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TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, 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), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

ESDRAS ANDRADE (PODEMOS), LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

DR. ELTON (MDB), CYBORG (CIDADANIA), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ROBERTO DO 

ELEVEN (PSDB), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PSDB) e AMÉLIA NAOMI (PT).  

 

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

FRAGA (PT) – 17h59min; WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h01min; DULCE RITA 

(PSDB) – 18h02min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h06min; MANINHO CEM POR 

CENTO (SD) – 18h06min; e WALTER HAYASHI (PSC) - 18h07min.  

 

 

Às 17h59min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 

sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Quero já aproveitar deixar já aqui pedido também um minuto de silêncio 

pelo falecimento da senhora Ana Ferreira de Almeida, a mãe do vereador Juvenil. 

Então, deixo aqui o meu pedido de um minuto de silêncio para aí o final da sessão. 

Com a palavra o vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente! Boa noite, vereadores, público que nos 
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assiste! Também venho a esse microfone, presidente, primeiro solicitar um minuto de 

silêncio ao senhor Renê Requena... Renê Requena faleceu hoje, mora aqui no Jardim 

Paulista, um amigo que trabalhou na Cooperativa de Laticínios, na Cooper, foi ministro 

na Paróquia São Judas Tadeu e membro no núcleo São João. Então eu gostaria de 

solicitar um minuto de silêncio. Presidente, outro assunto que me traz aqui a esse 

microfone, que eu fiz um pedido para vossa excelência já faz um tempo e até agora eu 

não recebi resposta. O senhor ficou de convocar a respeito do correio, que várias 

pessoas estão questionando a respeito do correio, e eu não recebi resposta, 

presidente, e eu fico assim numa sinuca de bico, entendeu? Estou aqui cobrando o 

senhor porque eu pedi nesse microfone e eu fico sem resposta, presidente. Então o 

senhor me desculpa, eu sei que não está na pauta, mas é o motivo que eu tenho para 

vir cobrar o senhor aqui.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É, nós já fizemos o 

encaminhamento, vereador, e eu não sei se já chegou a resposta ou não, tá? E para 

poder realmente dar essa devolutiva. Pode ficar sossegado que a gente vai dar a 

devolutiva e, como o você falou, esse assunto também não está na pauta, como você 

mesmo falou, de hoje, mas pode ter certeza que, se não chegou a resposta ainda, 

deve chegar em breve essa resposta que você pediu, tá bom? Com a palavra o 

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do 

Facebook, também aos funcionários da Casa! Senhor presidente, eu quero fazer aqui 

também uma homenagem e pedir um minuto de silêncio para o senhor Jefferson Luiz 

Ribeiro Takahashi. Ele faleceu ontem aos 40 anos, mais uma pessoa pelo... devido ao 

Covid. Ele passou mal na quinta-feira com alguns sintomas, foi internado na sexta-feira 

passada, sábado ele já estava ingressando na UTI, na segunda-feira foi entubado e 

ontem veio a falecer. Então mais uma vida que se foi devido a esse maldito vírus que 

tem trazido aí sofrimento para todas as famílias. E a gente inteira aqui mais uma vez 

para todos o cuidado, a segurança, olhar pelo próximo, olhar por nós mesmos, né? 

Nós nos trajamos aí principalmente com o uso da máscara para gente fazer uma 

precaução, nos prevenirmos e ao próximo, que é o mínimo. A nossa vacina hoje é a 

máscara enquanto não sai a vacina para esse vírus. Então quero aqui dar os meus 

sentimentos à família. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos!”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 
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vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Solicito a supressão da 

leitura de todos os processos da pauta da sessão de hoje por serem de conhecimento 

de todos os vereadores. Senhor presidente, solicito, ainda, o adiamento, por uma 

sessão, de três processos, que eu passo a mencioná-los: Processo, de autoria do 

vereador Cyborg, 3434/2013 – Projeto de Lei 132 de 2013; de autoria do vereador 

Marcão da Academia, o Processo 5136/2017 – PL 165 de 2017; de autoria ainda do 

vereador Marcão da Academia, o Processo 3826/2019 – Projeto de Lei 133 de 2019. 

Senhor presidente, solicito, ainda, a inclusão para leitura, apenas para leitura, de dois 

outros processos: Processo 4278/2020 – Projeto de Lei 148 de 2020, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo; e também para leitura, de autoria do vereador Walter 

Hayashi, o Processo 4285 de 2020 – Projeto de Lei 149 de 2020. Obrigado, senhor 

presidente!” 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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 supressão da leitura do inteiro teor das 

matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 132/2013 constante do Processo nº 3434/2013, de 

autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre a sinalização através de placas 

indicando a localização dos PEVs, Pontos de Entrega Voluntária, em todas as regiões 

de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 165/2017 constante do Processo nº 

5136/2017, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder 

Executivo a instalação de pontos de energia elétrica com entrada para cabo USB para 

recarregar dispositivos móveis nos ônibus do transporte público; e do Projeto de Lei nº 

133/2019 constante do Processo nº 3826/2019, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que autoriza o Poder Executivo proibir a emissão de ruídos excessivos em 

escapamentos de veículos motociclísticos, e dá outras providências; e, ainda, o pedido 

de inclusão na pauta para leitura do Projeto de Lei nº 148/2020 constante do Processo 
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nº 4278/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que autoriza o Poder Executivo 

a instituir o parcelamento de débitos decorrentes de multas de trânsito no Município de 

São José dos Campos; e do Projeto de Lei nº 149/2020 constante do Processo nº 

4285/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Rua 10, trecho 2 

do Loteamento Floresta, de Rua Kikue Takahashi Hashimoto.  

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só vou falar sobre o 

adiamento. Tem dois processos nosso hoje que estava para votação. A gente em 

acordo aqui, em conversa com a bancada, junto com a Secretaria de Governança, a 

gente entendeu que esses dois projetos têm alguma adaptação básica jurídica, até por 

um apontamento jurídico, a gente vai adequar, mas é só para lembrar a todos que 

estão nos acompanhando, principalmente o Processo nº 3826 de 2019, que autoriza o 

Poder Executivo proibir a emissão de ruídos excessivos nos escapamentos de 

veículos motociclísticos, e dá outras providências. Lembrando muito que esse projeto, 

né? Já tem um projeto, uma lei federal que ela já proíbe, porém o único meio de 

fiscalização, principalmente desses ruídos altos das motocicletas, ela tem que ser 

fiscalizada ou pela Polícia Militar ou pelo agente do Detran. Infelizmente a Guarda 

Municipal e nem os agentes de Mobilidade não têm a capacidade... no caso têm a 

capacidade, mas não têm o instrumento para fazer a fiscalização e fica assim: o 

governo do estado joga para o município, o município para o estado. Então aqui a 

gente está autorizando a Prefeitura e a... justamente esses dois departamentos, tanto 

da Secretaria de Mobilidade como de Proteção ao Cidadão, autorizar à Guarda e aos 

agentes de mobilidade munidos do decibelímetro, que é um equipamento que faz a 

medição dos ruídos, para realmente fazer a fiscalização e autuar, ou multar, ou até 

apreender essas motocicletas que infelizmente, infelizmente alguns ainda usam de 

forma errada, alguns ainda mexe, modifica todo o instrumento da motocicleta que cria 

esse ruído que tem um problema grave na questão da saúde, principalmente, de 

idosos, de pessoas com deficiência, inclusive autista, crianças pequenas. E com o 

aumento principalmente do uso da motocicleta devido a toda essa situação da 

pandemia entre outras, muitos ainda saem da lei, da legalidade e afeta o próximo. 

Infelizmente, temos que colocar um projeto, fortalecer a fiscalização, né? E que alguns 

condutores que ainda fogem à lei, que repasse... e repense, e usem o modelo que tem 

que ser usado para ajudar também o próximo, olhar pelo próximo. Não tem a 
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necessidade. Se é para fazer barulho, se é para que a... durante... estiver dirigindo... 

que o outro motorista veja, existe a buzina. A buzina serve para isso. Mas não 

conseguimos mais sustentar essa quantidade de barulheira que não é devida de uma 

motocicleta, o barulho que é feito, o estouro. E isso a gente está recebendo muitos e 

muitos pedidos aqui no nosso gabinete devido a isso. Então a gente inclui o projeto, 

porém nós adiamos hoje para alguma adequação jurídica, mas tenho certeza que na 

próxima sessão estará na pauta novamente. Agradeço, senhor presidente.” 

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

Marcão da Academia que faça leitura dos processos para ciência dos senhores 

vereadores, dos processos novos.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

do Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas; bem 

como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 4278/2020 – 

Projeto de Lei nº 148/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, autoriza o Poder 

Executivo a instituir o parcelamento de débitos decorrentes de multas de trânsito no 

Município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Transportes – 

Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 02/07/2020. Processo nº 4285/2020 

- Projeto de Lei nº 149/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, denomina a Rua 

10, trecho 2 do Loteamento Floresta, de Rua Kikue Takahashi Hashimoto. Comissão: 

Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 02/07/2020.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são 

estes os processos da leitura do dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

dos projetos constantes da Ordem do Dia. Vai falar?” 

Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 110/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3430/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 3.080, de 17 de 

dezembro de 1985, que “dispõe sobre a nova estrutura da Junta Municipal de 

Recursos e dá providências a respeito”. 

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

Processo 3430/2020 – Projeto de Lei 110/2020, de autoria do Poder Executivo. 

Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
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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.” 

Às 18h14min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 111/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3443/2020, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta os cargos em comissão 

de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, incisos II e V da 

Constituição Federal, na estrutura administrativa da Urbanizadora Municipal S/A e dá 

outras providências.  

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

Processo 3443/2020 – Projeto de Lei 111/2020, de autoria do Poder Executivo. Não 

havendo vereador inscrito, informo aos senhores vereadores que o processo possui 

uma emenda, sendo que ela foi rejeitada pelas Comissões e, conforme disposições 

regimentais, já está arquivada. Em votação o processo. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “03 (três) votos contrários 

ao processo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 03 (três) votos ao 

contrário o projeto aprovado... está aprovado.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com 03 (três) votos contrários 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, esse projeto que trata da 

restruturação e formalização dos cargos comissionados da Urbam ele vem com uma 

série de erros para esta Casa, conforme já foi apontado até inclusive pelo parecer 

jurídico aqui da Câmara. Vou citar duas situações aqui que são muito gritantes 

inclusive. Primeiro o fato de você coloca a quantidade de cargos comissionados 

limitada a 5% (cinco por cento), mas a tabela dos cargos comissionados, depois em 

anexo, não fala a quantidade de cargos por função. Não tem a quantidade. Se vai ter 

diretor, vai ter chefe.... Quantos chefe? Quantos diretor? Não tem. Não tem o salário. 

Totalmente diferente inclusive do projeto que a gente vai votar em seguida aqui, que é 
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o projeto da restruturação da Fundhas, que vem tabela de cargos, salários, 

quantidade, valores e descrição de função. Então foi apontado pela Assessoria 

Jurídica, a gente já tinha verificado isso também, alertado inclusive com antecedência, 

que o projeto ele veio muito mal escrito para esta Casa com essa total ausência de 

informações de quantidade, a função, escolaridade, salário – nem isso tem no projeto. 

Então nesse sentido que tivemos aí a votação contrária a esse projeto e esperamos 

que em breve... tenho quase certeza que isso vai acabar acontecendo, senhor 

presidente, vai vir outro projeto corrigindo essa situação tão horrorosa que ficou esse 

projeto.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 112/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3444/2020, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta os cargos em comissão 

de livre nomeação e exoneração e as funções de confiança, nos termos do artigo 37, 

incisos II e V da Constituição Federal, na estrutura administrativa da Fundação Hélio 

Augusto de Souza e dá outras providências. 

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

Processo 3444/2020 – Projeto de Lei 112/2020, autoria do Poder Executivo. Informo 

aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda, sendo que ela foi 

rejeitada pela Comissões e, conforme disposições regimentais, já está arquivada. Em 

votação o processo. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Votação da tramitação de Substitutivo e Emenda protocolados fora do prazo e 

leitura – Rito Ordinário. 

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

tramitação do Substitutivo 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 

12037/2019 – Projeto de Lei 357/2019, de sua autoria. 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:- “Tramitação aprovada 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 357/2019 

constante do Processo nº 12037/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe 

sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que 

especifica e dá outras providências.  

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

tramitação da Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 

3164/2020 – Projeto de Lei 85/2020, de sua autoria. 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:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 85/2020 

constante do Processo nº 3164/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 

denomina a Avenida 5 (cinco) no Loteamento Residencial Mirante Cambuí de Avenida 

Sandra Cristina Blanco Del Rio. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço... Passo a palavra 

ao vereador Marcão da Academia para que faça a leitura das novas proposituras para 

ciência dos vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “ ‘Substitutivo nº 1, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 12037/2019 – Projeto de Lei nº 

357/2019, de autoria vereadora Dulce Rita, dispõe sobre o atendimento preferencial às 

pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências. 

Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 02/07/2020. Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 

nº 3164/2020 – Projeto de Lei nº 85/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

denomina a Avenida 5 (cinco) no Loteamento Residencial Mirante Cambuí de Avenida 

Sandra Cristina Blanco Del Rio. Comissão: Justiça – Rito Ordinário.’ Somente, senhor 

presidente.” 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 220/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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6589/2019, de autoria do vereador Cyborg, que institui e inclui no Calendário Oficial de 

Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia da Moda 

Sustentável, a ser realizado no último sábado do mês de novembro de cada ano. 

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

Processo 6589/2019 – Projeto de Lei 220/2019, de autoria do vereador Cyborg. 

Passaremos à votação do Processo. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/2020 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3817/2020, de autoria dos vereadores Zé Luís, 

Amélia Naomi, Cyborg, Dilermando Dié de Alvarenga, Dulce Rita, Esdras Andrade, 

Juliana Fraga, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Professor Calasans 

Camargo, Robertinho da Padaria, Sérgio Camargo, Wagner Balieiro e Walter Hayashi, 

que concede a Medalha Mérito Social à Paróquia Espírito Santo. 

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

Processo 3817/2020 – Projeto de Decreto Legislativo 11/2020, de autoria dos 

vereadores José Luís, Amélia Naomi, Cyborg, Dilermando Dié de Alvarenga, Dulce 

Rita, Esdras Andrade, Juliana Fraga, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da 

Academia, Professor Calasans Camargo, Robertinho da Padaria, Sérgio Camargo, 

Wagner Balieiro e Walter Hayashi. Inscrito para falar no processo o vereador José 

Luís.” 

Ocupa a tribuna o vereador Zé Luís.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, retirei a máscara aqui seguindo 

os protocolos de saúde que aprendi com o meu amigo vereador Dr. Elton. Senhor 

presidente, boa noite! Boa noite aos demais vereadores, os públicos que nos 

acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais! Senhor presidente, nesse 

processo eu já pediria que fosse direto ao vídeo porque o vídeo ele explica o projeto. 

Talvez eu poderia ficar falando aqui duas horas, mas esse vídeo ele sintetiza o projeto. 

Por favor! Se pudesse apagar as luzes também.” 

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

O vereador ZÉ LUÍS:- “Ok! Eu acho que já terminou. Ok. Obrigado! Só dizer para os 

vereadores que esse vídeo feito pela TV Aparecida foi bem lá no começo, no início da 

pandemia. E o padre falava que naquela época tinha entregue por volta de 4 toneladas 

de alimentos, hoje já completou 46 toneladas; falou de ajudar 240 famílias, hoje 2.300 

famílias foram ajudadas. Então com esse vídeo mostrando... a maioria aqui conhece o 

trabalho da Paróquia Espírito Santo, é por isso que eu apresentei, juntamente com 

outros vereadores, esse Mérito Legislativo. Então eu gostaria de agradecer muito a 

iniciativa. Um aparte para o vereador Lino Bispo.” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, em aparte:- “Nobre vereador José Luís, eu quero aqui, mais 

uma vez... quando vossa excelência apresentou o projeto nesta Casa, concedendo 

essa medalha à Paróquia Espírito Santo e também à Cáritas, eu já teci a vossa 

excelência um comentário de aplausos pela sua atitude. E a gente pode ver aqui, 

vereador, que o mundo sempre precisou de grandes líderes porque existe uma grande 

massa popular, o povo em si, que é a grande massa, mas se não tiver o líder que tome 

as ações, as coisas não acontecem. Que bonito ver esse resultado da Paróquia 

Espírito Santo atingindo tanto as pessoas que não precisam, que é aquelas que doam, 

e de uma maneira especial aquelas pessoas que precisam, que são as que recebem. 

Mas teve que ter um líder para ter essa ação, né? Então eu quero aqui cumprimentar, 

na pessoa do padre Rogério, essa liderança nata que está no padre Rogério e outros 

sacerdotes da nossa diocese, que nós temos um povo muito bom de coração, mas é 

preciso que as lideranças façam com que esse povo realmente veja e tenha a 

oportunidade de ajudar as pessoas. Mas eu quero aqui cumprimentar mais uma vez 

vossa excelência por essa atitude magnífica, brilhante de estar aí contemplando a 

paróquia com esta medalha, merecidamente. Parabéns!” 
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O vereador ZÉ LUÍS:- “Bem lembrado pelo vereador. São 46 toneladas, primeiro 

coletadas, ali pacotinho por pacotinho, quilo por quilo, depois transformado em cesta 

de alimentos e entregue para as famílias. Então gostaria também, nesta noite, de 

parabenizar o padre Rogério, o padre Lucas, lá da Paróquia Espírito Santo, pela 

iniciativa, pelo trabalho, pela liderança – isso é importante; e também todos os nossos 

voluntários que praticamente 80 dias estiveram lá na paróquia fazendo de tudo para o 

projeto PESSemFome dar certo; e também todos os grupos pastorais, movimentos. 

Enfim, todo mundo unido em prol desse ato de humanidade, é um ato de 

evangelização. Então, por isso, eu peço o voto favorável a todos os vereadores por 

entender ser merecido para a Paróquia Espírito Santo neste momento por esse 

belíssimo trabalho que é... que ficou conhecido como PESSemFome, que é Paróquia 

Espírito Santo Sem Fome. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo... informo aos 

senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto 

os vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação, 

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, J. V.:- “Senhor presidente, senhores vereadores, é 

claro que todos os vereadores votariam favoráveis a esse projeto, até porque é um... 

Primeiro parabenizar o vereador Zé Luís por ter tido essa... a iniciativa, né, de 

homenagear, de dar essa honraria à Paróquia Espírito Santo pelo trabalho magnífico 

que eles têm feito neste momento de pandemia. Todos nós aqui, é claro, que 

defendemos a vida e a vida plena. E passar fome numa cidade como São José dos 

Campos não é uma vida plena, não é aquilo que a gente espera nem para os nossos 

familiares e para ninguém de São José dos Campos. Então a Paróquia Espírito Santo 
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está de parabéns pelo trabalho que tem feito, suprindo a necessidade daquelas 

famílias que mais necessitam neste momento de pandemia! Por isso, aqui, o nosso 

voto favorável e os nossos parabéns à Paróquia Espírito Santo.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 12/2020 

CONSTANTE DO PROCESSO N° 3818/2020, de autoria dos vereadores Zé Luís, 

Amélia Naomi, Cyborg, Dilermando Dié de Alvarenga, Dulce Rita, Esdras Andrade, 

Juliana Fraga, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Professor Calasans 

Camargo, Robertinho da Padaria, Sérgio Camargo, Wagner Balieiro e Walter Hayashi, 

que concede a Medalha Mérito Social a Cáritas Diocesana de São José dos Campos. 

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

Processo 3818/2020 – Projeto de Decreto Legislativo 12/2020, de autoria dos 

vereadores José Luís, Amélia Naomi, Cyborg, Dilermando Dié de Alvarenga, Dulce 

Rita, Esdras Andrade, Juliana Fraga, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da 

Academia, Professor Calasans Camargo, Robertinho da Padaria, Sérgio Camargo, 

Wagner Balieiro e Walter Hayashi. Inscrito para falar no processo novamente o 

vereador José Luís.” 

Ocupa a tribuna o vereador Zé Luís.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Mais uma vez, senhor presidente, peço licença para 

retirar a máscara conforme manda o protocolo, né, Dulce Rita? Né, vereadora? Senhor 

presidente, ué, tiraram o ... ah, voltou! Obrigado! Senhor presidente, também na noite 

de hoje o projeto de autoria... de minha autoria e demais vereadores, é também 

concedendo o Mérito Social para a Cáritas Diocesana. Pode começar!” 

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

O vereador ZÉ LUÍS:- “Eu mando... mando... Ah! Opa! Beleza! Estou aprendendo aqui, 

senhor presidente. Voltou. Bom... Era craque nisso aí. Então, Projeto de Decreto 

Legislativo também de Mérito Social à Cáritas Diocesana. Aí, senhor presidente, eu 

queria falar um pouco da Cáritas. A Cáritas, primeiro, ela é a Cáritas... Nós temos a 

Cáritas internacional que eu diria que é o braço social da igreja no mundo. Ela está em 

170 países, praticamente. Na última contagem eu lembro que só perdia em 

representação talvez para ONU e também para a Fifa, depois vinha a Cáritas 

internacional aí com o seu trabalho magnífico internacional. Depois, nós temos a 

Cáritas brasileira, que é afiliada à Cáritas internacional dentro de uma hierarquia e que 

nasceu aqui em 1956 como respostas ao Concílio Vaticano II e para ser um grande... 

uma entidade particular, todos os trabalhos sociais da igreja no Brasil. E a Cáritas 

Diocesana, seguindo a hierarquia, ela surge em São José dos Campos, na Diocese de 

São José dos Campos, no final da década de 80, ali próximo de 1990, para também 

ser esse braço social, esse trabalho da igreja articulado em pequenos projetos. 

Lembrando que a Cáritas Internacional ela nasceu para principalmente trabalhar com 

as emergências sociais e as chamadas catástrofes que acontecem no mundo. São 

José dos Campos, a Cáritas Diocesana já participou várias vezes de iniciativas 

internacionais aqui na América do Sul e também no país, porque está na essência da 

Cáritas trabalhar na emergência. E alguns projetos conhecidos da Cáritas Diocesana 

aqui em São José dos Campos, ou seja: o projeto de reciclagem em várias 

comunidades. Quem não se lembra do Óleo da Solidariedade? Quem iniciou 

praticamente foi a Cáritas Diocesana quando lá atrás, no início do chamado novo 

milênio, a Cáritas já fazia o mutirão de superação da fome e miséria, inclusive antes 

daquele projeto chamado Fome Zero do governo federal a Cáritas já tinha o mutirão e 

permanece vivo até hoje, que é entregar alimentação para as pessoas. A escola de 

política e cidadania também sempre teve parceria com a Cáritas e a central de 

doações. Então, nesse período a Cáritas também fez toda a sua colaboração ajudando 

aí famílias da diocese toda, não só São José dos Campos, como Jacareí, Igaratá, 
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Santa Branca, Paraibuna, Monteiro Lobato, todas as cidades que compõe a nossa 

querida diocese, e principalmente entregando alimentos. Aqui tem uma parte, no total 

entregou 64 toneladas, mas nós sabemos que a cada momento surge mais demandas 

e mais entregas. Então, a Cáritas tem feito esse trabalho, seguindo aí todos os 

protocolos de saúde desde o início, fazendo esse trabalho de percorrer as 

comunidades, as paróquias mais carentes e entregando. É bom lembrar que a Cáritas 

ela talvez tenha sido a entidade que iniciou esse trabalho antes de qualquer um, 

inclusive do poder público. Enquanto alguns poderes públicos estavam dormindo em 

berço esplêndido, a Cáritas já estava lá na rua fazendo o trabalho emergencial. Como 

eu falei, ela nasceu para trabalhar na emergência. Aí tem várias comunidades que 

receberam os kits, um kit interessante, com alimentação, higiene pessoal e também 

para fazer algum tipo de limpeza, várias pessoas que receberam. Aqui é um pouco o 

modelo... o anterior era o modelo das cestas. Mobilizando muitos voluntários. E 

também nesse período uma das primeiras entidades a fornecer gratuitamente a 

máscara para as pessoas carentes foi a Cáritas Diocesana, também bem antes de 

todos os governos aí, municipal, estadual e federal. Então foi mais de 12 mil máscaras 

que foram produzidas e entregues, um verdadeiro mutirão de solidariedade. Foi feito 

um varal para que as pessoas pudessem pegar esse material que foi elaborado. Enfim, 

a Cáritas ela também durante esse tempo de pandemia ela arregaçou as mangas. Um 

aparte para o vereador Sérgio.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, em aparte:- “Senhor presidente, obrigado! Obrigado, 

vereador, pelo aparte! Eu só... Não poderia deixar de comentar porque eu lembro dos 

inícios da Cáritas em São José dos Campos. O senhor, vossa excelência era 

secretário. O meu irmão diácono eu acho que era... chegou a ser presidente da Cáritas 

aqui. E realmente a Cáritas faz um... o próprio nome já diz, né? Cáritas quer dizer 

caridade. Então o próprio nome já diz. O trabalho que a Cáritas Diocesana fez e faz 

em São José dos Campos... Eu me lembro que o senhor coordenava também uma 

questão dos sofás, a fábrica de sofás, de tapeçaria e tal. Ou seja, a Cáritas sempre 

esteve presente na nossa cidade, não só nesse momento de pandemia agora, onde 

ela está sendo muito importante, mas durante toda a história da diocese de São José 

dos Campos, através das pessoas, a Cáritas Diocesana tem trabalhado e amenizado o 

sofrimento de tantas famílias. Então muito bem lembrado esse projeto, muito bem 

merecido essa homenagem da Câmara Municipal para a Cáritas Diocesana também. 

Fica aqui, né, vamos votar favorável, é claro que todos os vereadores votarão, porque 
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é reconhecido não só municipal, mas nacionalmente o trabalho da Cáritas e São José 

não seria diferente. Então fica aqui os nossos parabéns para você mais uma vez por 

essa inciativa!” 

O vereador Zé Luís:- “Agradeço ao vereador Sérgio pelas palavras. É verdade, o 

diácono Paulo foi presidente da Cáritas durante um período, fez um excelente trabalho, 

principalmente na implantação do apoio às Casas de Assis aqui em São José dos 

Campos, então bem lembrado. Aliás, um outro projeto que é apoiado pela Cáritas é a 

Casa de Assis, que faz um belíssimo trabalho. Então, lembrando um pouco dessa 

caminhada e neste momento de pandemia, dizendo, pessoal, que o projeto, tanto o da 

Paróquia Espírito Santo como da Cáritas agora, está andando, ou seja, o projeto não 

acabou ainda, e nós nem sabemos quando que vai acabar. Então essa homenagem, 

esse Mérito Social é pelo trabalho que foi feito e... Um aparte para o vereador Wagner 

Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, em aparte:- “Gostaria aqui somente de 

cumprimentá-lo, Zé Luís, pela a iniciativa dessa homenagem a Cáritas. Me fez lembrar 

aqui uma campanha quando eu ainda era presidente da Associação Amigos de Bairro 

lá da Região da Vila Tesouro, finalzinho dos anos 90, 99, 98, que a Cáritas fez um 

trabalho enorme aqui da campanha para ajudar a Região Nordeste, a campanha 

contra fome, o SOS Nordeste, que a gente fazia junto com as pastorais e movimentos 

de várias paróquias, todo um sistema de arrecadação de alimentos para serem 

enviados para as famílias do Nordeste naquela situação que talvez foi uma das 

maiores secas que nós tivemos e que aquelas famílias estavam sofrendo. Além disso, 

há toda essa campanha, já muito bem mostrada. Nesse momento você já tem um 

trabalho que a Cáritas faz permanente de fornecimento de cesta básica e, de longe, foi 

a entidade que começou muito antes a fazer o processo de ajuda emergencial. Estava 

até conversando um dia aqui com o vereador José Dimas, a Cáritas acabou de fazer 

um fornecimento e um apoio aos trabalhadores do sistema alternativo, por exemplo, 

aqui de nossa cidade. Então foram 85... acho que foi 85 ou 80 cestas básicas 

completas, durante dois meses, para trabalhadores do sistema alternativo, uns dos 

vários exemplos que nós temos de apoio e de trabalhos da Cáritas, além desse 

sistema de máscara solidária, que é muito bacana, que está acontecendo ali na Casa 

de Acolhida, uma parceria da Cáritas com a Casa de Acolhida, através do Alex e 

através das entidades que estão fazendo essas máscaras e que estão ajudando aí 

muitas pessoas de nossa cidade. Então, é uma belíssima homenagem, é um 
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reconhecimento de um trabalho que é feito em São José dentro de uma sintonia já 

com a Cáritas nacional, internacional, e que demonstra todo esse papel social, essa 

função social que também temos dentro da Igreja Católica. Parabéns pela iniciativa!” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Exatamente, bem lembrada essa campanha que é considerada 

a chamada as campanhas emergenciais em tempos de catástrofes naturais. E Dom 

Nélson, que foi o fundador aqui em São José dos Campos da Cáritas Diocesana, ele 

sempre dizia que o agente da Cáritas, quando tivesse uma emergência no município, 

no bairro, ele deveria chegar antes inclusive que os poderes, no caso, poder municipal. 

Então a Cáritas tem feito esse trabalho. Então por isso, e lembrando uma série de 

outras atividades que estão sendo feitas pela Cáritas Diocesana, gostaria aqui de, na 

pessoa, lógico, em primeiro lugar do nosso Bispo Dom César, pelo trabalho que ele 

tem feito de apoio a Cáritas, também na pessoa do padre Fábio, que hoje é o 

presidente da Cáritas, cumprimentar a todo o trabalho da diretoria e o Alex, que tem 

feito o trabalho da executiva hoje. O Alex a qualquer momento, a qualquer hora você 

liga, consegue conversar com ele, dialogar o que está acontecendo. Então, por isso é 

muito importante. Então, peço também nesse processo o apoio de todos os 

vereadores por tratar também de uma entidade reconhecida em nossa cidade, que 

presta já um serviço antigo, um serviço também que não é de certa forma financiado 

pelo poder público. Quem financia essas entidades, inclusive a Cáritas, é o povo. 

Então solicito a votação de todos nesse processo. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 

vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os 

vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 18h48min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Primeiro vereador 
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inscrito para falar no Grande Expediente, vereador Dr. Elton, com o tempo de 25 

minutos.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do 

Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo regimental 

de 25 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos 

que nos assistem aqui na Câmara Municipal, também pela TV Câmara e pelas nossas 

redes sociais! Bom, hoje eu gostaria de trazer uma fala e trazer um pouco de 

informação para vocês. Tenho trabalhado diretamente na linha de frente em trabalhos, 

como na UTI, para atendimento de pacientes que são acometidos pelo Covid-19. E 

diante de tudo que temos visto, desde o início da pandemia, os números, 

estatisticamente, iriam aumentar naturalmente, mas, à medida que isto vai 

acontecendo, os serviços de saúde precisam ser adequados e os protocolos de 

atendimento também precisam acontecer, melhorando inclusive a forma de 

atendimento e também melhorando os protocolos de segurança para os profissionais 

de saúde e para todos aqueles para que a gente consiga evitar a disseminação do 

Covid-19. Em virtude disso, hoje a minha fala é inclusive sobre máscara. Eu queria 

trazer para vocês um pouco de... elucidar um pouco, cientificamente, sobre a 

necessidade da utilização da máscara e também como ela deve ser utilizada e alguns 

problemas que nós estamos vivenciando em relação à utilização do EPI. E quando eu 

falo de utilização adequada do EPI, primeiro, uma máscara como essa, se não 

utilizada adequadamente, ela pode não só... em alguns momentos ela pode evitar a 

disseminação, mas, se usada inadequadamente, ela pode causar a disseminação do 

vírus. Isso acontece em virtude de que muitas pessoas, não conseguindo manter a 

máscara na face adequadamente, sem precisar toda hora fazer a adequação dela na 

face, acaba por contaminar a sua mão e disseminando por muitas vezes o vírus em 

todos os locais por onde essa pessoa circula. Dessa forma, hoje eu queria falar sobre 

duas situações de máscara. Primeiro, eu tive contato com algumas pessoas que 

trabalham no Hospital Regional de nossa cidade, dentre eles funcionários que estão na 

linha de frente do atendimento ali, e, em virtude dos protocolos estabelecidos ali, a 

princípio, nem todos os funcionários do serviço, como do Hospital Regional, estão 

fazendo a utilização de uma máscara tão adequada como essa que eu estou 

utilizando. Essa aqui é uma máscara PPF 2, chamada Aura, da 3M, que é uma 

máscara que dá bastante conforto e possibilita que haja uma maior barreira à 

contaminação por esse vírus. Uma máscara que eu poderia dizer para vocês que no 

mercado, anteriormente, durante o início da pandemia, a gente consegue encontrar 

uma máscara como essa ao preço de 40, 50 reais cada máscara no Mercado Livre, ou 

em outros locais. Mas eu quero dizer que o mercado tem se adequado, a produção 

desses EPIs está aumentando e hoje uma máscara como essa que eu estou utilizando 
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hoje pode ser encontrada em nossa cidade pelo custo de R$7,00. E quando eu falo da 

utilização de um equipamento superadequado, com a possibilidade de realizar uma 

barreira importante, e ela não é utilizada, principalmente, por aqueles que estão na 

linha de frente, eu preciso começar a questionar. Então eu fui procurado por alguns 

servidores que gostariam de não ter o nome falado, mas que exatamente falam sobre 

alguns utilizando a máscara em virtude, por exemplo, da intubação, onde médicos 

utilizam uma máscara N95, os enfermeiros que utilizam ou auxiliam na metodologia da 

intubação de um paciente durante uma anestesia utilizam, e os técnicos não utilizam, 

usam uma máscara cirúrgica simples, mesmo sabendo que o protocolo determina que 

todos aqueles que estão dentro de uma sala de cirurgia que vai passar pela intubação, 

os protocolos científicos mandam que todos utilizem uma máscara de alta segurança. 

Então houve essa reclamação. Isso gerou também um pouco de desconforto uma vez 

que nós perdemos um funcionário da área da saúde, trabalhador do Hospital Regional. 

Eu acho que ontem ele faleceu. E era um funcionário que trabalhava na parte de 

engenharia clínica, ou seja, utilizava e acondicionava e fazia a manutenção de material 

crítico, ou seja, respiradores, os ventiladores mecânicos, e ele teve uma contaminação 

que pode ter ocorrido durante a utilização do seu serviço, no seu trabalho, e em uma 

internação e atendimento numa UTI, no hospital São Francisco, em Jacareí, 

infelizmente ele acabou evoluindo para óbito, mesmo que todas as equipes ali 

tivessem dado todo o engajamento e atenção ao quadro que ele apresentou. É uma 

doença grave que pode levar a óbito não só idosos, não só aqueles de maior fator de 

risco, mas também jovens como este que não tinha nenhum fator de risco. Então, 

desta forma, a utilização de uma máscara como essa... Agora eu vou até retirar essa 

máscara por um momento. ...ela precisa ser utilizada de maneira bem adequada. E 

cada vez mais, nós notamos que a utilização do equipamento de segurança precisa 

ser cada vez mais privilegiado, principalmente para aqueles que estão na linha de 

frente, ou seja, todos os funcionários de saúde, da recepção ou que estão com maior 

risco, precisam utilizar o equipamento de segurança da maneira mais adequada. 

Iniciamos a pandemia falando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a 

máscara era para ser utilizada somente por pacientes sintomáticos, mas tudo isso foi 

sendo quebrado e hoje a gente precisa reavaliar. E não há nenhum problema em 

reavaliar as nossas condutas. E quando eu penso assim, eu digo que eu preciso ter 

ciência e um pensamento objetivo entendendo que nós precisamos privilegiar a 

segurança daqueles que estão diretamente no embate e no controle desta pandemia. 
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Desta forma, eu também gostaria de convidar a vereadora Dulce para que, em um 

momento, a gente pudesse inclusive fazer uma visita ali, sendo da Comissão de 

Saúde, para que a gente pudesse, em um momento, fazer uma visita ali no Hospital 

Regional para saber como estão os protocolos de segurança e utilização de EPI 

daquele serviço. E quando eu falo de EPI, eu também gostaria de dizer para vocês que 

o EPI ou a máscara, quando não utilizada adequadamente, pode aumentar a 

contaminação, isso acontece naquelas pessoas que toda hora levam a mão na 

máscara e, não utilizando a descontaminação por meio do álcool, contaminam os 

ambientes. E por que que eu estou falando isso? Porque existe um grupo de pessoas 

que tem dificuldade na utilização da máscara e daí eu quero levantar a possibilidade 

de a gente reavaliar a utilização de máscara por meio dos autistas, dos deficientes 

intelectuais, dos deficientes sensoriais, que por muitas vezes levam de maneira muito 

frequente a sua mão até o rosto, na máscara, apresentam agitações psicomotoras em 

virtude da utilização do equipamento e acabam contaminando todos os ambientes. E 

eu fui procurado pelas mães e pelos familiares de pacientes autistas que têm tido 

dificuldade para a utilização, por exemplo, do meio de transporte público porque os 

seus filhos não conseguem utilizar a sua máscara. E daí eu fiz um projeto de lei e 

coloquei para esta Casa e gostaria da possibilidade de que todos os vereadores 

pudessem trazer apoio a isso, mas existe um questionamento de que esse projeto de 

lei, do qual eu escrevi, ele... existe uma inconstitucionalidade e ele não pode, em 

nenhuma maneira, se sobrepujar ao decreto do Estado. Então, diante disto e sabendo 

que haverá muita dificuldade que um projeto como esse seja colocado ou instituído, eu 

solicito encarecidamente que a gente de forma conjunta, todos os vereadores possam 

realizar também uma moção para ser levada ao governador, para ser reavaliada a 

condição do decreto do Estado em relação a esses pacientes que têm deficiência 

intelectual, autistas, deficiências sensoriais e que têm dificuldade na utilização de uma 

máscara ou de um EPI. Então, desta forma, a minha fala hoje é para que a gente 

possa reavaliar, porque o uso adequado da máscara ela precisa ser também pautada 

em cada situação pelas condições de cada uma das pessoas, aquelas que têm 

possibilidade ou não da utilização. Lembrando que a utilização obrigatória da máscara 

por esses pode aumentar a contaminação, uma vez que ele sempre irá levar a mão no 

rosto e na máscara e contaminar o ambiente por onde ele circular, um momento em 

que isso não aconteceria se ele não estivesse utilizando a sua máscara. Então, por 

meio de questionamentos científicos, de trabalhos científicos que falam sobre a 
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utilização de máscara, eu gostaria de que todos nós pudéssemos levar esse tipo de 

questionamento ao governo do estado para que houvesse uma flexibilização em 

especial para esse grupo de pessoas que tem dificuldade na utilização. Por fim, eu 

gostaria de terminar minha fala lembrando a todos que, por meio do boletim 

epidemiológico da nossa cidade, nós temos 8 óbitos suspeitos aguardando o resultado 

dos seus exames, 67 óbitos confirmados por meio de exame, 1207 suspeitos, 1847 

positivos, mas graças a Deus temos 1271 recuperados. Mas também precisamos 

avaliar o boletim epidemiológico quando vemos a taxa de ocupação. E a taxa de 

ocupação ela vem crescido. Por isso, também a Prefeitura tem disposto de um 

trabalho de ampliação da quantidade de vagas, inclusive por meio da instalação de um 

hospital que será permanente para nossa cidade, que é o Hospital de Retaguarda, e 

esse hospital ele possibilitará uma melhor adequação do trâmite e cuidado dos 

pacientes, inclusive de Covid, e no futuro sendo um hospital de retaguarda para o 

atendimento no nosso município. Mas por que eu tenho falado um pouco sobre isso, e 

sempre falado sobre o tema do boletim epidemiológico? Porque muitas pessoas, eu 

tenho notado, que não têm dado a devida importância. Vendo que a cidade se mantém 

num estado ainda de equilíbrio, ou seja, tendo estrutura para o atendimento, têm 

deixado as suas medidas de higiene e utilização dos EPIs. Isso não pode acontecer. E 

quando eu falo disso, eu falo que não só os leitos de UTI para Covid estão 

aumentando, mas também notamos que nas últimas duas semanas houve um 

aumento dos casos de outras doenças com necessidade de internação de UTI. E daí 

eu quero lembrar para vocês de uma fala anterior que eu disse, que é a de 4 ondas 

que irão acontecer em virtude dessa pandemia. A primeira onda são as mortes 

ocasionadas principalmente por causa das... diretamente pela contaminação do Covid. 

A segunda onda está acontecendo agora, que é: o represamento das outras patologias 

começa a aparecer e os casos de patologias como infartos, pneumonias de pacientes 

que precisavam de um atendimento mais rápido e que não foram procurar atendimento 

pelo medo da contaminação pelo Covid estão acontecendo e chegando para os 

hospitais de maneira mais grave. Por fim, teremos a terceira e quarta onda. Eu queria 

passar inicialmente a palavra, nesse momento, a palavra também para vereadora 

Dulce Rita, para fazer alguns comentários. ” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Eu agradeço, Elton. Eu só queria fazer duas 

observações. Que realmente os nossos casos na cidade estão aumentando. Agora 

nós estamos disponibilizando, o prefeito está disponibilizando mais uma ala lá dentro 
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do hospital, mas eu acho que nós temos é que resolver o problema nosso enquanto 

cidadão, enquanto não ir para rua, enquanto tomar todas as precauções. Que ao 

mesmo tempo que o prefeito está fazendo todo o esforço, tirando uma ala que era para 

atendimento de cirurgias, de outros procedimentos, está disponibilizando para Covid 

enquanto não fica pronto o hospital. Então está disponibilizando 36 leitos a mais, 

logicamente que isso, com a taxa de ocupação vai cair, vai dar mais vagas, 

disponibiliza mais vagas, cai a taxa de ocupação. Mas isso está tendo algum prejuízo 

para população que está tendo menos espaços lá dentro do hospital para fazer outros 

tipos de procedimentos. E outra coisa que eu queria falar também é que a Decathlon... 

Outro dia vim aqui me manifestar, protestar mesmo com relação ao cartaz que ela pôs 

na loja, que estava discriminando, que não era recomendado aparecer diabético, 

fumante, algumas pessoas de risco, idoso e também funcionários da área de saúde. 

Eu achei aquilo lá um absurdo, me manifestei e hoje já veio um aviso aí, ontem já 

apareceu um aviso que eles retiraram o cartaz e pediram desculpas para a 

comunidade. Então eu acho que é muito bom estar atento para o que está 

acontecendo, não só essa discriminação para funcionário de saúde, que sabendo que 

trabalha no hospital, já está todo mundo correndo da pessoa. A pessoa já está no 

sacrifício, já está na tensão, já está com medo, com pânico de ter que trabalhar, o 

senhor melhor que ninguém sabe como que ocorre essas coisas, e ainda tem que ter a 

discriminação da sociedade. Então eu queria assim que... se vocês querem mesmo, se 

a população quer mesmo ajudar a dominar esse pandemônio aí, por favor, fique em 

casa! Porque nós podemos fazer uma série de conjunturas, mas nós realmente 

precisamos diminuir o número de infectados para diminuir... quanto menor... quanto 

menos tempo nós tivermos nesse problema, mais fácil vai ser a solução para todos. Eu 

acho que nós já perdemos um grande tempo, nós já tínhamos umas lições anteriores, 

já falei isso, perdemos essa oportunidade. Então, por favor, doutor, eu queria que o 

senhor enfatizasse isso também! E avisar também que hoje eu estive coletando alguns 

dados lá na secretaria, vi o mapeamento de onde está tendo as maiores incidências e 

realmente é preocupante, principalmente a região sul, a região oeste lá paro lado do 

Aquarius. Então eu acho que está realmente preocupante. Eu não vou falar... não vou 

dourar pílula nenhuma. Eu acho que nós temos que fazer nossa parte também. E tem 

bairro aí que está com 14 casos e não está aparecendo no mapa. Na região de 

Eugênio de Melo tem 35 casos no dia de hoje e não aparece, aparece que está no 

amarelo, mas nós não temos os números. Então eu acho que está se alastrando para 
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cidade inteira e eu acho que todo mundo tem que pegar a sua responsabilidade e 

fazer, Não é só o prefeito, não é só o governador. O presidente a gente não conta 

mesmo, vamos combinar. Mas eu acho que nós enquanto população nós temos que 

ser responsável por isso. E obrigado, viu doutor? E você... com certeza nós já 

tínhamos falado dessa visita lá no Hospital Regional, acho importantíssima porque a 

gente tem que deixar a porta aberta para todos os funcionários da saúde, porque eles 

se não... eles têm que... precisam ter alguma válvula, alguém para contar, e eu acho 

que nada melhor que essa Casa para gente poder ajuda-los, né? Porque eles 

precisam contar com alguém. Então estou à disposição. O dia que o senhor marcar, 

minha agenda vai ficar aberta para isso. Obrigada, doutor! “ 

O vereador DR. ELTON:- “ Obrigado, vereadora Dulce! Também muito bem pontuado 

sobre o respeito que temos que ter com os profissionais de saúde que estão nessa 

luta. Eu estava falando que uma terceira onda, anteriormente, seria dos pacientes 

crônicos, que por terem reduzido o seu atendimento por muitas vezes em virtude da 

pandemia, poderão apresentar complicações no futuro. Então nós estamos 

vivenciando, principalmente, a segunda onda, que é a onda daqueles que precisavam 

de um atendimento mais rápido, de patologias mais urgentes, e que estão chegando 

no hospital e alguns morrendo. E o que notamos é que temos muitos pacientes 

internados na UTI com patologias não Covid. E, por fim, a quarta onda, que tem muito 

a ver com o que também a vereadora Dulce Rita falou, que nós precisamos atender as 

pessoas e cuidar dessas que também estão na linha de frente. E muitos funcionários, 

eu estava falando na minha rede social, muitos funcionários da área da saúde estão 

passando muito estresse, depressão e também síndrome do pânico. Isso tem 

acontecido porque não é fácil estar na linha de frente, sabendo que, terminando o 

atendimento, depois vai ter que voltar para casa, com risco, inclusive, de levar 

contaminação. E, por isso, a inicial conversa minha foi a utilização adequada dos 

nossos meios de segurança e EPI. E eu termino falando sobre, então, esta quarta 

onda que irá acontecer e do qual eu peço que estejamos atentos para adequar os 

nossos serviços de saúde. Isso envolve a saúde mental. Em virtude de todo o estresse 

ocasionado pela pandemia e por todas as restrições, inclusive, sobre as nossas 

crianças, os nossos filhos que ficam em casa sem poder sair, tendo que ter às vezes 

uma sobrecarga de trabalhos e não tendo um professor ao lado para estar ensinando, 

tem tido dificuldade e lutas internas e isso tem também gerado estresse a todas essas 

crianças e também a todos os seus pais. Então, o que nós notamos é que no futuro 
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nós teremos uma grande possibilidade de uma demanda aumentada em saúde mental. 

Então, por fim, eu gostaria de agradecer a todos por terem ouvido a minha fala, 

também a minha queixa sobre a necessidade de que todos os profissionais que 

estejam em linha de frente utilizem os melhores equipamentos, porque não justifica eu 

colocar uma máscara que precisa ser descartada a cada 4 horas que custa em torno 

de 1 ou 2 reais, enquanto eu tenho uma máscara que por muitas vezes pode demorar 

para ser utilizada ou durar mais do que uma semana, às vezes 15 dias, que custa 7 

reais. Por que não utilizar o melhor equipamento, que diminui a contaminação dos 

funcionários? Então para que todos os serviços de saúde, particulares e públicos, 

repensem exatamente o que é que nós estamos fazendo para aqueles que estão 

diretamente na linha de frente. Muito obrigado a todos! Eu gostaria de, por fim, 

presidente, pedir um minuto de silêncio a esse rapaz, que inclusive é da igreja que eu 

frequento, que é o Jefferson Takahashi, funcionário do Hospital Regional e que faleceu 

na quarta-feira. ” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só comunicando que o 

vereador Sérgio Camargo abriu mão, então, da sua fala no Grande Expediente. 

Passaremos... Então, com a palavra vereador Sérgio Camargo. 

O vereador Sérgio Camargo:- “Senhor presidente, senhores vereadores, realmente eu 

tinha feito a minha inscrição para o Grande Expediente, mas vou abrir mão nesta noite 

até por conta de que o assunto ao qual eu ia pautar ainda se encontra tramitando, 

então antes que a gente tenha uma solução, eu gostaria só de me manifestar depois 

que a gente tiver uma solução para esse problema. Mas eu venho aqui a esse 

microfone pedir um minuto de silêncio para o senhor Renê Requena de Andrade. Ele 

era do Núcleo São João, fez o encontro 39, há 39 anos atrás, em 1981. E ele faleceu 

hoje. Era o ministro da Comunhão também aqui na Paróquia São Judas Tadeu e foi 

um dos... foi um dos... Deixa eu tirar um pouquinho a máscara só para conseguir 

respirar aqui. ...e foi um dos conselheiros do Núcleo São João. Faleceu na noite de 

ontem. Era esposo da dona Célia. Então fica aqui a nossa homenagem, a Câmara 

Municipal de São José dos Campos, para o senhor Renê. ” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos... Vai falar, 

Dulce? Com a palavra a vereadora Dulce Rita. ” 

A vereadora DULCE RITA:- “Também queria pedir um minuto de silêncio para o 

senhor Benedito Calixto, que foi mais uma vítima do Covid aqui em São José dos 

Campos. ” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora a 

um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Robertinho da Padaria, Cyborg, 

Marcão da Academia, Sérgio Camargo e vereadora Dulce Rita, pelos passamentos da 

senhora Ana Ferreira de Almeida e dos senhores Renê Requena e Jefferson Luiz 

Ribeiro Takahashi e Benedito Calixto.“ 

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

póstuma à memória da senhora Ana Ferreira de Almeida e dos senhores Renê 

Requena de Andrade, Jefferson Luiz Ribeiro Takahashi e Benedito Calixto. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.“ 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

19h14min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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