. E simplesmente você 

tem uma falta de sensibilidade do prefeito em não querer fazer mesmo recebendo 

recursos para isso. Testagem em massa. Já foi explicado, explicado, mas mesmo 

assim até agora não se tem a informação de quantos foram feitos por parte do poder 

público. Sabemos que até pelo número geral, somando o setor privado, é um número 

muito pequeno. E sabemos que com testagem a gente pode prevenir, pode diminuir o 

número de pessoas infectadas ou o número de óbitos em nossa cidade. Quando vocês 

olham hoje os dados de São José, comparando até inclusive 30 dias atrás, 2 meses 

atrás, exatamente no dia 16 de abril, nós tínhamos 3 óbitos na cidade, hoje é 64. Então 

teve 61 óbitos nesses últimos 2 meses. Tivemos multiplicado por 7, 8, 9 vezes o 

número de casos positivos. Então, testagem em massa. E testagem também para o 

servidor público, que é necessário. Lamentavelmente, aqui os requerimentos 995, 996, 

997 foram rejeitados. Solicitavam exatamente essa testagem. E não há como vir com a 

história de que não tem recurso. São José já tinha recebido de auxílio federal, estadual 

e do Poder Judiciário mais de 31 milhões de reais até a semana passada, 31 milhões 

de reais. Recebeu agora a primeira parcela do auxílio emergencial aos estados e 

municípios de 20 milhões de reais. Então nossa cidade já recebeu 51 milhões de reais, 

51 milhões de reais. Parte desse recurso, inclusive, é de uso livre, pode fazer auxílio 

para as famílias que não receberam nenhum auxílio federal, pode comprar cesta 
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básica, pode ajudar as categorias mais afetadas (transportador escolar, professor 

eventual, motorista de aplicativo), pode ajudar a nossa população, pode ajudar o 

comércio, pode ajudar as pequenas empresas, pode ajudar os microempreendedores 

individuais. Tudo isso é exemplo já realizado em outros municípios. Todas essas 

categorias, em vários locais, tiveram apoio municipal. E aqui, eu tenho falado aqui na 

Câmara e também conversado com várias entidades na cidade que é hora desses 20 

milhões, que é a primeira parcela de um total de 80, ser debatido com a sociedade 

para onde vai. Não é possível que mesmo vindo um valor desse e mesmo sabendo 

que sem o auxílio dos 80 milhões a receita de São José foi maior esse ano que o ano 

passado até o mês de maio, a gente ainda continue tendo uma omissão tão grande 

nos apoios à população. E não vem com a historinha que já estão querendo contar 

para pessoas: ‘Ah, não pode por causa da legislação eleitoral.’ É mentira! Quando o 

prefeito falar isso ou quando pessoas falam isso, não acreditem! A legislação eleitoral 

coloca claramente que em casos de calamidade, em casos de emergência você pode 

fazer benefícios. E ainda mais São José dos Campos que possui legislações já há 

muitos anos de alguns tipos de auxílio. Então pode ajudar. Não quer ajudar por opção, 

porque não quer ajudar mesmo, é isso que o prefeito está fazendo. Aliás, nós vamos 

ter que votar de novo aqui, daqui a pouco, daqui a alguns dias, mais um projeto de 

novo do auxílio aos professores eventuais, porque vai chegar ao terceiro mês. Será 

que agora ele não pode vir com um projeto de auxílio ao invés de empréstimo para 

melhorar a vida desses professores? Estou falando de 400 professores. Precisa 

mudar. E já precisa trazer o projeto, não deixar na última hora como tem feito nos 

outros momentos. A situação é tão cruel porque... Eu estava verificando aqui... Aqui 

estão os dados de receita da cidade. Balanço até maio desse ano comparado com o 

balanço até maio de 2019. Então os 5 primeiros meses de 2019 e os 5 primeiros 

meses de 2020. Receita corrente do município de São José aumentou. Mesmo com 

toda essa crise, a receita da nossa cidade aumentou, aumentou. E sabe o que 

aumentou mais? O item que aumentou mais? IPTU. O IPTU, só ele, teve uma 

arrecadação, esse ano, de quase 30 milhões a mais do que o ano passado, fruto 

daquelas votações absurdas que já ocorreram nessa Câmara quando aprovaram 

aquele projeto do prefeito que aumentou dos que menos têm e chegou a dar desconto 

para imóveis luxuosos. Ou alguém aqui não lembra que nós tivemos cobertura de 

milhões de reais lá no Aquarius que chegaram a ter desconto de IPTU depois da 

aprovação que foi realizada em 2017? Foi isso que aconteceu com aquela votação. 
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Aqui tivemos uma votação do plano diretor, e foi o motivo que eu votei contra na 

época, quando em um único artigo pegaram todos os bairros regularizados sem fazer 

a devida correção do valor venal desses bairros e criaram um IPTU absurdo e alto em 

vários bairros simples de nossa cidade: Santa Hermínia, Primavera, Caetê. Vários 

bairros simples em função de um artigo colocado lá no plano diretor. E o resultado está 

aqui. Em plena crise nós estamos tendo um aumento de arrecadação na cidade em 

função do aumento de arrecadação em grande parte do IPTU, dos impostos 

municipais. Agora, mesmo tendo essa crueldade de já cobrar mais de quem tem 

menos na cidade, mesmo assim nós estamos vendo uma situação onde o prefeito não 

compra uma cesta básica, não faz um auxílio e não reverte esse dinheiro de volta para 

população. Os números estão aqui, são números da própria Prefeitura. A crueldade 

chega a tal ponto que hoje... Mesmo sabendo que ninguém concordou com aquela 

história de em plena crise, sem ajudar a população, o prefeito, no final de março, 

contrata a Urbam por 810 mil reais para fazer jardim, para fazer deque de 

contemplação da ponte estaiada, que já não é lá uma obra muito considerada na 

cidade. 810 mil reais para fazer jardim e deque. Aí, no dia de hoje, a Prefeitura solta 

uma nota oficial no seu site colocando que terminou a obra, colocando a foto do deque 

para mostrar que aquilo lá foi um espaço bacana para contemplar a ponte estaiada. 

Que falta de sensibilidade! Que falta de noção com a realidade! No momento que a 

população mais precisa e que precisa de apoio para comércio, para pequena e 

microempresa, para microempreendedor individual, para pessoas que estão passando 

necessidade, a Prefeitura coloca no seu site, no dia de hoje, que terminou a obra de 

810 mil reais para contemplar a ponte estaiada, um deque de mais de 300 mil reais, 

torneirinha de jardim, 355 reais cada torneirinha. 810 mil, quantas cestas básicas dá 

para comprar com isso? 810 famílias poderiam receber auxílio emergencial de 1000 

reais, já ajudaria bastante. Enfim, daria para fazer outra coisa com esse recurso e não 

essa situação vergonhosa que foi gastar o dinheiro com aquilo que não precisa e ainda 

mais vir, no dia de hoje, fazer... Tá na capa do site lá da Prefeitura. ...fazer matéria se 

vangloriando de ter feito isso em plena crise. Fora os 340 mil reais para iluminação 

cênica da ponte. Fora mais os outros 1 milhão e 300 para questão de iluminação 

especial da ponte. Enfim, a prioridade está muito estranha nessa administração a 

começar por essa falta de prioridade para quem realmente mais precisa nesse 

momento de crise. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereador Wagner Balieiro! 
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Agora também inscrita para falar no seu tempo de cinco minutos a vereadora Amélia 

Naomi. A vereadora Juliana Fraga está pedindo... por Questão de Ordem, é isto? 

Então nós vamos ceder. Antes da vereadora Amélia Naomi falar no Pinga-Fogo, a 

vereadora Juliana Fraga tem então um minuto para se manifestar, tá bom?” 

A vereadora JULIANA FRAGA, Q. O.:- “Obrigada, senhor presidente! É um vídeo, até 

mesmo para mostrar a situação de um motorista, que eu acho que fala para todos os 

vereadores, então eu achava importante e como... esqueci de colocar na hora. É 

rapidinho.” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Obrigada, viu, senhor presidente? É isso.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Ok, então. Então agora ouviremos a 

vereadora Amélia Naomi pelo tempo regimental 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:- “Boa noite a todas e a todos!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Amanhã é o Dia do Funcionário Público Aposentado. 

Então quero falar para esses trabalhadores: Vidas comprometidas com o insensível 

Felício, do PSDB, o prefeito de São José, que iniciará no final... no próximo mês o 

confisco no salário dos aposentados e pensionistas. Em plena pandemia do Covid-19, 

o prefeito Felício vai descontar, a partir deste mês, 14% (quatorze por cento) nos 

valores dos benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem abaixo do teto do 

INSS, a partir de um salário mínimo. Nesta crise, com o aumento do desemprego, são 

os idosos responsáveis pelo sustento da casa, além de fazerem parte de grupos 

vulneráveis ao alto risco devido às comorbidades. O desconto vai comprometer desde 

da compra de alimentos até os remédios, como também o convênio médico. E também 

hoje nós sabemos que diversos filhos, netos estão todos eles vivendo com parte do 

dinheiro dos aposentados da Prefeitura Municipal. Então, amanhã é Dia do 

Funcionário Público Aposentado. Pode passar. Aqui, esta é a tabela. A reforma da 

Previdência do Felício é a mais cruel do Brasil, mais que do Dória, mais que do 

Bolsonaro, tá? Porque todas as aposentadorias destes dois eles consideraram o teto 

do INSS, né? Acima do teto do INSS que começavam ao desconto. Em São José não, 

ele considerou o salário mínimo. Então o aposentado e pensionista vão ter o desconto 

do seu holerite a partir da próxima semana. Então veja lá: quem recebe o benefício de 

R$1.229,57 terá um desconto... o desconto de 14% (quatorze por cento), vai ter um 

desconto de R$184,57, então é... ele vai ter um valor descontado de... desculpa, 

R$25,84, que vai incidir 187. E assim tem toda a tabela, que ela está pública. O do 

5.700, que é o teto, 14% (quatorze por cento), o salário será de 4.720,00, que é sobre 

isso que vai incidir, o desconto será de 660 a 91. Nós fizemos aqui um estudo, porque 

o salário dos aposentados é público, é só olhar no site do Instituto, e 60% dos 

aposentados da Prefeitura recebem no entorno de R$3.000,00 a R$3.500,00. Então 

terão um desconto, quem recebe R$3.000,00, terá um desconto de R$349,00. Então 

infelizmente esta é a realidade dos servidores, que vão levar um choque, nem todos 

eles estão esperando esse desconto, até porque na maioria dos aposentados eles 

acham que eles têm direito adquirido, não imaginavam que o prefeito iria fazer um 

projeto desta envergadura. Pode passar, por favor, a próxima matéria! Também aqui: 

‘O governo Felício’ – que foi a matéria que saiu no jornal a semana passada – ‘nega 

suspender a vigência da Reforma da Previdência durante a pandemia.’ Foi um 
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requerimento apresentado na semana passada pela bancada do Partido dos 

Trabalhadores – vereadora Juliana Fraga, vereador Wagner Balieiro e eu. Nós fizemos 

esse requerimento, foi rejeitado, teve o voto favorável do vereador José Luís, da 

vereadora Dulce Rita, mas infelizmente... era só uma indicação ao senhor prefeito, 

mas mesmo assim infelizmente não foi aprovado. Ele não tem... não é um projeto de 

lei, era um requerimento só. Mas, então, quero terminar aqui com um poema dos 

aposentados que está em todos os sites, esse já virou um poema dos servidores, que 

é... vou falar aqui: ‘É hora de complementar, de ver que tudo não foi em vão. Que as 

sementes lançadas ao vento produziram alimentos para o corpo e para o espírito. É 

hora de se orgulhar e de refletir. A sua contribuição, dia após dia, foi registrada no 

tempo e nem mesmo o vento poderá apagá-la. Peças encaixadas com maestria no 

grande quebra-cabeça da vida expostos a todos aqueles que algum dia também irão 

dizer: eu venci.’ Este é um poema, não tem autoria, todos os sites... quase todos os 

sites dos aposentados, do funcionário público, têm esta homenagem, inclusive no site 

dos aposentados portugueses. Então tem aqui todo o nosso respeito no dia de 

amanhã, que é um dia importante dessa luta aos trabalhadores da Prefeitura. Vendo 

esse poema, a gente vai lembrando das pessoas que construíram essa cidade, que 

deixa essa cidade tão linda e tão maravilhosa, que foram feitas e construída com o 

esforço, com o suor e com a inteligência, com as sugestões brilhantes de vários 

arquitetos que passaram por esta Prefeitura. Então a todos os trabalhadores 

aposentados, têm a nossa homenagem, apesar que neste mês nós teremos aí um 

sacrifício muito grande infelizmente. Mas todo o nosso respeito e o nosso apoio!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Passaremos, então, a um minuto de 

silêncio a pedido dos vereadores Robertinho da Padaria, Marcão da Academia, Dulce 

Rita e vereador Dilermando Dié pelo passamento dos senhores Ana Boccatto, 

Rosângela Ferreira Gabriel e Edvaldo Gomes da Silva e o senhor Ezequiel Graciano 

de São Francisco Xavier.” 

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

póstuma à memória das senhoras Ana Boccatto e Rosângela Ferreira Gabriel e dos 

senhores Edvaldo Gomes da Silva e Ezequiel Graciano. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a presente sessão. Boa noite a todos!” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS, 

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h29mim.-.-.-.-.-.-.-.- 
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