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TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h49min, 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), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), CYBORG (CIDADANIA), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), LINO BISPO (PL), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ZÉ 

LUÍS (PSD), DULCE RITA (PSDB), DR. ELTON (MDB), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

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

CEM POR CENTO (SD) – 17h49min; JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h52min; WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 17h55min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h57min; DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) –  18h05min; JULIANA FRAGA (PT) – 18h08min; VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h13min; e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h28min.  

 

 

Às 17h49min, 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 atas 

passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “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 

sessão. Passaremos agora, então.. ah, não... ah, tá. Informo a todos os presentes que, 
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nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Mas, 

portanto, agora então nós vamos passar para o horário do Pinga-Fogo. Vai falar? Com 

a palavra a vereadora Flávia Camargo.” 

A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “Carvalho. Senhor presidente... ” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Desculpa! Flávia 

Carvalho!”  

A vereadora FLÁVIA CARVALHO:- “...boa noite! Boa noite, senhores vereadores, 

público que nos acompanha de Casa! Eu quero pedir um minuto de silêncio, com muita 

tristeza no meu coração, para Mayara Morena de Souza Rodrigues Brísida, que 

faleceu nesse final de semana, vítima também do coronavírus. É triste ver que a 

família está passando por um momento tão difícil de perda e de dor nesse momento e 

estão sofrendo retaliação por conta da população porque eles acham que a família 

está toda contaminada, recebendo mensagens, ligações, muita gente falando, 

criticando. Então a família pede nesse momento só um pouco de respeito. Então que 

nós possamos agora olhar com carinho para esses familiares que perderam, não só da 

Mayara, mas de todas as pessoas da nossa cidade que perderam algum ente querido, 

né? Que a gente possa olhar com um pouco mais de empatia, com mais humanidade 

e respeitar nesse momento de dor que eles estão enfrentando. Obrigado!” 

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

momento de todo mundo se ajudar e se unir, né? Não pode uma coisa dessa. Com a 

palavra o vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, eu queria fazer um elogio à 

Secretaria da Proteção ao Cidadão, o secretário Devair, a todos os guardas municipais 

que estão fazendo um ótimo serviço em nossa cidade. A gente vê eles abordando o 

munícipe nas praças, lá na região leste mesmo eu presenciei vários fatos desses, mas 

tudo com educação, com jeito. Eles estão preparados. Os guardas de São José dos 

Campos hoje estão bem armados para qualquer situação. Então deixo aqui os meus 

parabéns para Prefeitura Municipal de São José dos Campos, o prefeito Felício 

Ramuth e para o secretário Devair, pelo trabalho que está fazendo em nossa cidade. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu queria solicitar um minuto 

de silêncio em nome da senhora Nilma Soares da Silva, ela é esposa do pastor Paulo 
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Cézar, que aqui no Brasil é um ícone dentro da musicalidade evangélica e cristã, tem 

sido uma referência tanto ele quanto ela quando se fala de musicalidade, de músicas 

no meio evangélico e cristão. Então, eu queria esse um minuto de silêncio em nome da 

senhora Nilma Soares da Silva. Que Deus também abençoe o pastor Paulo.” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, eu venho aqui hoje 

para parabenizar aí o nosso novo administrador lá da Regional Leste, o João Bosco 

Vieira, o Bosquinho. Fiquei muito feliz quando ele foi para lá porque eu já conheço o 

Bosquinho há bastante tempo, uma pessoa muito digna, um profissional de excelente 

qualidade. Então a gente fica muito feliz de poder ter ele hoje ali na regional ali. E a 

gente... Está sempre atendendo o nosso pedido com a comunidade, né? A gente... 

Agora sim a gente pode falar que a gente tem um administrador ali que realmente 

ajuda a gente a trabalhar pelo povo, ajudar pela comunidade, porque é muito 

importante isso aí, a gente ter a regional a dar atenção para os vereadores porque a 

gente está o tempo todo na rua, o povo pede muitas coisas, e a gente depende muito 

deles. Então parabéns ao Bosquinho! Deus continue abençoando ele lá, dê bastante 

saúde para ele, bastante felicidade, que ele continue trabalhando sempre... mas 

sempre pensando no povo, que isso é muito importante. A gente não pode deixar de 

agradecer também o secretário Minoru, que é um secretário aí exemplar aí e sempre 

atende o pedido da gente, atende o telefone. Então a gente agradece e fica feliz de ter 

pessoas assim. E o nosso prefeito Felício Ramuth também, né, que ele vem fazendo 

um trabalho maravilhoso aí na cidade: é obras para cá, obras para lá. Então a cidade 

ganha muito quando tem pessoas competentes assim trabalhando em prol da cidade. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

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

silêncio para o senhor Pablo Reinaldo Cervi, um morador do Righi lá por muitos anos, 

querido por todos. Também para o senhor Antônio de Paula, que foi funcionário da 

Subprefeitura por muito tempo, já enfrentou muitas enchentes lá, e eu queria deixar 

aqui o meu carinho para ele e para família. E também, mais um minuto de silêncio, 

para a senhora Nair Celeste de Morais Siqueira Campos, na qual a semana passada 

eu tinha feito a homenagem para as enfermeiras e tinha posto ela como o ícone na sua 
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excelência do tratamento com todos os pacientes lá da UPA de Eugênio de Melo, que 

ela veio a falecer agora nessa sexta-feira. Então eu queria deixar aqui um grande 

abraço para todos eles e, em especial, para a minha querida Nair Celeste.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Agora, então, o 

primeiro orador inscrito para falar no Pinga-Fogo, vereador Professor Calasans 

Camargo, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans Camargo, 

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

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

presidente! Boa noite, senhores vereadores, vocês que nos acompanham através da 

TV Câmara e da internet, funcionários da Casa! Eu venho trazer aqui alguns assuntos. 

Nós estamos aí em pleno andamento da cobertura da quadra poliesportiva do Jardim 

Limoeiro, um pleito da comunidade local, o Jardim Limoeiro, que é um dos bairros mais 

antigos de São José dos Campos, ele se envolveu... se desenvolveu no entorno ali em 

função da antiga estação ferroviária do Limoeiro e é um bairro aí bastante tradicional, 

né, na divisa ali com Jacareí, na região oeste. Nós vamos trazer esse vídeo e também 

o vídeo dos trabalhos intensos da GCM. O vereador, colega Roberto do Eleven, 

acabou de enaltecer aí a nossa gloriosa GCM e eu complemento também com um 

vídeo. Enalteço aqui o comandante Elvis, que faz um excelente trabalho; o secretário 

Devair, da Secretaria de Proteção do Cidadão, também um GCM, que hoje está no 

comando da Secretaria, um funcionário de carreira, fazendo dessa equipe aí um 

brilhante trabalho. O prefeito Felício Ramuth ampliou o contingente dessa Guarda, tem 

preparado muito a Guarda Civil Metropolitana, a GCM de São José dos Campos, que 

tanto orgulho nos traz com as suas ações, e nessa época da Covid-19 eles estão a 

todo o vapor trabalhando pela nossa cidade. E também estivemos hoje fiscalizando, 

acompanhando o carregamento das vans escolares. Nós votamos aqui na quinta-feira 

passada a possibilidade de as vans escolares estarem trabalhando na entrega das 

cestas básicas. E hoje nós fomos acompanhar esse trabalho importante levando as 

cestas básicas que vieram do Governo do Estado de São Paulo para as pessoas 

cadastradas no Cras. Inclusive nós fizemos uma indicação a esta Casa, uma indicação 

que será votada hoje, em que nós indicamos a possibilidade das cestas 

remanescentes serem entregues a outros grupos que também estão em 

vulnerabilidade social. Lembrando que no Cras estão cadastradas aquelas pessoas 

que desde sempre já eram vulneráveis antes do evento aí que nós estamos vivendo da 

epidemia da Covid-19. Os novos vulneráveis, que se tornaram vulneráveis através 

dessa epidemia que nós estamos vivendo, são taxistas, são microempreendedores 

individuais, autônomos, personal trainers. Uma série de categorias são os novos 

vulneráveis aí, pessoas que estão passando por bastante dificuldade. Então nós aí 

estamos também fazendo essa indicação. Eu queria pedir, por favor, aos responsáveis 

aqui pelo nosso audiovisual que coloque esse vídeo no ar, por favor!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “É isso aí, senhor presidente, 
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muito obrigado à oportunidade! Deus abençoe a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Professor 

Calasans! Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, queria só registrar aqui que está 

nos assistindo neste momento a Isabel, que ela é esposa do Francisco, eles são 

transportadores escolares, juntamente com outros transportadores, que atuam muito 

por nossa cidade em vários locais, várias escolas, e eles estão assistindo nesse 

momento à sessão de Câmara. É importante que pensemos também em alguma 

situação de melhora e atendimento a essas pessoas que tanto lutam e agora, nessa 

questão da pandemia, está com dificuldades também como outros profissionais na 

cidade. Então à Isabel, ao Francisco e a todos os transportadores escolares o nosso 

muito obrigado! E isso vai passar com certeza. E vamos construir juntos, achar um 

caminho para que possa beneficiar também a vocês transportadores escolar que 

atuam aí nas escolas particulares do nosso município. Um abraço! Fiquem com Deus!” 

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

vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também não poderia deixar 

de parabenizar os motoristas das vans escolares que estão fazendo a entrega das 

cestas básicas. Mas, presidente, eu achei bonito assim, a vontade e do jeito que eles 

estão trabalhando, sabe? Com prazer em ajudar as pessoas. Eu vi várias vans no 

Novo Horizonte hoje fazendo a entrega das cestas e fiquei contente com o modo que 

eles estão trabalhando, não estão trabalhando obrigados, eles estão rindo, parando 

nas casas, conversando assim, para entregar a cesta. Então, eu queria parabenizar os 

motoristas das vans escolar que estão fazendo esse trabalho.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Verdade, verdade, 

Roberto do Eleven, só o fato deles poderem saírem de dentro de suas casas e 

trabalharem é o que realmente as pessoas mais estão clamando aí nesse momento 

difícil da pandemia que estamos passando. Se Deus quiser, vai passar logo essa fase 

e todos que possam voltar aí a vida normal, né? Próximo orador inscrito para falar é o 

vereador Lino Bispo, com o tempo de 10 minutos.” 

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

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

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

regimental de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores e senhoras 

vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos nesta noite, 

senhor presidente, mais uma vez nesta tribuna para trazer um pouco daquilo que nós 

como parlamentar buscamos fazer, é ouvir às pessoas, sentir a sensibilidade que está 

no povo da nossa cidade. E a minha fala na noite de hoje é sobre um requerimento de 

minha autoria que está sendo votado na noite de hoje. Os vereadores que têm aí um 

segmento cristão, né? Nós estamos vivendo realmente essa fase da pandemia e que o 

nosso governador fez então esse decreto que deu essa paralisada geral em todos os 

sentidos no nosso estado. O meu requerimento na noite de hoje, até chamo atenção 

dos senhores vereadores que... pede ao governador João Dória que possa a partir do 

dia 31, quando ele vai novamente ter uma atitude sobre a questão do decreto que está 

em vigência no nosso estado, que ele pudesse abrir a possibilidade de que as igrejas, 

José Luís, a partir da determinação, no nosso caso, do senhor bispo, no caso das 

igrejas evangélicas, dos seus pastores para que pudesse ter... voltar a ter as 

celebrações religiosas nas igrejas com todo aquele cuidado que nós já cansamos aqui 

de falar: com o uso de máscara, com o distanciamento, sem aglomeração. Um 

exemplo, vereador José, uma igreja que tem 800 m² que ela pudesse receber, dentro 

daquelas normas que nós já vimos ser colocadas, que ela pudesse receber 10%, ou 

seja, 80 fiéis, está certo? Devidamente distanciado, que a igreja coloque ali o álcool-

gel na entrada. Enfim, não que isso seria uma imposição, mas que o governador 

deixasse livre de um decreto a possível reunião, o possível encontro das pessoas, dos 

fiéis. Aí o que que acontece? As igrejas que têm... por exemplo, tem paróquia que tem 

missa quatro vezes no domingo, poderia intensificar mais missas com menos gente, ou 

seja, poderia durante a semana muitas missas do final de semana serem substituídas 

por durante a semana. Ou seja, possibilitar, deixar as lideranças eclesiásticas, 

religiosas fazer esse regramento, ter esse controle, como nós já dissemos aqui, com 

toda a segurança porque com certeza uma igreja que tem ali... que cabe normalmente 

hoje 800 pessoas, ela poder receber 100 pessoas e aí a comunidade se organiza. 

Lógico que a critério do bispo diocesano, a critério dos líderes dos templos evangélicos 

e dentro de uma regra que o Município poderia colocar. Mas que houvesse então por 

parte do governador essa não inclusão de uma forma fechada a participação dos fiéis 

para que as igrejas comessem a poder voltar com encontros pequenos, com reuniões 

pequenas e ela não ser então proibida de poder voltar aos poucos e com segurança à 

prática, o encontro dos fiéis junto às comunidades. Então, eu peço aos senhores 
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vereadores que possam estar votando favoráveis a esse requerimento que vem então 

dar por parte do decreto essa flexibilização para que a gente possa então ter um 

retorno aos poucos das atividades nos templos religiosos. Exemplo: nós estamos aqui 

na Câmara trabalhando num espaço que tem distanciamento. Por que não você não 

poder ir à igreja também com essa mesma regra participar de um momento de oração? 

Então é essa a nossa finalidade, que deixem aos líderes religiosos, ou seja, que não 

engesse a participação. Se o bispo achar que não deve, não tem problema, mas que 

ele não seja impedido de fazer alguma coisa para que os fiéis possam começar a 

retornar. Pode ser feito como, por exemplo, vereador Juvenil Silvério, o Cerco de 

Jericó, na paróquia do vereador José Luís, Sérgio Camargo. Quando foi feita uma 

primeira vez, o pessoal ia todos os dias e sem controle. Começaram a regrar, dar 

senhas, as pessoas iam e as coisas ordenaram, né, por questão de segurança. Por 

que não... nós não podemos voltar, não é? A pessoa vai na secretaria da paróquia, 

pega uma senha. É cem pessoas que vai participar da missa? Já encerrou as senhas, 

e assim vai se revezando e a gente volta então às nossas atividades. Então esse é o 

teor do nosso requerimento na noite de hoje. Também eu quero aqui, senhores 

vereadores, trazer para vocês... até colocando um pouco dentro da linha que nós já 

vimos falando do decreto do governador, eu queria que pudesse ser colocado aqui uns 

dados que eu trago para vocês na noite de hoje para que a gente possa ver um pouco 

daquilo que tem acontecido no nosso estado de São Paulo.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Aqui nós temos um Comparativos Epidemiológicos do 

Covid-19 em cidades entre 700... e 900 mil habitantes. Nós podemos ver que Ribeirão 

Preto, com 703 mil habitantes, tem 65 casos confirmados, 8 óbitos e cada cem mil.... 

um óbito por cada 100 mil. A taxa de isolamento em Ribeirão Preto é de 39%, ou seja, 

abaixo daquela taxa que dizem que é considerada de segurança. Está provado aqui 

então que não só a questão da taxa de isolamento é uma questão a ser observada 

como a natureza, a... podemos dizer assim, a realidade de cada cidade dentro do 

estado de São Paulo. Nós vemos São José dos Campos, a nossa cidade, com 720 mil, 

468 casos confirmados, 26 óbitos, 3,6 por cada 100 mil habitantes. A nossa taxa de 

isolamento é 45 acima de Ribeirão Preto, mas acima também o número de mortes. 

Nós temos Sorocaba com quase 700 mil, 429 casos confirmados, 29 óbitos, ou seja, 4 

por cada 100 mil, a taxa de isolamento 45. Mas eu chamo atenção dos senhores aqui 

para Santo André, 720 habitantes, 1139 casos, 164 óbitos, 14,4 por cada 100 mil, a 
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taxa de isolamento de 49, acima da nossa. Aí nós vemos São Bernardo do Campo, 

840 mil, 1107 casos confirmados, 145 mortes, 17,4 por cada 100 mil e 45... 48% de 

isolamento. Agora veja a discrepância de Osasco, 700 mil, 2729 casos, 226 mortos, 

31,4 por cada 100 mil e a taxa de isolamento 51%. Portanto está muito claro, portanto 

está evidente que o governador João Dória não pode olhar o nosso estado como se 

fosse apenas uma cidade, ele precisa olhar a realidade, a situação de cada cidade. É 

lógico que Osasco está numa situação muito crítica, e olha que a taxa de isolamento 

de Osasco é maior de que a nossa.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador, conclua, tá? 

Por favor!” 

O vereador LINO BISPO:- “A taxa... Concluindo, senhor presidente. ...a taxa de 

isolamento de Osasco está acima da nossa. Portanto, volto aqui a dizer aos senhores 

que o governador João Dória precisa, no próximo decreto dele, fazer todo esse estudo 

no estado de São Paulo e ir aos poucos tirando as cidades desse decreto fechado 

para o estado de São Paulo. Encerro a minha fala trazendo aqui os dados da queda no 

faturamento do comércio na nossa cidade. Nós temos assim, 62%... 62% dos nossos 

comerciantes tiveram queda de 80% a 100% no seu faturamento; 25% tiveram de 60% 

a 70%; e 13% tiveram uma queda de 40% a 50%. E o desemprego, a dispensa de 

funcionário: 55%... até 5 funcionários dispensaram 55%, até 20 funcionários 

dispensaram 40%, até 50 funcionários 35% e, acima de 50, 30% foram mandados 

embora. Então é por essa questão que nós estamos aqui sempre debatendo que o 

governador do estado possa repensar nas decisões do estado e tirar a nossa cidade 

desse isolamento total que ele tem feito uniformizando todo o estado de São Paulo por 

uma realidade só e não é isso que nós queremos. Obrigado, presidente!” 

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

para falar no tempo de 10 minutos, vereador Dr. Elton.” 

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 Dr. Elton, pelo prazo regimental 

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

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

que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, também nas nossas redes sociais e 

pela TV Câmara! Bom, inicialmente na minha fala gostaria que passasse o próximo 

slide.” 

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

O vereador DR. ELTON:- “Essa foto eu estava realizando uma visita, e eu quero 

agradecer inicialmente ao secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani, também o Dr. 

Carlos Maganha, que é o superintendente do Hospital Municipal, e também à 

enfermeira Renata Mantovani, que é a gerente de enfermagem do Hospital Municipal, 

e eu pude estar vendo as novas instalações para o atendimento dos pacientes, hoje 

utilizado como uma grande enfermaria para Covid, tendo ao todo 40 leitos mais para o 

atendimento desses pacientes. No futuro, se havendo necessidade, esses 40 leitos 

poderão ser remanejados e transformados em 40 leitos de UTI. E dentro dessa 

estrutura formada ali, diferentemente dos hospitais de campanha, onde o investimento 

é temporário, esse se trata de um investimento permanente, que poderá permanecer 

para o atendimento da população de nossa cidade. Inclusive vocês podem ver... Volta 

um pouco na outra foto! Outra! Nessa foto vocês podem ver também um respirador, do 

qual eu pude manusear, uma vez que eu trabalho também em Unidade de Terapia 

Intensiva, em hospitais aqui da nossa região. E esse respirador ele foi adquirido pelo 

Executivo, pelo prefeito Felício Ramuth, com um custo de 50 mil aproximadamente de 

valor por cada respirador, diferentemente do que vimos em alguns estados, em 

algumas cidades do nosso país, com números exorbitantes, como, por exemplo, no 

Rio de Janeiro, um respirador comprado por R$198 mil (cento e noventa e oito mil 

reais), daria para comprar 4 respiradores desse que foi comprado para São José dos 

Campos, um respirador que foi fornecido e produzido no Brasil em uma fábrica ali na 

cidade de Cotia. Para que todos saibam também, tem uma história do ocorrido de que 

o prefeito ali daquela cidade em um momento acabou por pegar todos aqueles 

respiradores junto com a Guarda Municipal, mas esses respiradores tinham sido 

adquiridos pela cidade de São José dos Campos, depois a Justiça entendeu que era 

de direito de São José e acabou remanejando esses respiradores novamente para a 

nossa cidade. Então a nossa cidade anteriormente a tudo o que está acontecendo 

tentou se adequar o máximo possível para o melhor atendimento, né, o melhor 

atendimento. E eu vejo que todos nós estivemos acompanhando isso, né? Esta Casa 

esteve acompanhando tudo isso. A Câmara também, Municipal, acabou por utilizar 
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também parte dos seus rendimentos, num total de R$4 milhões, para que pudesse ser 

utilizado na aquisição de equipamentos de saúde para a nossa cidade e isso de 

comum acordo com toda a Casa aqui, nós fizemos então a doação de parte dos 

recursos da Câmara Municipal para isso. Então parabéns a todos os colegas aqui que 

se dispuseram também de realizar esse tipo de doação e realizar economia por meio 

desta Casa aqui. Bom, vocês podem ver também nessa foto, né?, nós vendo todos os 

leitos ali instalados. Ali a gente vê apenas uma das alas no total de 40 leitos 

instalados. Próxima foto! Vocês podem ver também alguns pacientes, que naquele 

momento que estávamos ali fazendo a visita, dois pacientes receberam alta do setor 

de Covid. Então nós também temos que nos alegrar com o fato de que pessoas estão 

sarando, melhorando e adquirindo imunidade para esse vírus. Então parabéns a toda a 

equipe de saúde do Hospital Municipal e também às demais equipes de saúde do 

nosso município que têm trabalhado, as UPAs, as UBSs, e também dos hospitais 

particulares no atendimento desses pacientes. Eu pude ver também, como mostra na 

próxima foto, uma ala onde nós temos uma sala equipada com luz ultravioleta. Então 

todos os equipamentos e roupas que podem ser utilizados e reaproveitados podem 

permanecer naquela sala durante uma hora com o ultravioleta para que... e é coletado 

inclusive o swap para coleta e identificação do vírus. E, após uma hora de exposição à 

alta quantidade de luz ultravioleta, aquele material está já isento da presença daquele 

vírus. Então parabéns pela inovação também realizada aqui na cidade de São José 

dos Campos! Próximo slide! Aqui eu quero agradecer também à Igreja da Cidade que 

tem trazido também momentos de conversa e de bate-papo para trazer informação 

para a população. Eu pude ter o prazer de participar de uma live ali com o pastor 

Carlito Paes. Inicialmente, ele iniciou uma conversa com o prefeito Felício Ramuth, que 

pôde falar das ações que estavam sendo implementadas na cidade. Depois, eu tive 

mais um tempo também de conversa. Ao final, terminou-se a live com a presidente da 

ACI, senhora Eliane Maia, que tem trabalhado sobre o atendimento e sobre o papel do 

comércio e da área econômica. O próximo slide! Bom, eu pude trazer também para 

vocês um gráfico que a gente, através dos dados que foram coletados pelo... por todo 

o boletim epidemiológico de nossa cidade, e vocês podem observar ali no primeiro 

gráfico, o que a gente apresenta para todos aqui é a quantidade de 544 casos em 

investigação, eles permanecem em investigação, aguardando resultado de exames. 

Num total, nós temos 468 casos positivos, esse dado é referente à data de ontem; e, 

quanto aos óbitos, 6 óbitos suspeitos, aguardando exame; e num total de 26 óbitos 
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confirmados, vocês seguem ali na faixa azul. Então, como vocês podem notar, a 

quantidade de óbitos ela naturalmente irá crescer à medida que o quadro ou a 

disseminação do vírus vai acontecendo naturalmente no meio da população, mas é 

necessário o achatamento. E a gente pode já observar o achatamento que acontece 

na curva. Existe um outro gráfico também realizado que eu não vou apresentar no 

momento, mas que mostra a quantidade de leitos ocupados durante todo esse período 

do nosso confinamento e da quarentena mostrando que tivemos um pico de 106 casos 

no vigésimo dia e agora nós mantemos um quadro de pacientes internados que gira 

em torno de 50 a 60 casos todos os dias, né, permanecem esses índices. Então 

parabéns aí a todas as iniciativas de toda a população e de todos os serviços de saúde 

do município que têm trabalhado de maneira importante. Mas... Próximo slide! ...isso 

não quer dizer que a patologia ela não é importante e extremamente grave. E nessa 

semana nós, infelizmente, perdemos também a vida de uma servidora da UPA do 

Putim, que é a Mayara, e isso mostra que os profissionais da área da saúde estão 

mais submetidos ao risco e por isso nós mais uma vez alertamos: use a sua máscara, 

realize as suas medidas de higiene e tente evitar as aglomerações e realizar todos os 

protocolos de orientação do Município e também do Ministério da Saúde. Bom, 

mudando um pouco de assunto, o próximo slide, eu queria falar com vocês sobre o dia 

18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, e trazer 

uma... uma... talvez uma... uma comunicação de... ou trazer uma ligação para vocês 

sobre o problema da pandemia, do isolamento e do aumento do abuso infantil. Então 

no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual, 

nós tentamos levantar juntamente com o CMDCA e também com os Conselhos 

Tutelares os casos de violência, como eu vou apresentar logo para vocês, mas entre 

2011 e 2017, o Disque 100, que é o canal de denúncia oficial do Ministério da Família 

e dos Direitos Humanos, registrou 203 mil denúncias de violência sexual contra 

crianças e adolescentes, sendo que 92% eram contra meninas e cerca de ¼ de todas 

as meninas sofrerão algum tipo de abuso e 1/5 de todos os meninos. E eu pude 

estar... Próximo slide. Eu pude estar vendo isso e levantando juntamente com o 

CMDCA e a gente tem realizado então uma campanha de combate ao abuso infantil. 

Próximo slide! E eu pude também gravar uma live juntamente com a Edna Gomes, que 

é a responsável pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e ela pôde 

trazer bastante informação da qual você pode acompanhar nas nossas redes sociais. 

Eu queria que vocês assistissem um vídeo muito rápido falando sobre isso.” 
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Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador DR. ELTON:- “Para que vocês saibam, entre 2013 a 2019, nós tivemos um 

aumento de quase 400% de casos de abuso infantil. Então eu queria parabenizar o 

trabalho que é realizado pelo CMDCA no combate disso e também de todos os 

conselheiros tutelares deste município, do qual inclusive a minha irmã concorreu e hoje 

ela também trabalha no Conselho Tutelar, a Juliana. Então parabéns a ela por vestir a 

camisa numa pauta tão importante como essa. E a pandemia ela pode aumentar esses 

números, então é necessário que a gente faça a nossa parte, denuncie e utilize a 

denúncia por meio do Disque 100. Queria, por fim, só agradecer a todos os motoristas 

de vans que hoje pela manhã eu pude estar ali com eles e fazer o acompanhamento 

do trabalho deles levando todas aquelas cestas básicas para as pessoas que mais 

precisam. Então parabéns a todos eles! E eles vieram me contar algumas experiências 

importantes dos quais eles inicialmente achavam que simplesmente estavam sendo 

ajudados, mas eles viram que eles foram levar ajuda e eles contaram história sobre 

pessoas que ali choravam, se ajoelhavam diante deles agradecendo pelo empenho e 

poder estar levando ali o alimento de que eles tanto necessitavam. Então eu agradeço 

a todos eles e à Prefeitura por essa ação tão importante aí. Muito obrigado a todos!” 

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

inscrita, vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco minutos.” 

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

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

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

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

começar, por favor!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Aqui é uma representação que o Sindicato dos 

Servidores fez, uma ação civil pública, para garantir a segurança dos servidores na 

área da saúde. Eles não conseguiram uma liminar de imediato, fizeram ao MP, mas 

conseguiram do Tribunal de Justiça algumas medidas importantes. Pode passar. Essa 

é a decisão do Tribunal de Justiça, de 17 de abril, está destacada algumas coisas, mas 

eu gostaria aqui de ler. O Tribunal de Justiça fez várias recomendações: 1) a indicação 

de todas as medidas – solicitando à Prefeitura – que estão sendo adotadas para 

buscar resolver os problemas com a falta de EPIs, né, que é necessário para o 

enfrentamento da pandemia, bem como especificar quais são eles. Também ele 

determinou que a Prefeitura tem que mandar uma cópia integral do procedimento 

administrativo 39731 de 2020 - que é da Covid-19; a Relação de todos os servidores 

públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde afastados com diagnóstico de 

Covid-19 já confirmado ou com suspeita. A terceira medida: Comprovação de que os 

profissionais de saúde foram submetidos a teste, como preconizado pelo Ministério da 

Saúde, ou cronograma de sua realização. 5) - Tendo (...) o comunicado... Aí vem... 

Esse é um documento do Tribunal. Pode passar! Hoje de manhã... Na terça-feira vim à 

Comissão de Saúde, relatei a questão lá do pessoal da Farmácia Central, que... Aqui 

do lado foi o sindicalista que me indicou, Luís Fabiano. Ele busca uma vez por mês 

medicação de alto custo e foi quando ele deparou com uma funcionária da Saúde que 

relatou a ele que estava com suspeita de Covid e que não conseguia afastar, já tinha 

ido à UBS e não tinha conseguido o teste, e relatou, ainda, que tinha já uma pessoa 

afastada com Covid. Aí ele perguntou se poderia denunciar, ela disse que sim porque 

ela tinha feito toda a documentação interna, na secretaria solicitado e nenhuma 

providência tinha feito. Bom, ele fez, foi até à rádio, fez a denúncia. E à tarde eu fui 

com ele visitar a Farmácia Central. Não encontrei a funcionária que fez o pedido a ele, 

mas me deparei com uma outra funcionária que também estava com o sintoma e que 

não tinha conseguido fazer o teste. Então hoje, na reunião da Comissão de Saúde que 

eu fiz a denúncia, fui informada que lá hoje não é um caso, mas são dois casos de 

Covid. À tarde, fui lá ver hoje novamente para ver quais eram as providências reais 

que estariam acontecendo. Ainda infelizmente na Farmácia Central não colocaram 

aquela parede... aquele vidro de proteção, né, para proteger tanto os idosos que vão 

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 3100300032003000390038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (ANAIS)                                         15 

CMSJC-001 – 31ª Sessão Ordinária – 19.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.05.2020 

lá, e eles recebem 300 pessoas por dia, como também as pessoas com doenças 

crônicas, como é o caso do Luís Fabiano. Então infelizmente ainda... Ainda questionei 

se iriam fazer e eles dizem que estão na programação, mas fato é que no primeiro 

balcão, quando você entra na Farmácia, está lá os funcionários expostos. E no 

primeiro balcão são pessoas que são da frente de trabalho, nem são da Prefeitura, que 

estão ali só com a máscara, mas correndo o risco. E hoje à tarde... Pode passar! Hoje 

de manhã, também esteve aqui o Luís, que é diretor do Sindicato dos Servidores, que 

fez um depoimento: que infelizmente os funcionários que estão... não estão sendo 

testados, aqueles funcionários que inclusive têm os sintomas. Ele colocou com uma 

preocupação muito grande, relatou que a sua UBS foi a primeira... que teve o primeiro 

caso inclusive da região leste... de São José, de Covid, né? Relatou que essa semana 

também... semana passada teve outro caso sério e que...”  

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

que o tempo da senhora já deu, tá? Só para concluir, tá bom?” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou terminando. E fez a denúncia também da falta 

de EPIs, né? E a falta de EPIs para os funcionários da limpeza da UBS. Infelizmente 

eles não têm máscara, só tem a luva e tudo mais. Só rapidamente as propostas: 

alojamento para os profissionais de Saúde que precisam se afastar em suas casas 

para não colocar seus familiares em risco; atendimento psicológico aos servidores da 

Saúde – isso inclusive o Luís disse que é muito importante. Outra proposta para 

Saúde: garantir os EPIs para os profissionais que estão na linha de combate. Além 

disso, a questão dos testes. E a garantia de leitos aos profissionais da Saúde (do SUS) 

com o Covid-19. O prefeito Edinho já fez e é um exemplo em Araraquara. Construa 

também o Hospital de Campanha. São essas propostas, apresentei na Comissão de 

Saúde como também apresentei ao representante do Sindicato dos Servidores 

Públicos. E nós precisamos pensar que o Covid-19 infelizmente está aqui e 

precisamos ter políticas públicas e que o Município faça a sua parte em relação a essa 

questão.” 

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

inscrita, vereadora Juliana Fraga, com o tempo de 5 minutos, vereadora.” 

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 venho aqui esta noite falar em nome dos colegas professores, que 

muitos entraram em contato, muitos vieram... mandaram mensagem, e-mail, 

WhatsApp, colocando, questionando a posição do prefeito, o que o prefeito falou na 

rádio a semana passada. E de fato... não só os colegas professores, mas também as 

ADIs, os agentes educadores, o pessoal de apoio da escola. ...e de fato o prefeito foi 

infeliz na sua fala, né? Que deixou bem claro, a fala do prefeito: ‘Vale lembrar que, 

quem presta serviço, recebe. Presta serviço, será remunerado para tal’. Os 

professores, as pessoas que trabalham na escola até agora eles tiraram, vou falar 

especificamente dos professores efetivos, eles tiraram os 15 dias de recesso e depois 

os 30 dias de férias, então eles estavam em casa por conta disso. E nenhum professor 

está se furtando de trabalhar, nenhum professor quer ficar em casa recebendo e não 

fazer nada, não é isso. O que eles estão solicitando é que na cidade da tecnologia ter 

que voltar para a escola para fazer atividade, para preparar a sua aula, é uma 

vergonha, visto que as escolas particulares se adaptaram, estão dando aula online, as 

escolas estaduais estão fazendo isso, e aqui o prefeito quer que volte, que esses 

funcionários, que os professores voltem para a escola. São mais de 5 mil profissionais 

circulando sem necessidade, não são serviços essenciais. Claro que tem que prestar o 

serviço, tem que fazer o serviço, mas com certeza podem fazer isso de casa, podem 

preparar as suas aulas, podem fazer atividades para quem tem acesso à internet, para 

quem não tem, têm condições de preparar o material e as crianças pegarem na escola, 

tem como os professores, da sua casa, preparar uma boa aula, inclusive já tem 

professor fazendo, né, mesmo nesse período de recesso e de férias, professor que já 

preparou e já deu atividade, já fez esse vínculo, já tem o vínculo com os seus alunos, e 

já fez isso espontaneamente. Então, o que que os professores estão pedindo? É que 

não coloquem as suas vidas em risco, que o prefeito possa abrir isso para os 

professores da escola, para os professores efetivos, que tem como, né? Nós estamos 

na cidade da tecnologia, os professores têm o laptop que receberam. Claro que seria 

melhor se não tivessem jogado os tabletes no lixo, mas tem como, mesmo assim, 

preparar uma aula de suas casas. E mais, além dos professores, as ADIs, os agentes 

educadores, nós votamos aqui nesta Casa o Prodesem. Mudou do Probesem para o 

Prodesem exatamente para preparar, para ter cursos, formações para esses 

funcionários, para os funcionários da Prefeitura, funcionários públicos. Era hora agora 
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da Prefeitura, desses que mudaram a lei, fazer isso para as ADIs, para os agentes 

educadores, utilizar o Prodesem que nós votamos aqui na Casa e preparar formações 

online para esses trabalhadores para não colocar as suas vidas em risco nem de seus 

familiares, por quê? Os estagiários e os professores PDs, que tiveram que voltar para 

a escola por picuinha do prefeito, o que que eles estão fazendo das 7 às 11? Nada, 

simplesmente nada. Na primeira semana teve uma formaçãozinha sem vergonha para 

esses... sem vergonha para esses... para os estagiários e agora eles estão sem fazer 

nada, porque não tem aluno, não tem atividade para fazer, o que eles estão fazendo 

das 7 às 11? Nada, e depois entregam marmita. E aí tem escola que tem mais 

estagiário do que marmita entregue. Então, quer dizer, tem escola que está 

entregando dez, cinco marmitas e tem sete, oito, nove estagiários. Então... É, cada um 

entrega uma e ainda sobra, tem gente que ainda fica brigando para poder fazer 

alguma coisa, entregar marmita na escola. Então assim, é uma vergonha. Na verdade, 

o que daria para fazer? Um programa na Educação muito bem feito, na cidade da 

tecnologia, para que os professores, as ADIs, os agentes educadores ficassem em 

casa para que não tenha mais gente circulando nas ruas, mais gente ficando exposta 

ao vírus nesse momento de pandemia que todo o cuidado é pouco, né? Então todo 

cuidado deve ser utilizado, a gente precisa ter o máximo de cuidado possível. Então 

tem condições da Secretaria da Educação, da Prefeitura ter um programa para esses 

trabalhadores. E aí eu quero deixar aqui um recado, que eu recebi ontem um vídeo de 

algum... o vídeo foi feito por alguns colegas professores, está circulando na rede. 

Agora o prefeito veio com a sugestão de antecipar feriados, em vez do dia 22 de maio, 

jogar para o dia 3 de junho, antecipar os feriados. Os professores já não terão férias 

em janeiro. Vai emendar tudo, porque foram 15 dias de recesso, 30 dias de férias, 

então já vai emendar, e agora quer antecipar o feriado. Mas mesmo assim eles estão 

dispostos... Pera aí, deixa eu só apresentar o vídeo rapidinho? ...estão dispostos a 

fazer o trabalho em casa, né, porque têm condições para isso. Pode soltar o vídeo 

para mim, por favor? Então é o recado dos colegas professores que eu recebi ontem, 

está vinculado ao sindicato, o sindicato está vinculando o vídeo também, mas eu 

recebi de alguns colegas professores e eu queria passar.” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Então, eu gostaria aqui que o prefeito olhasse com 

mais humanidade para os professores, para as ADIs, os agentes educadores e todo o 

apoio escolar para que nesse momento não coloque a vida desses profissionais em 
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risco fazendo com que eles voltem para a escola sem necessidade, podendo fazer o 

trabalho em casa. Obrigada e boa noite!” 

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

vereador Esdras Andrade. Tu tens 10 minutos, viu, vereador? Grande vereador! 

Vamos lá!”  

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 Esdras Andrade, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ESDRAS ANDRADE:- “Boa noite a todos os presentes! 

Obrigado, senhor presidente pela oportunidade! No... bom, há mais ou menos trinta 

dias atrás, eu recebi uma denúncia aonde existia um morador de um condomínio de 

residências no Bairro Freitas, zona norte, aonde abrigava serpentes, um filhote de 

jaguatirica e alguns outros animais silvestres e também domésticos. Um veterinário de 

porte grande, né, no caso de cavalo, enfim, equinos, bovinos, foi até o local porque um 

potro havia nascido e havia morrido. E esse veterinário também havia dito que os 

animais não estavam em bom estado. Feito a denúncia, tentamos coletar algumas 

provas, mas sem muito êxito. A Polícia Ambiental foi acionada e, nesse sábado, ela foi 

até o local. Chegando lá mais ou menos umas 13:30 da tarde, entraram em contato 

comigo dizendo que realmente tinha vários animais lá, que o proprietário não estava lá 

e que além dos animais silvestres, tinha também os animais domésticos. Quando eu 

cheguei, nós ficamos esperando o proprietário do imóvel chegar para poder nos 

receber dentro da casa. Apesar de estar em flagrante delito pela questão de maus-

tratos dos animais domésticos, porque os silvestres até então a gente não sabia se 

tinha documentação ou não, apesar de ter o macaco que estava fora de terrário, de 

recinto adequado, poderia então no caso ter feito a apreensão, mas preferimos esperar 

o proprietário chegar. Os policiais entraram em contato com eles, eles disseram que 

estavam em outra cidade e chegariam às 8 horas da noite. Nós optamos em dormir lá 

e lá... dormir assim, né, entre aspas, ficar de campana. E nós ficamos 8,9,10,11, meia 

noite, uma, uma e meia... duas e meia da manhã o proprietário do local chegou e 

entrou no condomínio. Como era um horário fora de um horário previsto por lei de 

poder invadir o local, a partir das 6 horas da manhã a gente poderia, os policiais 

preferiram esperar até às seis da manhã. Quando deu 03:40 da manhã, ele tentou se 

evadir do local com o macaco-prego e todas as serpentes que eram ilegais, do 

condomínio, e aí ele foi rendido pelos policiais e assim adentramos... os policias, na 

verdade, adentraram a residência dele e pediram a documentação. Quando foi 6 

horas, a minha equipe, com a nossa veterinária, o nosso advogado, adentrou o local 

para poder averiguar a situação de maus-tratos dos animais domésticos. Eu vou pedir 

para você colocar o vídeo. Enquanto o vídeo passa, eu vou continuar falando para 

vocês verem em que situação os animais foram encontrados.” 

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

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Foram retirados, no dia, 24 animais em situação de 

maus-tratos, dentre eles 14 silvestres, alguns vulneráveis, em extinção, 3 deles com 
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notas fiscais falsas. Esse pastor-alemão estava amarrado na corrente, com bicheira, 

sem comida, sem água. Tinha uma outra pastora-alemã amarrada na corrente, sem 

abrigo de sol e de chuva, prenhe. E nós resgatamos eles de sábado para domingo. No 

domingo, ela deu cria na clínica. Ela tinha feito um buraco na terra já para poder dar 

cria. Esses spitz-alemão viviam nesse lugar, sem luz solar, sem água, sem comida, 

entupidos de carrapato, um com úlcera nos olhos, já cego, sem dente. Uma dessas 

cachorrinhas está prenhe, fez ultrassom hoje na clínica e ela está com 45 dias de 

prenhez. Esta que está no colo da veterinária ela está prenhe e os animais nasceriam 

nesse lugar, certamente mortos. Infelizmente, nós fomos obrigados a deixar no local 

uma coruja suindara, 7 cavalos e 4 jiboias, porque ele tinha a legalização da suindara 

e das jiboias e porque deram 30 dias para ele conseguir adequar o local para os 

cavalos. Infelizmente as nossas leis são muito brandas, numa situação dessa, onde 

uma pessoa é presa, ela vai pagar uma multa de mais de R$40.000,00... Olha onde 

essa coruja vivia! E foi dada a oportunidade dele de arrumar o recinto dela. Isso não 

pode acontecer. Olha a situação que esses cães estavam? Uma pessoa que deixa os 

animais neste estado ela tem que no mínimo ser proibida de ter animais durante 10, 

durante 5 anos e depois se ela quiser ter, ela tem que ter acompanhamento. E nós 

fomos obrigados, por conta da nossa legislação federal, deixar ainda mais de 10 

animais com essa pessoa. Essa cachorra estava prenhe, ela vivia nessa árvore, numa 

corrente de menos de 1 metro, e a gente resgatou, foi menos de 24 horas para ela se 

sentir segura e dar à luz a seis filhotes. Esse gato-do-mato nunca deveria ter saído da 

natureza, ele não tem documentação, e nem se a pessoa fosse milionária, poderia ter 

um animal desse no Brasil. É proibido. Ele foi retirado da natureza, dos seus pais, do 

seu habitat natural, ele vivia num cubículo de dois por dois que fedia urina, sem 

enriquecimento ambiental nenhum, sem acesso à luz solar, sem acesso ao mínimo 

que ele precisava. O macaco-prego, que é um animal extremamente agitado, que 

precisa de, no mínimo, um recinto com árvore, estava num viveiro de pássaros 

minúsculo, extremamente estressado. Esses sptizes-alemão são animais 

extremamente delicados, eles pulam do sofá e quebram a patela, quebram o fêmur, 

todos entupidos de carrapatos, todos, todos eles, todos, tinha ninho de carrapato, com 

otite todos eles, com erliquiose, com anemia, todos doentes, e uma inclusive prenhe, 

por que? Porque cruzava para poder vender. Infelizmente, nós não temos estrutura 

para atender esses casos. Esse caso não é isolado, não é o primeiro e não vai ser o 

último. A Polícia Ambiental ela recebe a denúncia e ela não tem para onde encaminhar 
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os animais, não tem. Se não existe as instituições sociais, tais como a minha, tais 

como a do André Poloni e como a do Júnior de Taubaté, que ficou responsável por 

esses 24 animais, a Polícia Ambiental sairia dali de mãos atadas ou iria encaminhar 

esses animais para Cetas. Os Cetas estão lotados. A Univap não pode mais receber, 

porque não tem como cuidar dos animais, o gasto é absurdo. OI governo federal 

precisa controlar isso daí. Eu não sei se vocês sabem, mas o tráfico de animal silvestre 

ele só perde para o de armas e de drogas, somente, depois é o tráfico de animais 

silvestres. Aparte para o vereador.” 

O vereador ZÉ LUÍS, em aparte:- “Vereador Esdras, eu gostaria apenas de comentar 

que posso ter qualquer diferença política com vossa excelência, mas o seu trabalho é 

belíssimo, na proteção dos animais, dessa denúncia. Então vim aqui só para 

cumprimentar a sua ação porque... fiquei observando item por item, é um trabalho 

belíssimo. Então conte comigo aqui nesta Casa também quando precisar de alguma 

ação para que eu possa ajudar, não é o meu específico, não é minha área. Mas, com 

todo o respeito, o seu trabalho é muito importante para nossa cidade e também aí para 

os animais. Parabéns, viu?” 

O vereador ESDRAS ANDRADE:- “Obrigado, vereador! Eu vou até usar a fala dele, 

não é o segmento dele, só que é saúde pública. Esses animais aí eles podem ter 

inúmeras doenças zoonóticas que podem matar todo mundo que está aqui. Ele 

morava num condomínio fechado. Se esse gato-do-mato escapa, se uma serpente dali 

escapa e morde alguém, podia ter raiva, o macaco podia ter raiva, porque não eram 

animais adquiridos de criadores legalizados. Se eu sou contra a venda de animal 

silvestre ou não, é outro assunto, mas tem de local que é legalizado vender e aí tem 

controle de saúde junto ao Ibama e tal. Agora, o tráfico eles trazem animais de outros 

estados em canos de PVC para o pássaro não se mexer. O correio apreendeu, acho 

que no ano passado, uma porrada de aves sendo traficadas do Mato Grosso do Sul 

para cá. É o terceiro tráfico que mais gera dinheiro e está na nossa cara. É um 

absurdo que as clínicas veterinárias, elas são proibidas de denunciar quando alguém 

chega com um animalzinho lá proveniente do tráfico de animais silvestres. O 

veterinário ele não pode, ele não pode se negar a atender e ele não pode denunciar, 

não pode. O governo federal, o Governo do Estado e os municípios precisam além de 

ter uma legislação muito mais severa para isso... porque é pouco, R$40.000,00 é 

pouco. Vocês viram o vídeo. Eu fiquei por 25 horas sem comer, sem dormir para poder 

pegar esse cara, e esses animais viviam isso há anos, então a gente não consegue ter 
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dimensão do sofrimento que era. Eles são seres sencientes, eles não são objetos. 

Infelizmente, na Constituição, o animal é coisa, mas eles sentem e eu posso dar a 

certeza absoluta para vocês, um exemplo disso é a mãezinha que tinha feito um 

buraco no barro para poder dar cria, e bastou menos de horas para ela conseguir dar à 

luz em paz na clínica. Ontem, eu postei a foto do Keito Dog, que é aquele blue heeler 

que estava amarrado na corrente, a expressão dele é nítida de sofrimento e na clínica, 

depois de ser medicado, ter comido uma alimentação de qualidade, é nítida a 

expressão de alegria. Quase todo mundo tem hoje um pet doméstico em casa, e eles 

sim são seres sencientes, eles merecem respeito e eles precisam do nosso apoio. E, 

para quem não gosta, não precisa ter, mas tem que respeitar. E, para quem tem, é 

obrigado... é obrigado a dar, no mínimo, qualidade de vida para esses animais. Não é 

obrigado a ter, mas é obrigado a cuidar. Então, eu peço respeito, não só para quem 

está aqui como legislador nessa casa, mas a todo o cidadão, independente de 

segmento, conforme eu falei, isso é saúde pública, giárdia, leptospirose, leishmaniose, 

raiva são doenças que matam seres humanos, são zoonoses. Se vocês souberem de 

situações parecidas, denunciem, é difícil resolver, mas não se omitam, não se omitam, 

os nossos animais precisam da nossa voz, eles vão sofrer calados, o máximo que eles 

podem fazer é latir e muitos ainda apanham. Se não tiver seres humanos conscientes 

para poder fazer por eles o que eles não podem fazer sozinhos, eles vão padecer em 

vida igual vocês viram nesse vídeo. Então, quem puder fazer a sua parte, colocando 

um potinho de água que seja na sua calçada, eu tenho certeza que vai ser de grande 

valia, porque o que importa é a vida. Viva e dixe viver. Boa noite, a todos e muito 

obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Esdras, 

também quero só fazer um comentário com relação ao teu trabalho, à tua pessoa. Eu 

falo de coração, torço muito para que você de fato... Você é um jovem vereador, é um 

jovem vereador nessa Casa de Leis e faz esse trabalho tão bonito, tão importante com 

relação à defesa da causa animais. Graças a Deus, graças à internet, parece que abriu 

um pouco a mente das pessoas, que animal sente dor, sente fome, sente medo e não 

sabe falar, né? Sofre calado. Então, é triste saber ainda que tem pessoas que 

maltratam os animais, né, no mundo de hoje ainda. E você é uma pessoa que... todos 

aqui nessa Casa são a favor de projetos importantes com relação à causa animal, mas 

o teu trabalho, o teu jeito é um trabalho de fato diferenciado, eu falo de coração aqui, 

diferenciado, eu posso presenciar isso, eu e a minha família que te acompanha você 
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no facebook, no Instagram os teus trabalhos. A minha filha, por exemplo, é fã do teu 

trabalho, minha mulher, e a gente vê como você dedica. Não é fácil você pegar uma 

situação dessa, olha só a responsabilidade, tirar esses animais de lá e depois cuidar, 

dar sequência, isso não é fácil, isso é muito difícil, sem contar o custo que isso é. Isso 

não é para qualquer um, realmente a pessoa tem que ser muito foco, dedicado. E eu 

torço muito, de coração, para que você realmente tenha sucesso aí na sua vida, como 

político, que você consiga ser um deputado federal, que eu acho que você tem todas 

as condições, e lá em cima você de fato conseguir melhorar isso aí, porque você 

entende muito da causa animal, melhorar essas leis, que possa de fato o Brasil, o 

mundo olhar com mais carinho com relação à causa animal, investir mais porque não é 

possível ainda no mundo de hoje a gente ver a esse tipo de coisas acontecendo, de 

maus-tratos aos animais. Então realmente... realmente é lamentável isso que 

acontece. E eu realmente, de coração, eu peço a Deus que dê muita saúde para você, 

que você consiga realmente fazer algo muito mais ainda, que você tem um futuro 

brilhante pela frente, você é jovem, com relação aí à causa animal, tá bom? Parabéns 

pelo teu trabalho! Com a palavra o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores. Primeiro cumprimentar e parabenizar o Esdras por mais essa iniciativa 

que ele apresenta no dia de hoje aqui na sessão e a gente já sabe todo o 

compromisso, toda a história dele nesse trabalho já realizado em defesa, em prol da 

causa animal que é tão importante em nossa cidade principalmente na discussão que 

é da implantação de políticas públicas que possam resolver de uma vez por todas esse 

problema, essa ausência de legislação e de uma sequência, seja do governo federal, 

estadual e municipal em relação a isso, torna ainda mais importante o trabalho 

realizado por ele nessa área da causa animal. Senhor presidente, venho a esse 

microfone novamente, hoje é dia 19 de maio, para falar novamente sobre a questão 

dos professores eventuais. Eu estava até conversando com outros colegas vereadores 

aqui, o prazo está acabando, é necessário que a Prefeitura traga o projeto para 

Câmara para fazer a questão do auxílio... Auxílio, não empréstimo ...auxílio aos 

professores eventuais. Para agravar ainda mais a situação, nós tivemos ao longo 

dessa semana, praticamente todos os professores eventuais tiveram o seu auxílio 

emergencial da Caixa Econômica negado. E o motivo de negar o auxílio emergencial é 

justamente porque tem o trato com a Prefeitura. Só que esses professores não 

recebem da Prefeitura porque não tem aula, são professores eventuais, e, por ter o 
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contrato, não tem direito ao auxílio emergencial. Então é fundamental e urgente que a 

gente tenha esse projeto sendo enviado para Câmara, porque a data de pagamento, 

em tese, desse auxílio seria agora dia 30 de maio e... vários, são cerca de 400 

professores, nós estamos falando inclusive de um recurso extremamente pequeno 

pela quantidade de professores e pela condição salarial deles. E é necessário que 

venha esse projeto. O prazo está passando, a gente tem alertado, avisado e vai ser 

uma omissão muito cruel se não tivermos o projeto de autoria do Poder Executivo para 

discutir o auxílio para os professores eventuais. É fundamental que venha pela 

situação precária que estão ficando esses profissionais enquanto a gente ainda tem 

uma situação de não poder ter aula.” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui também colocar que 

houve por parte do governo esse compromisso e eu tenho certeza que ele vai ser 

honrado, não é? E acredito que, de repente, na próxima quinta esse projeto venha 

para trazer aos professores eventuais aí um pouco mais de tranquilidade. Tenho sido 

procurado por vários deles preocupados com a situação, porque hoje já é dia 19, mas 

eu acredito que na próxima quinta-feira a gente tenha o projeto aqui nessa Casa para 

ser votado. Eu quero aqui, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio pelo 

passamento da senhora Teresa Alves de Souza, ela é mãe do Jacson Henrique, 

popular nego Jacson, que faleceu no dia de ontem, tá? Então eu peço um minuto de 

silêncio por ela.” 

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

vereadora Dulce Rita”. 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só dar uma notícia aí, que já 

teve a reunião da bancada do PSDB a respeito do problema dos professores, dos 

eventuais também como dos efetivos, que iam retornar na... Os efetivos iam retornar 

para as salas de aula, para as escolas, dia 24, já está suspenso isso, só voltarão em 

junho. E, com relação aos eventuais, o Felício já está mandando aqui um projeto, a 

pedido de todos os vereadores, não é de bancada, não, foram de todos os vereadores, 

está vindo aqui um projeto para ser feito a outra parcela para os eventuais para que 

eles não fiquem desamparados, e também tem um pedido para que a Prefeitura possa 

ajudá-los com uma cesta básica também para que eles consigam passar essa dura... 

esse duro período aqui que nós estamos vivendo. Eu também queria pedir, senhor 
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presidente, um minuto de silêncio para o senhor José Rubens... É um minuto de 

silêncio, senhor José Luís. Obrigada! ...um minuto de silêncio para o senhor José 

Rubens Barbosa Filho, filho do nosso querido José Rubens, o nosso querido advogado 

que nós tivemos aqui na Câmara, uma excelente pessoa, uma capacidade imensa, e 

ele já morreu, agora foi o filho dele. Então, quem está pedindo inclusive são os 

funcionários que têm o maior apresso pelo senhor José Rubens. Então eu queria pedir 

esse minuto de silêncio para ele”. 

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

vereador Sérgio Camargo”. 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite! Eu só quero pedir 

um minuto de silêncio para o seu Manuel Tadeu Fernandes, ele é tio de uma 

assessora que trabalha no meu gabinete, 68 anos, trabalhou muito tempo no Luso 

Brasileiro, era casado com a dona Marina, faleceu ontem, foi sepultado hoje. Então fica 

aqui a homenagem da Câmara Municipal nesse um minuto de silêncio”. 

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

vereador Maninho Cem por Cento”. 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, eu também quero me 

solidarizar com os professores eventuais aí, tenho recebido bastante ligações aí de 

professores, estão passando uma fase difícil, dificuldade. Então estou vendo os 

nossos colegas vereadores aí, todo mundo se comovendo com a situação deles, e a 

gente também está aí do lado deles aí para ver o que que a gente pode conversar com 

o governo aí, o que a gente pode fazer aí para ajudar essas pessoas aí que estão em 

grande dificuldade, todos pais de família, tudo precisando, passando necessidade aí. 

Então acho que é o momento de a gente estar... olhar para esses professores aí que 

ajudam muito aí, contribuem muito aí na cidade aí ensinando as nossas crianças aí. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Juvenil Silvério”. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, apenas para informação dos 

nobres colegas e a quem também nos assiste: até esse momento foram recebidas 

13.335 cestas básicas do Governo do Estado; já foram entregues, presidente, 10.464, 

que foram entregues até agora; e hoje nós tivemos 150 vans trabalhando nessa 

entrega por toda a cidade. Então, até esse momento, é o boletim aí de informação em 

relação à questão das cestas básicas, porque muitas e muitas pessoas, desde quinta-

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 3100300032003000390038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (ANAIS)                                         26 

CMSJC-001 – 31ª Sessão Ordinária – 19.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.05.2020 

feira, vêm procurando informações sobre essa questão e agora a gente pode então 

também ir passo a passo mostrando como está essa situação aqui no município. 

Obrigado, presidente!” 

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

vereadora Amélia Naomi”. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para registrar que hoje quando eu 

fiz o depoimento na Comissão de Saúde, recebi também da minha assessoria que 

dois... duas pessoas, funcionários da UBS do ... UBS do Bosque dos Eucaliptos 

também se afastaram, uma já estava afastada, a outra fez o exame particular, né, 

porque como não fez o teste, ela fez o teste particular. Hoje eu fui, recebi aqui de 

manhã essa informação, registrei, comentei na Comissão de Saúde e à tarde estive 

até... fui até à UBS para checar esta questão. Portanto... Por isso que eu fiz questão e 

estou publicando na minha rede social a determinação do Tribunal de Justiça da 

questão dos EPIs para os funcionários e o teste. Então registrar isso. E também queria 

aqui então pedir também um minuto de silêncio para Maria Auxiliadora de Faria, que é 

irmã do funcionário do meu gabinete, dr. Carlos Faria, moravam junto e ele estava 

tratando, que faleceu no último final de semana. Também do Edson Ribeiro da Silva, 

que nesse final de semana, que ele trabalhava lá no Centro Comunitário da Vila 

Industrial, primo da Eloísa, a Eloísa que é funcionária aposentada da Câmara 

Municipal, do almoxarifado. Ele também infelizmente foi por Covid-19 como o caso da 

Maria Auxiliadora. Registrei lá na reunião da Saúde que essas é... alguns dados... a 

Vanguarda disse no sábado, a imprensa, que eram dois casos. Aí como tinha o caso 

da Maria Aparecida, eu fui olhar no relatório da Urbam. Quando eu olhei o relatório da 

Urbam, tinha lá 4 casos sem... estava lá direto, velório direto, o caso inclusive da Maria 

Auxiliadora, que é irmã do Carlos, que ela é Covid, mas está em teste. Então tem 

muita subnotificação, né? Eu acho que os números infelizmente não são os números 

reais em função dessa realidade, só é notificado Covid-19 quem fica internado por um 

período ou na UB... no HM e tudo o mais. O restante, quando você entra, como foi o 

caso da Maria Auxiliadora, que entrou na sexta no Pio XII e faleceu no sábado, mesmo 

estando isolada e mesmo com esses sintomas todos, infelizmente não é registrado 

como Covid. Então quero aqui fazer esse pedido de um minuto de silêncio desse... do 

Edson, a da Mayara já fizeram. São dois funcionários públicos. Por isso, hoje, a minha 

fala toda foi baseada no direito dos EPIs aos funcionários públicos e de uma política 

pública para eles.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, voltei a esse microfone porque 

durante esse período da sessão agora, da sessão de Câmara, eu recebi várias 

telefonemas e mensagens de WhatsApp questionando a questão dos feriados da 

cidade de São José dos Campos até porque em São Paulo a Câmara Municipal 

discutiu e votou, parece que até aprovou, a mudança do calendário dos feriados 

estaduais e municipais e mudou lá também, parece que mudou o Corpus Christi na 

cidade de São Paulo. Então várias pessoas mandaram WhatsApp perguntando se São 

José dos Campos também ia mudar? Então eu quero informar aqui que nesta Casa 

aqui não existe nenhum projeto alterando o calendário religioso, né, que é o Corpus 

Christi. Então São José não muda nada na questão do feriado do Corpus Christi, mas 

queria informar às pessoas que têm perguntado aí sobre essa questão. Então São 

José dos Campos o feriado do Corpus Christi continua no mesmo dia, dia 11 de junho, 

sem nenhuma alteração na nossa cidade. Obrigado!” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu quero somar às vozes que já 

teve aqui essa noite em relação aos professores eventuais. Eu falei dos professores 

efetivos, dos professores PDs, dos estagiários da escola, mas os professores 

eventuais estão passando por muita dificuldade, são professores que auxilia no 

processo da educação durante o ano quando os professores faltam e eles tiveram a 

votação do empréstimo o mês passado, muitos não receberam ou receberam 

pouquíssimo, pouquíssimo, R$100,00, R$200,00, e não conseguiram o auxílio 

emergencial do governo federal. Então é urgente que venha um projeto para essa 

Casa até mesmo, se for possível, diferente para esses professores, para que possa 

abranger todos os trabalhadores, todos os professores eventuais, porque de fato estão 

passando dificuldade, muitos professores estão passando dificuldade. Então quero 

somar às vozes de alguns colegas aqui que já falaram. E pelo que um colega falou, 

que quinta-feira provavelmente venha o projeto para Casa, espero que seja um projeto 

que atenda de fato os professores eventuais.” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas na Casa! Apenas 
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para lembrar que a Prefeitura está providenciando o projeto de lei para que seja então 

adequada a situação dos professores eventuais e também nós já conversamos na 

possibilidade da cesta básica para eles e também para outra categoria, que são os 

oficineiros da Secretaria de Apoio Social, são vários oficineiros. Hoje houve uma 

reunião e aí eles terão também, a exemplo de outras categorias, esse auxílio 

emergencial no mês que vem. Então está aí os oficineiros que vão ter então um 

pequeno auxílio para que possam amenizar essa dificuldade que todos nós estamos 

passando, todas as pessoas da cidade estão passando, para que de fato seja 

emergencial. Então está aqui é... virá para esta Casa, senão nesta quinta, na outra 

quinta-feira que vem, esse projeto de lei. Obrigado!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, nós acabamos de ver aqui no 

noticiário o novo número, né, de 1.117 óbitos no levantamento apresentado pelo 

Ministério da Saúde, um número muito alto, o maior até agora, e que lamentavelmente 

tristemente a gente não sabe aí o caminho que ainda terá essa curva daqui para frente 

nos próximos dias, né? E novamente, até em função dessa situação, não dá para 

gente vacilar, demorar na questão do apoio social, então... Por várias vezes a gente já 

falou ali na tribuna sobre a necessidade de apoio social em várias categorias, na 

questão de cesta básica, dos exemplos de outros municípios e é urgente, seja para 

oficineiro, professor eventual e outras categorias, que venham em formato de auxílio, 

nesse momento tem que vir em formato de auxílio e não de empréstimo, de auxílio 

para essas pessoas, tendo em vista que até a situação dessa crise ainda não há uma 

perspectiva de quando vai se encerrar isso. Lamentavelmente, nós temos um país que 

está à deriva, vai conforme o que cada um pensa e quer fazer, porque não tem 

liderança, não tem presidente, aliás, tem um presidente que age de maneira muito 

irresponsável e só causa problema e uma vergonha no mundo todo. Então é uma 

necessidade urgente. Enquanto não resolve a questão da saúde, trabalharmos urgente 

a questão dos auxílios, que são possíveis de fazer, dentro da Prefeitura de São José, 

porque há a necessidade grande, seja dos professores e de outros profissionais em 

nossa cidade”. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Líder de governo, 

vamos em frente! Com a palavra o líder de governo, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: 
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primeiro que a votação fosse em bloco; e também a inclusão das Indicações 1757 a 

1781, da Moção 41 e dos Requerimentos 202 a... ou melhor, retificando, dos 

Requerimentos 802 a 808. E peço destaque aos Requerimentos 795 a 798 e de 805 a 

808. 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 votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das Indicações de 

n°s 1757/2020 constante do Processo nº 3371/2020, de autoria do vereador 

Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal que seja realizado um 

estudo para construção de uma área de lazer na área pública localizada na rua Manoel 

Araújo dos Santos, ao lado do nº 1661, Putim; 1758/2020 constante do Processo nº 

3372/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à 

Prefeitura Municipal a realização do serviço de capina, roçada e limpeza na avenida 

José Ignácio Bicudo, ao lado do nº 31, bairro Putim; 1759/2020 constante do Processo 

nº 3373/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à 

Prefeitura Municipal o estudo para supressão de árvore localizada na rua José 

Eugênio da Silva, defronte ao nº 260, Conjunto Residencial Dom Pedro I; 1760/2020 

constante do Processo nº 3374/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de 

Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal o estudo para supressão de árvore 

localizada na rua Lira, defronte ao nº 1011, Jardim Satélite; 1761/2020 constante do 

Processo nº 3375/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

solicita à Prefeitura Municipal o estudo para supressão de árvore localizada na rua 

José Eugênio da Silva, defronte ao nº 190, Conjunto Residencial Dom Pedro I; 

1762/2020 constante do Processo nº 3376/2020, de autoria do vereador Dilermando 

Dié de Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de 

limpeza de rio localizado na avenida Rodolfo Castelli, defronte ao nº 3758, bairro 

Putim; 1763/2020 constante do Processo nº 3377/2020, de autoria do vereador 
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Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal que seja realizada a 

aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) descartáveis para a UPA Alto 

da Ponte; 1764/2020 constante do Processo nº 3384/2020, de autoria do vereador Lino 

Bispo, que solicita à Prefeitura que seja recolocada a placa “pare” na avenida Benedito 

Domingues de Oliveira, nas proximidades do nº 589, no Jardim Morumbi; 1765/2020 

constante do Processo nº 3385/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura 

instalação de braço de energia elétrica na Estrada Santo Agostinho, próximo ao nº 

31.500, bairro Santo Agostinho; 1766/2020 constante do Processo nº 3386/2020, de 

sua autoria, que solicita à Prefeitura nivelamento dos bloquetes da Rua 1, continuação 

da Rua 2, no bairro Chácaras das Oliveiras; 1767/2020 constante do Processo nº 

3387/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura estudos para instalação de guard 

rail na Estrada Principal Vertentes do Jaguari, próximo ao nº 593, localizada no bairro 

Vertentes do Jaguari; 1768/2020 constante do Processo nº 3388/2020, de sua autoria, 

que solicita à Prefeitura estudos técnicos, necessários, para implantação de cobertura 

do ponto de ônibus localizado no ponto final da rua Tucunaré com a rua Lambari, 

bairro Vertentes do Jaguari; 1769/2020 constante do Processo nº 3389/2020, de sua 

autoria, que solicita à Prefeitura providências, necessárias e cabíveis, para a 

realização de capina por toda a extensão da Avenida A, até a entrada da Rua B, 

principalmente, próximo ao ponto de ônibus, localizado no bairro Altos do Caetê; 

1770/2020 constante do Processo nº 3390/2020, de sua autoria, que solicita à 

Prefeitura roçada na Estrada São Braz, localizada no bairro Jaguari; 1771/2020 

constante do Processo nº 3391/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura 

nivelamento dos bloquetes na Estrada Vertentes do Jaguari, próximo ao nº 593, 

localizada no Bairro Vertentes do Jaguari; 1772/2020 constante do Processo nº 

3392/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura providências, necessárias e 

cabíveis, para a revitalização da Praça Paraíba, localizada no bairro Vila São Pedro; 

1773/2020 constante do Processo nº 3393/2020, de sua autoria, que solicita à 

Prefeitura intensificação de limpeza na Praça Duque de Caxias, bairro Jardim Paulista; 

1774/2020 constante do Processo nº 3394/2020, de sua autoria, que solicita à 

Prefeitura nivelamento das travessas localizadas nos bairros Vila Olaria e Vila São 

Mateus; 1775/2020 constante do Processo nº 3395/2020, de sua autoria, que solicita à 

Prefeitura melhorias na Praça Santa Cruz, avenida Rui Barbosa em frente do nº 1.646, 

bairro Santana; 1776/2020 constante do Processo nº 3396/2020, de sua autoria, que 

solicita à Prefeitura providências, necessárias e cabíveis, para a realização de capina 
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por toda a extensão da Estrada do Jaguari, localizada no bairro Jaguari; 1777/2020 

constante do Processo nº 3397/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura 

providências, necessárias e cabíveis, para conter a erosão na Estrada do Jaguari, em 

frente ao nº 11.500, localizada no bairro Jaguari; 1778/2020 constante do Processo nº 

3398/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura providências, cabíveis e 

necessárias, para a implantação de travessia elevada na Praça Paraíba, em frente ao 

nº 120, localizada no bairro Vila São Pedro; 1779/2020 constante do Processo nº 

3399/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura roçada na Rua 1, no bairro 

Chácaras das Oliveiras; 1780/2020 constante do Processo nº 3400/2020, de sua 

autoria, que solicita à Prefeitura manutenção em dois pontos de ônibus localizados na 

Estrada do Jaguari ao lado do nº 2.400 e em frente ao nº 10.157, localizada no bairro 

Jaguari; e 1781/2020 constante do Processo nº 3404/2020, de autoria do vereador 

Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção na ciclovia situada no trecho 

que compreende a avenida Doutor Eduardo Cury, referência posto de gasolina Shell, 

até a Ponte Estaiada Juana Blanco, bairro Jardim das Colinas, que está a apresentar 

rachaduras; da Moção nº 41/2020 constante do Processo nº 3370/2020, de autoria do 

vereador Dr. Elton, que parabeniza o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de São José dos Campos - CMDCA, pelos trabalhos que vêm realizando 

em prol das crianças do Município de São José dos Campos; e dos Requerimentos de 

nºs 802/2020 constante do Processo nº 3368/2020, de autoria do vereador Robertinho 

da Padaria, que solicita a reserva do Plenário Mário Scholz para a realização de 

audiência pública para discussão do Processo nº 2850/2020 - Projeto de Lei nº 

76/2020, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e dá 

outras providências”, a ocorrer em 1º de junho de 2020, às 18 horas; 803/2020 

constante do Processo nº 3383/2020, de autoria do vereador Lino Bispo, que solicita 

ao 1º Batalhão da Polícia Militar a intensificação das rondas policiais na rua Martins 

Pereira; 804/2020 constante do Processo nº 3405/2020, de autoria do vereador 

Cyborg, que solicita a prorrogação do prazo para entrega do Título de Cidadã 

Joseense à Talita Rezende Dall’Agnol Bachiega, de acordo com o § 3º, do art. 357, da 

Lei Orgânica do Município; 805/2020 constante do Processo nº 3407/2020, 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 testes para 

o Covid-19 que irá realizar, se for o caso, quando do retorno dos profissionais da 

Secretaria Municipal de Educação e Cidadania, como Professores Efetivos, Agentes 
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Educadores e demais; 806/2020 constante do Processo nº 3408/2020, 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 programa criado para 

distribuição de Equipamentos de Proteção Individual quando do retorno dos 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cidadania, como professores 

efetivos, agentes educadores e demais, não só no local do exercício de suas funções, 

como também no trajeto até o local; 807/2020 constante do Processo nº 3409/2020, de 

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

Municipal de São José dos Campos para que informe se, quando do retorno dos 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cidadania, como Professores 

Efetivos, Agentes Educadores e demais, irá disponibilizar e realizar medição de 

temperatura; e 808/2020 constante do Processo nº 3410/2020, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que requer o registro de repúdio contra as medidas de 

desocupação forçada pela Prefeitura Municipal do imóvel pertencente ao patrimônio da 

União sito à avenida Sebastião Gualberto onde tinha o funcionamento da Estação 

Cidadania administrada pela entidade Velhus Novatus; e, ainda, o pedido de destaque 

na votação dos Requerimentos de nºs 795/2020 constante do Processo nº 3308/2020, 

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

Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize o planejamento 

educacional das Escolas Municipais para o presente período e o período pós 

pandemia; 796/2020 constante do Processo nº 3309/2020, 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 alunos da rede 

municipal que acessam a plataforma de educação municipal, diariamente, e se as 

metas estipuladas pela Secretaria de Educação, caso haja, estão sendo cumpridas; 

797/2020 constante do Processo nº 3310/2020, 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 materiais impressos oferecidos aos 

alunos da rede municipal de ensino, por unidade escolar, que não conseguem acessar 

a plataforma virtual durante o período de pandemia; 798/2020 constante do Processo 

nº 3311/2020, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o 

Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize 

quais ações ou programas foram criados, durante a pandemia, para oferecer 

acompanhamento especializado aos alunos integrados da rede municipal de ensino 
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que necessitam de atendimento psicopedagógico; e dos requerimentos de nºs 

805/2020 a 808/2020, inclusos, já citados. 

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

processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 12 de maio de 2020 – 29ª Sessão Ordinária; 14 

de maio de 2020 – 30ª Sessão Ordinária. 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.” 

Às 19h32min iniciou-se o processo de votação. 

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 12 e 14 de maio 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:- “4 (quatro) votos favoráveis 

ao requerimento, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 4 

(quatro) votos favoráveis está rejeitado os documentos.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 795/2020 a 798/2020 e de nºs 

805/2020 a 808/2020, já citados. Rejeitados com 4 (quatro) votos favoráveis 

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

requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 19 de maio 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.” 
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O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 

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

Às 19h33min encerrou-se o processo de votação. 

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

agora a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Flávia Carvalho, vereador Dr. 

Elton, vereadora Dulce Rita pelo passamento dos senhores Mayara Morena de Souza 

Rodrigues, Nilma Soares da Silva, Nair Celeste de Morais Campos, Pablo Ribeiro 

Cervi... Desculpa! Pablo Reinaldo Cervi, Antônio de Paula, José Rubens Barbosa 

Filho, Teresa Alves de Souza, Manuel Tadeu Fernandes da Luz, Edson Ribeiro da 

Silva e Maria Auxiliadora de Faria. Então, registrando, os pedidos foram feitos também 

pelo vereador Lino Bispo, Sérgio Camargo e vereadora Amélia Naomi, e mais a 

vereadora Flávia Carvalho, como eu já falei, Dr. Elton e a Dulce Rita.” 

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

póstuma à memória das senhoras Mayara Morena de Souza Rodrigues Brísida, Nilma 

Soares da Silva, Nair Celeste de Morais Campos, Teresa Alves de Souza e Maria 

Auxiliadora de Faria e dos senhores Pablo Reinaldo Cervi, Antônio de Paula, José 

Rubens Barbosa Filho, Manuel Tadeu Fernandes da Luz e Edson Ribeiro Silva. 

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 

19h34min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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