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VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h53min, 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), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), LINO BISPO (PL), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), CYBORG (CIDADANIA), ZÉ 

LUÍS (PSD), WAGNER BALIEIRO (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), DULCE RITA (PSDB) 

e MANINHO CEM POR CENTO (SD). 

 

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

FRAGA (PT) – 17h56min; DR. ELTON (MDB) – 17h59; VALDIR ALVARENGA (SD) – 

17h59min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h02min; DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h04min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h10min.  

 

 

Às 17h53min, 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. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

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

vereadores e também público que nos acompanha pelas redes sociais! Senhor 

presidente, solicito a supressão da leitura de todos os projetos e processos constantes 

da pauta de hoje por serem de conhecimento de todos os nobres vereadores. Solicito, 
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ainda, o adiamento, por uma sessão, de alguns processos que eu passarei a 

mencioná-los: Processo 16050/2017 cujo Projeto de Lei é o 465 de 2017, de autoria do 

vereador Marcão da Academia. Também, senhor presidente, adiar por uma sessão o 

Processo 2346/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que o projeto de lei é o 

56 de 2020. Solicito, ainda, a inclusão para leitura, apenas, do Processo 3059/2020 – 

Projeto de Lei 84/2020, de autoria do Poder Executivo; e a inclusão para leitura e 

votação de dois processos, de dois requerimentos: Processo 3052/2020 – 

Requerimento 774/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro; e, ainda do mesmo 

vereador, o Processo 3056/2020 – Requerimento 775 de 2020. Eram estas as 

solicitações, senhor presidente. Obrigado!” 

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 n° 465/2017 constante do Processo nº 16050/2017, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a criação de matéria 

obrigatória de Ética e Práticas de Segurança na Internet para alunos do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos/SP; e do Projeto 

de Lei nº 56/2020 constante do Processo nº 2346/2020, de autoria do vereador Valdir 

Alvarenga, que institui a Política Municipal de Sanitização em São José dos Campos 

para evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas; e, ainda, o pedido de 

inclusão na pauta para leitura do Projeto de Lei nº 84/2020 constante do Processo nº 

3059/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre medidas emergenciais e 

transitórias para reger os contratos de gestão celebrados pelo Município com 

fundamento na Lei n. 9.784, de 24 de julho de 2018, que “Dispõe sobre a qualificação 

de entidades como organizações sociais e a celebração de Contrato de Gestão e dá 

outras providências”, para as áreas que especifica, e os termos de colaboração e 

termos de fomento, instituídos pela Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, 
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regulamentada neste Município pelo Decreto n. 18.299, de 7 de outubro de 2019, no 

período de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus - Covid-19; e o pedido de inclusão para leitura e votação dos 

Requerimentos, de autoria do vereador Wagner Balieiro, de nºs 774/2020 constante do 

Processo nº 3052/2020, que requer à Prefeitura informações sobre as admissões e 

demissões realizadas pela Urbanizadora Municipal – Urbam no ano de 2020, em 

especial, a partir do início do isolamento social devido à pandemia provocada pelo 

coronavírus; e 775/2020 constante do Processo nº 3056/2020, que requer à Prefeitura 

informações sobre a destinação dos recursos financeiros no valor de R$ 20.892.637,83 

transferidos pela União, Estado, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo para o combate à pandemia de coronavírus (Covid-19). 

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

aos vereadores. A pedido aqui do Atas, né? O rapaz do áudio lá, ele pediu para 

quando for falar... a máscara... se falar de lado não sai, o áudio não consegue captar 

o... captar o áudio di... assim, corretamente. Então ele pediu para falar assim de frente 

para o microfone para poder ter uma captação melhor do áudio, o pessoal do Atas 

pediu para os vereadores, tá bom? Com a palavra o Wagner Balieiro.” 

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

vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e TV Câmara. Há 

pouco tempo, nós votamos aqui nesta Casa o Projeto de Lei Complementar 7, que 

acabou virando a Lei Complementar 634, que falava daquele auxílio aos professores 

eventuais, de colocar o valor de 50% a título de empréstimo para os professores 

eventuais. O que me traz a este microfone agora e aproveitando a presença do líder 

de governo e de representantes da Prefeitura, é que aquela legislação que a gente 

votou ela é a legislação referente a um pagamento apenas, que ocorreu no dia 30 de 

abril. Agora já estamos entrando no mês de maio, sabemos que essa situação pelo 

jeito, da questão das aulas, vai continuar ao longo do mês de maio e provavelmente 

será necessário que o Poder Executivo, a Prefeitura, mande um outro projeto para 

discutir o mês de maio também, de auxílio aos professores eventuais. E, da mesma 

maneira que for mandar esse projeto, é importante fazer já as correções e não mandar 

o projeto da mesma maneira que foi o primeiro. O primeiro projeto ele veio muito ruim 

para esta Casa, veio a título de empréstimo, veio naquela história de valor de 50%. Se 

tivermos a mesma situação agora para o mês de maio, nós vamos começar a fazer 

uma bola de neve de empréstimo para os profissionais que prestam o serviço para 
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Prefeitura. Então dois alertas aí, senhor presidente: primeiro que é a necessidade da 

Prefeitura trazer o novo projeto para discutir o auxílio do mês de maio porque pela 

crise que está aí, nós vamos ter ainda esse mês com dificuldades; segundo que o 

projeto ele venha de fato e de verdade em forma de auxílio e não em forma de 

empréstimo para ajudar esses professores eventuais tendo em visto o que eles 

representam em termos de valor é um valor extremamente baixo perto do orçamento e 

dos valores que a gente tem em discussão na Prefeitura.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pode ter certeza, viu, 

vereador? Que dentro do que é possível fazer e dentro, principalmente, da legalidade 

tenho certeza que a Prefeitura fará aí com relação aos professores eventuais para que 

eles não fiquem sem aí o seu pagamento. Com a palavra o vereador José Luís 

Nunes.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! É dessa forma que tem que falar, 

senhor presidente? Na frente do microfone?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Na frente.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Beleza! Obrigado! Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, 

por uma sessão, o adiamento de um projeto de minha autoria, o processo dele é o 

14578/2019, por uma sessão, isso em comum acordo com o próprio líder de governo, 

que nós conversamos essa tarde. E também, senhor presidente, dentro dessa cidade 

de regras, essa cidade pujante, juridicamente que faz tudo certo, né, não tem nada de 

errado nessa cidade, eu gostaria de indagar aqui aos pares, a todos os vereadores: 

qual a diferença que se tem em comprar, vereadora Juliana, máscara pelo poder 

público e comprar cesta básica? Como que se tem justificativa jurídica para um e não 

tem para outro? Então, eu gostaria de saber: Dentro dessa cidade de regras aonde 

está a diferença jurídica de um e de outro? Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, 

funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. 

Eu quero somar a minha fala com a dos vereadores, tanto o Wagner quanto o Zé Luís, 

principalmente em relação aos professores que de fato muitos ainda não receberam o 

auxílio emergencial do governo federal e não receberam o da Prefeitura, porque em 

relação ao empréstimo, 50% daquilo que eles receberam em fevereiro e março, é 

aquilo que eu falei, muitos estão recebendo cem reais, cinquenta reais e a Prefeitura, o 
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prefeito sequer está dando a devida atenção aos professores que tanto trabalharam 

ano passado e trabalharam esse ano para nossa cidade. Então eu acho que deveria 

sim olhar para os professores de maneira mais humana e fazer um projeto de lei que 

realmente atenda às necessidades de quem está passando dificuldade neste 

momento, e os professores eventuais estão. Então um auxílio, um benefício que 

realmente satisfaça, que realmente auxilie os professores. Obrigada!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui só 

pegando um pouquinho da fala do vereador do PT com relação à questão dos 

professores eventuais. Eu participei da reunião com a comissão que representou os 

professores eventuais e o compromisso do governo era de fato agora em maio discutir 

uma situação até porque lá atrás não tinha assim nada definido de como que iria se 

ficar toda essa situação. Eu tenho certeza que o governo está pensando em algo para 

que os professores continuem tendo esse amparo, não é? Acredito que a grande 

maioria deles tiveram condição de pegar o auxílio do governo federal, de R$600,00, 

acoplando aí então aos seus salários aí com a referência de fevereiro e de março. Mas 

continuarei conversando com o governo no sentido de que os professores estejam 

nessa linha de atenção que foi dado no mês passado com relação ao acordo que foi 

feito. Mas eu quero aqui, senhor presidente, ainda colocar que é o seguinte: me 

preocupa bastante a forma como o nosso governador tem tratado a questão da 

pandemia. É claro, é evidente que o estado de São Paulo ele tem uma pujança, vamos 

dizer assim, grande na sua força econômica, mas também é o maior estado do nosso 

país e, consequentemente, é lógico que o número de mortes no estado de São Paulo 

ele é o maior também. Mas nós temos que entender que existem diversas situações. E 

nós estamos no estado de São Paulo, a cidade de São José dos Campos, estamos no 

estado de São Paulo, e é uma diferença da nossa cidade com cidade da região 

metropolitana de São Paulo até porque nós temos uma situação diferente aqui em São 

José. E eu venho aqui mais uma vez trazer aqui o clamor do comerciante da nossa 

cidade, do pequeno empresário da nossa cidade, dos trabalhadores da nossa cidade. 

Hoje mesmo vimos uma matéria que a empresa de transporte público de Taubaté já 

está com problema para pagar os seus funcionários, e se isso vir a acontecer em São 

José, como é que vamos fazer? Portanto, acho que nós temos que continuar, eu 

acredito e sou favorável que... o uso da máscara é importante? É importante, vamos 

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 3100300030003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                            6 

CMSJC-001 – 28ª Sessão Ordinária – 07.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.05.2020 

usar. Vamos ter regras, vamos ter segurança. Inclusive fiquei sabendo hoje de uma 

máquina que você coloca na entrada do local, presidente, e ela imuniza aquele ser, 

aquele cidadão por cinco dias, o coronavírus não progride. Sim, vereadores, fica 

imunizado por cinco dias. Essa proposta foi levada agora à tarde para o prefeito Bruno 

Covas, em São Paulo, que vai adquirir essas máquinas para colocar em alguns locais 

públicos para permitir a entrada de pessoas. Então a gente vê esses avanços. Agora, 

é preciso a gente olhar para esses avanços, é preciso a gente olhar para essa 

tecnologia e buscar isso com urgência para que gente não pare. Então já pensou se o 

comerciante pode instalar uma máquina dessa no comércio dele? Já resolve um 

problema. Então eu estou aqui colocando que é muito sério, é muito trabalhador sendo 

demitido, é muito trabalhador que está sem comida para levar para casa, é muito 

comerciante fechando as portas e não vai voltar mais porque ele não tem condição.”  

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

verbal do vereador José Luís solicitando o adiamento do projeto de sua autoria, nº 

414/2019, por uma sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei 

nº 414/2019 constante do Processo nº 14578/2019, de sua autoria, que altera a Lei nº 

2.201, de 11 de julho de 1979, que “Dispõe sobre a implantação da zona azul”. 

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 até 

este microfone hoje aqui para... hoje para agradecer e parabenizar o engenheiro 

Júnior, da Sabesp, a gerente Marina pela atenção que têm nos dado aí no trabalho, 

nos pedidos aí da Sabesp aí. Então a gente é um vereador que está atuante aí e as 

pessoas nos procuram então a gente precisa do respaldo dessas autoridades aí. E ele 

tem sido muito solícito, muito atencioso e a gente então está aqui hoje para agradecer 

porque quando é para falar, também cobrar deles aí, dos secretários e dessas 

autoridades, a gente cobra, então também tem que agradecer quando as pessoas 

estão exercitando um bom trabalho, fazendo um trabalho legal. Então a gente 
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agradece aí hoje eles aí. E também, senhor presidente, queria vir aqui para ser solícito 

às pessoas que estão aí, os funcionários, os trabalhos autônomos, às pessoas que 

têm trabalho autônomo, eles... está difícil, aguardando aí esse problema da pandemia, 

que aumenta aí, sem poder trabalhar, então a gente está aqui. Então falam muito bem 

de máscaras, bastante máscaras, mas eu não vejo ninguém, autoridade nenhum falar 

de cesta básica. A pessoa precisa de emprego, as contas estão todas vencendo e 

venceram, mas uma coisa muito importante, mais importante do que as contas ainda é 

a cesta básica, o almoço, o alimento para pessoa, tem pessoa entrando em desespero 

e a gente está aí preocupado também porque a gente sabe que isso aí só tende a 

piorar se a pessoa não o mais breve possível poder voltar a trabalhar. Estive esses 

dias conversando com o munícipe, trabalha com espetinho, ali que ele paga a pensão 

dele, ali ele paga o aluguel e agora ele faz um mês está desempregado aí, sem nada 

dentro de casa para comer. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero só registrar aqui um 

documento que foi emitido pela Obra Social Magnificat porque na última sessão de 

Câmara foi dito nessa sessão de que havia tido uma morte de uma pessoa que 

prestava serviços no Magnificat. A presidente então ela foi por muitas pessoas 

questionada sobre isso. Aliás, a Obra Magnificat precisa de apoio, né, muita ajuda. E 

ela ficou assim sem muito norte para poder resolver essa questão e agora ela emite 

então essa nota dizendo o seguinte: que a pessoa nunca prestou serviço no 

Magnificat. Essa pessoa sim ela tinha a mãe dela que até novembro ela prestava 

serviços de apoio espiritual na Obra Magnificat, mas uma coisa não tem nada a ver 

com a outra. Portanto, a Obra Magnificat não tem nada a ver com o que foi relatado 

aqui na última sessão de Câmara. E ressalta, ainda, que aquelas pessoas que 

frequentam a Obra Magnificat, aquelas pessoas que servem em apoio ao Magnificat 

todas estão tomando estrito cuidado conforme preconiza aí a OMS. Então, só para 

registrar, a pessoa citada aqui na última sessão de Câmara não era funcionária da 

Obra Magnificat e que a Obra Magnificat continua assistindo, da melhor forma 

possível, às famílias todas observando sempre o que a OMS preconiza na questão do 

Covid-19. Muito obrigado, presidente!” 

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

vereador Roberto do Eleven.” 
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O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, eu vim aqui parabenizar 

todos os funcionários da Prefeitura que estão aí na luta, com equipes reduzidas, mas 

em especial a Leste 2. Queria parabenizar o Benê, o administrador da Leste 2, lá do 

Dom Bosco, que tem feito um ótimo trabalho mesmo com o quadro reduzido dos 

funcionários, sua equipe muito boa e tudo que na medida do possível eles estão 

fazendo o trabalho na região toda. E eu peço à população que tenha um pouco de 

paciência porque realmente o quadro de funcionário está reduzido e a Prefeitura está 

fazendo aquilo que pode. Mas deixo aqui registrado nesta Casa de Lei... parabenizar 

mais uma vez o Benê e a sua equipe da Leste 2, lá do Jardim Dom Bosco. Obrigado, 

senhor presidente!” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos que nos 

acompanham aqui na Câmara Municipal, na TV Câmara e nas nossas redes sociais! 

Queria parabenizar o prefeito pela possibilidade de ter realizado e instituído um 

decreto aí sobre a utilização das máscaras na nossa cidade. É importante que a gente 

realize as nossas medidas de isolamento adequadamente, quem pode permanecer 

isolado deve realizar dessa maneira, quem deve trabalhar precisa também fazer de 

maneira ordeira, seguindo as recomendações como a gente tem falado: uso da 

máscara, utilização da lavagem das mãos e o uso do álcool-gel. Lembrando também 

que a utilização, o que muita gente vem perguntando: eu devo usar luva? E daí a 

nossa orientação é que, diante do comércio, na realização de uma compra ou quando 

você sai para rua, você não deve usar a luva em virtude que a luva ela impede de que 

você toda hora utilize o álcool-gel. Então, você contaminando essa luva, você vai levar 

essa contaminação para outros locais. Quanto às práticas de atividades físicas, a 

gente tem orientado ainda que as pessoas agora comecem também a utilizar a 

máscara. O decreto do prefeito determinou exatamente aquilo que deve ser feito 

quanto ao uso das máscaras. E eu quero só salientar uma das maiores preocupações 

das pessoas, que é: ‘eu devo usar máscara dentro do carro?’ A orientação é que 

dentro do transporte público as pessoas precisam usar a sua máscara. Dentro do seu 

carro, o seu carro particular, você não precisa usar, a não ser que você seja usuário de 

aplicativo ou você seja um motorista de aplicativo. Então eu queria parabenizar a 

Prefeitura aí pela instituição. Queria também fazer mais um comentário. Muitas 

pessoas vêm me questionando: ‘e aí, mas o hospital tem esse tanto de volume ou 
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não?’ Existem pacientes vítimas da contaminação pelo coronavírus que podem 

desenvolver quadros graves e por isso é tão necessário que a gente faça 

adequadamente as medidas e o controle, o diagnóstico o mais rápido possível. Mas de 

qualquer forma hoje a cidade está preparada para um atendimento importante em cima 

do coronavírus. Por causa do isolamento, muitos hospitais hoje focaram na 

necessidade de poder se preparar para esse tipo de atendimento e, por causa disso, 

cirurgias foram evitadas, cirurgias eletivas foram desmarcadas, e a maioria dos 

hospitais hoje... a maioria, não, todos os hospitais da nossa cidade hoje estão com um 

baixo índice de internação e de realização de procedimentos. E daí vale também 

salientar: alguns hospitais particulares da nossa cidade já estão sentindo 

financeiramente inclusive, em virtude da sua paralisação a sua parte econômica e 

financeira está sendo depredada. Então, em virtude de toda essa paralisação, alguns 

hospitais, ao contrário do que todo mundo imagina, existem funcionários da saúde que 

hoje já estão sendo dispensados do trabalho. Então, ao contrário do que todo mundo 

fala, ‘ah, o hospital está lotado?’, não, o hospital no momento ainda está vazio. A gente 

tem suporte para dar atendimento a uma grande demanda, que nós não temos no 

momento. É necessário que a gente possa fazer então a leitura do momento que 

estamos vivendo, sabendo também que nós podemos pagar, se não adequadamente 

pensado em conjunto entre o peso de saúde e a economia nós podemos ter um preço 

muito grande a pagar aí pelo futuro. Então lembrando a todos vocês sobre a situação 

dos hospitais hoje. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, volto aqui nesse 

microfone aqui, recebi aqui um telefonema aqui no meu celular aqui, um leitor meu 

falou que, de eu estar falando com máscara, minha voz não estava saindo e não 

estava dando para ele entender nada do que eu estava falando então resolvi voltar 

aqui para poder passar novamente a minha fala. Então, eu vim aqui nesse microfone 

aqui para parabenizar aqui o engenheiro Júnior, da Sabesp, e também a gerente lá, a 

Marina, pela atenção que ela tem dado nos trabalhos aí. A gente tem pedido bastante 

trabalho para eles na parte da Sabesp e eles têm sido muito atenciosos com a gente, 

muito atenciosos com os munícipes aí então a gente... Como a gente cobra das 

pessoas, dos secretários, cobra das autoridades aí quando não prestam um serviço 

para gente direito, não prestam direito o serviço para população, a gente também tem 
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o mínimo aqui de vir até aqui e agradecer e parabenizar essas pessoas aí que prestam 

um grande trabalho para a nossa cidade. Também, senhor presidente, ser... ser muito 

solícito às pessoas aí que estão com muitas dificuldades. Estou vendo falar muito aí de 

máscara, acho importante mesmo a gente usar máscara, todos usarem máscara, mas 

também temos que pensar no lado daquelas pessoas que estão lá sem trabalhar, que 

ainda não puderam voltar a trabalhar e estão passando dificuldades. E a gente vê falar 

muito em máscara, vê falar em multa daqui multa dali, mas que não vê ninguém falar 

aí de distribuir uma cesta básica para poder minimizar a fome das pessoas aí. E a 

gente, que está na rua, está o tempo todo conversando com o povo, a gente está 

sempre encontrando muitas pessoas aí que está sofrendo e passando muita 

dificuldade aí com as contas atrasadas, mas não só com as contas, não, não ter nada 

para comer dentro de casa, nada para dar para os seus filhos. Muito obrigado, senhor 

presidente!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! É só para gente deixar claro para 

os munícipes e às pessoas que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, 

porque devido ao uso da máscara, a voz fica meio abafada mesmo e aí fica difícil, mas 

estamos aqui obedecendo às normas, cumprindo as regras, cada um cuidando um do 

outro, se precavendo do Covid-19. O vereador que me antecedeu aqui já colocou a 

respeito do uso das máscaras, é importante. Mas eu fico muito chateado, vereadores, 

população, devido aos Fake News que estão acontecendo por aí. Várias pessoas 

colocando e comentando que se você estiver dirigindo e não estiver usando a 

máscara, o marronzinho... não, o agente de trânsito de São José dos Campos está 

multando e autuando as pessoas. É mentira isso, é mentira, não pode multar. O 

Detran, o Denatran já está lá, já deixou claro nas páginas oficiais. Procure a 

informação, verifique a informação porque tem muita gente agora que está deixando 

as pessoas malucas com essa pandemia. E acabei agora, o Emerson me colocando 

que ele estava preocupado. Falei: ‘Emerson, não multa, não. Pode ficar tranquilo, você 

pode andar dentro do carro. Se você sentir abafado dentro do carro, você... o carro é 

seu. Agora, no transporte público, no Uber, no 99, no táxi, no alternativo, você é 

obrigado a usar máscara, no ônibus’. Agora no carro, o Dr. Elton já explicou, o carro é 

pessoal, o carro é seu, você usa e você vai carregar quem você quiser’. Agora, é 

importante, nós recomendamos que use a máscara. Agora, os agentes de trânsito não 
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vão multar, gente. Não caiam nessa lorota aí que estão falando aí que agente de 

trânsito está multando. Não está multando e não vai multar por uma ação como essa, 

vai ter o bom senso. Nós já falamos hoje com o secretário Paulo Guimarães então a 

gente está aqui colocando, fizemos uma postagem explicando que é os Fake News, 

não existe regra e norma para multar uma pessoa que está usando máscara ou deixou 

de usar a máscara, aí precisa de uma norma federal. Então estou aqui, presidente, 

colocando e deixando claro para acalmar a população. Num momento desse de crise, 

pessoas que ficam aí viralizando, falando mentira, aproveitando das pessoas que não 

entendem e pessoas que estão aí já discutindo com o agente de trânsito, discutindo 

‘poxa’, com o guarda, ‘você tem que multar aquele um que não está usando ou não’. 

Calma, use a máscara! Não saia de casa; se precisar sair, use a máscara. É essa a 

recomendação que a gente tem que fazer. Está aumentando? Está aumentando, mas 

vamos se cuidar que a gente vai sair dessa, presidente.” 

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

Marcão da Acade... Vai falar? Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só deixar um anúncio que 

um grupo de psicólogos da Paróquia Santuário São Judas Tadeu está prestando 

atendimento para população com relação a esse pane aí do... da pandemia, um 

plantão psicológico para que a comunidade tenha acesso de forma online a um serviço 

de escuta profissional. Então eles estão fazendo isso gratuitamente na igreja, no 

Paróquia Santuário São Judas Tadeu. Estou botando no face o site onde que as 

pessoas podem entrar em contato com esse grupo de psicólogos aí, que estão 

fazendo um trabalho lindo e voluntário para população porque infelizmente tem muita 

gente que já está saindo do controle, principalmente, por tantas informações 

desencontradas. E também queria fazer um agradecimento aqui para o Robson, da 

Stamp-Valle, para a Alpha Agência de Turismo, para os vicentinos e para um monte de 

gente que está entrando em contado no meu face, que ouviu eu falando aqui na 

semana passada, na terça-feira, e que estão querendo ajudar e nós estamos 

encaminhando essas pessoas para ir para as entidades para fazer as ofertas dos 

alimentos. Então eu queria agradecer a todos que entraram em contato comigo e falar 

que estamos entrando em contato na medida do possível que tem muita gente que 

está aí na rede que nós estamos encaminhando aí para as pessoas, para as famílias e 

para as entidades para chegar até aos lares das pessoas que estão aí numa 

vulnerabilidade total e num abandono total também porque infelizmente a coisa está 
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muito perdida aí nas periferias. As pessoas não sabem a quem recorrer, a cesta 

básica, falando o primordial mesmo, que é o alimento, está faltando e não sabe a 

quem recorrer, não tem mais de onde tirar, o vizinho também já não está podendo 

ajudar, então o que está valendo mesmo é a solidariedade das pessoas. E estou 

vendo aí que tem muita gente disposta a ajudar, mas está precisando de canais. Então 

queria agradecer e falar para eles que muito obrigado pelo apoio que estão dando. Os 

vicentinos e outras entidades que nós estamos encaminhando também estão 

agradecendo porque eles também não estão dando conta, estão trabalhando aí em 

plantão e tudo, mas também não estão dando conta para arrumar esses recursos. E 

que está chegando as cestas básicas do Dória, né, que está mandando aí para os 

municípios do estado e que vai ser feita através da Secretaria de Proteção ao Cidadão, 

através dos Cras, dos cadastros únicos. Então eu queria que as pessoas deixassem o 

cadastro único atualizado para que eles também possam ser beneficiados. Isso aí já 

chegaram aí em alguns municípios, que, na escala de São Paulo, São José dos 

Campos realmente é um dos que mais tem recurso, mas também está chegando para 

cá. Então para as pessoas irem lá no Cras para fazer se ainda não têm o cadastro 

único, para que façam para que possam ser atendidas também.”  

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público 

que nos assistem através da TV Câmara e das redes sociais, eu também gostaria de 

reforçar aí a palavra da vereadora que me antecedeu na questão das famílias 

necessitadas da nossa cidade. A gente que tem os trabalhos aí nas comunidades, né, 

nas igrejas, percebe que realmente São José dos Campos, apesar de ser uma cidade 

rica, uma cidade tecnológica, muita gente hoje está necessitada de uma ajuda e de um 

auxílio, e não são os pobres, não, são as pessoas que trabalhavam numa fábrica, que 

perderam o seu emprego, que tinham a sua renda familiar garantida e conseguia ali o 

sustento da sua família, que hoje se encontra desamparados. Então é importante que 

a gente, como comunidade, as empresas têm ajudado, as pessoas físicas têm 

ajudado, as comunidades têm ajudado, é importante que a gente realmente se 

solidarize com essas pessoas que têm passado fome na nossa cidade. Nós não 

sabemos quanto tempo isso vai durar ainda, se vai durar mais um mês, mais dois 

meses, então nós não podemos perder o foco. É importante a gente cuidar da vida das 

pessoas, é importante investir na questão da saúde, mas nós não podemos perder 
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também de vista essas pessoas que não estão doentes, não estão procurando o poder 

público para tratar da saúde, mas que podem vir a ficar doentes porque estão aí dentro 

de casa sem emprego, com a dispensa vazia, a depressão já está batendo à porta. O 

índice de suicídio no Brasil ele aumenta com essa questão da depressão, a violência 

doméstica aumenta. Ou seja, são vários fatores que vêm aí influenciar no psicológico 

das pessoas. Então a gente precisa assim se debruçar neste problema, que é a 

necessidade das famílias, para que a gente possa, como Câmara Municipal, como 

Prefeitura de São José dos Campos, auxiliar em suprir a necessidade dessas famílias 

que mais necessitam nesse momento. Tempo de pandemia é tempo de solidariedade.” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, o vereador anteriormente veio a esse 

microfone e falou aqui da empresa Sabesp, não é? Mas eu queria seguir numa outra 

linha com essa empresa. Nós temos hoje no município muitas, mas muitas 

reclamações sobre o tempo de atendimento, sobre o tanto que se perde de água 

potável nesse município e, além do mais, depois que faz o serviço de recomposição e 

fornecimento de água, a demora que se dá para tapar esses buracos. Então é preciso 

que a empresa Sabesp ela comece.... na verdade, já passou do tempo, né, porque nós 

temos ainda dezoito anos de contrato com a Sabesp, vai até 2038, a renovação foi 

feita em 2008, são trinta anos, então nós temos muito tempo ainda e é preciso que a 

Sabesp olhe São José dos Campos de forma diferenciada porque é uma cidade que 

paga em dia as suas contas, tem... com certeza é o melhor cliente da Sabesp aqui no 

Vale do Paraíba, Litoral e Serra, então precisa ter um atendimento melhor aqui no 

município para os nossos cidadãos não só na questão do fornecimento de água, que 

em muitas bairros vêm faltando... eu recebi recentemente um senhor que ficou três 

dias e ele precisando tomar seus cuidados de higiene por conta até do Covid. Depois 

que voltou a água, ele chorou muito de agradecimento até. E ainda, além disso, a 

questão da manutenção pós reconstituir o fornecimento de água, que é a questão dos 

pavimentos da nossa cidade. Então é preciso que a Sabesp melhore o seu 

atendimento. E que esta Câmara, presidente, ela possa então encaminhar à Sabesp 

um pedido aqui, da presidência, da Câmara Municipal, de melhores cuidados com a 

população de São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero deixar aqui 

também registrado o meu pedido aqui, de um amigo nosso, amigo meu, inclusive já 
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tive na casa dele várias vezes, senhor Ivo. Ontem teve o falecimento do senhor 

Benedito Dimas da Silva. Quero deixar aqui registrado também para o final da sessão 

um minuto de silêncio para, então, o senhor Benedito Dimas da Silva. Ele faleceu 

ontem, tinha 64 anos. Quero deixar aqui o meu sentimento a toda família. Solicito ao 

vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência 

dos vereadores.”  

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 do processo incluso, a saber: “Processo nº 3059/2020 – Projeto 

de Lei nº 84/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre medidas emergenciais 

e transitórias para reger os contratos de gestão celebrados pelo Município com 

fundamento na Lei nº 9.784, de 24 de julho de 2018, que ‘Dispõe sobre a qualificação 

de entidades como organizações sociais e a celebração de Contrato de Gestão e dá 

outras providências’, para as áreas que especifica, e os termos de colaboração e 

termos de fomento, instituídos pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

regulamentada neste Município pelo Decreto nº 18.299, de 7 de outubro de 2019, no 

período de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus - Covid-19. Comissões: Justiça e Economia - Rito Urgente - Término do 

prazo para emendas: 14/05/2020. Processo nº 3052/2020 – Requerimento nº 

774/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, requer à Prefeitura informações 

sobre as admissões e demissões realizadas pela Urbanizadora Municipal - Urbam no 

ano de 2020, em especial, a partir do início do isolamento social devido à pandemia 

provocada pelo coronavírus. Processo nº 3056/2020 – Requerimento nº 775/2020, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, requer à Prefeitura informações sobre a 

destinação dos recursos financeiros no valor de R$20.892.637,83 transferidos pela 

União, Estado, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o 

combate à pandemia de coronavírus (Covid-19).” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “São estes os processos da 

leitura do dia de hoje, senhor presidente.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

dos projetos constantes da Ordem do Dia.” 

Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito 
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Ordinário 

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

tramitação da Emenda nº 1, de autoria do vereador Sérgio Camargo, ao Processo 

2633/2020 – Projeto de Lei 66/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. 

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

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

contrária.” 

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

unanimidade, tramitação aprovada por unanimidade.” 

Às 18h34min iniciou-se o processo de votação. 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Sérgio Camargo, ao Projeto de Lei nº 66/2020 

constante do Processo nº 2633/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras como meio de prevenção ao 

Coronavírus – Covid-9, nos locais que especifica e dá outras providências. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura da nova emenda para ciência dos senhores 

vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo, ao Processo nº 2633/2020 – Projeto de Lei nº 66/2020, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras 

como meio de prevenção ao Coronavírus - Covid-19, nos locais que especifica e dá 

outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde - Rito Ordinário.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 14/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

579/2020, de autoria do vereador Zé Luís, que denomina a área verde localizada entre 

a Avenida Cidade Jardim, Rua José Octavio Franco Bittencourt e Rua Orlando 

Marciano Leite, no bairro Bosque dos Eucaliptos, de Área Verde João Fernandes 

Azevedo. 

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

Processo 579/2020 – Projeto de Lei 14/2020, de autoria do vereador José Luís. Inscrito 

para falar no processo, vereador José Luís.” 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos demais 

vereadores, público presente que nos acompanham pelas redes sociais e também pela 

TV Câmara! Gostaria de dizer que nesse processo que hoje essa Casa rende 

homenagem a uma pessoa ilustre de São José dos Campos, o senhor João Fernandes 

Azevedo, mais conhecido, exatamente, vereador Cyborg, João do bosco... do posto, 

não João Bosco, né? João do posto, seu João português, o senhor João que cuida dos 

cachorros, né? Enfim, uma série de bons adjetivos que esse grande cidadão de São 

José dos Campos fez durante a sua vida aqui. Mas, senhor presidente, uma das 

coisas importantes que às vezes a população não toma conhecimento é desse 

momento que o vereador pode, na Câmara Municipal, ser justo com pessoas que 

cumpriram um grande papel dentro da nossa cidade. Eu me lembro, senhor 

presidente, que quando... na época de faculdade, eu fiz um trabalho de conclusão do 

meu curso de história e foi graças aos Anais da Câmara Municipal que parte da 

história, que foi na década de 80, no Jardim Satélite, eu consegui redescobrir, 

reconstruir literalmente, graças a discursos e documentos de vereadores. Ou seja, 

quem sabe daqui a cinquenta anos, por exemplo, vereador Dié, algum estudante vai 

lembrar desse momento que nós estamos vivendo, 2020, e vai ver que lá, durante 

aquele período, tinha uma cidade que passava um problema de pandemia muito sério 

e, por exemplo, o governo se negava a comprar cesta básica, isso vai ficar na história. 

Então esse momento é um momento importantíssimo porque isso tudo aqui fica 

gravado e outras gerações vão estudar esse momento, talvez nos aplaudir, talvez nos 

criticar. Enfim, tudo isso que nós produzimos aqui na Câmara Municipal serve de 

parâmetro histórico. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tenho certeza que lá 

na frente alguém for pesquisar um pouquinho mais de quem foi – pode colocar de novo 

a imagem – o senhor João Fernandes Azevedo estará diante de uma grande pessoa, 

uma pessoa que veio de Portugal aos 18 anos, veio para construir a sua vida, aliás, fez 

toda sua família aqui, todo o seu legado aqui na nossa cidade também e em outras 

cidades aqui do Brasil, mas chegou como um grande empreendedor. E eu conhecendo 

o seu João, vereador Dié, acho que vossa excelência o conheceu também 

pessoalmente, em três momentos. O primeiro momento num balcão de padaria. Ele 

era daqueles senhores que frequentavam aí as diversas padarias que tinham na nossa 

cidade, principalmente a lá do Parque Industrial, onde eu conversava muito com ele, lá 

na Flor de Ypê, junto com o Fernando Evaristo e seus irmãos. E ele ali dava dicas de 

como é que estava isso, estava aquilo, sempre com uma visão que a gente chama de 
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além do alcance. O segundo momento o seu João lá na Paróquia Espírito Santo, 

sempre às missas do domingo, às 7 da manhã, e também às sextas-feiras, quando 

nós tínhamos a missa das 15 horas. Seu João também nunca se furtou, em todos os 

trabalhos comunitários que a paróquia fazia, o seu João era o primeiro da fila a 

colaborar e, olha, sempre ali de bastidores, sem precisar soltar foguete, nada, uma 

pessoa extremamente discreta. Aliás, a discrição é uma característica, uma virtude das 

grandes pessoas, né? Não gostava de show pirotécnico e nada, mas fazia ali nos 

bastidores. E o terceiro momento o seu João – vereador Calasans deve lembrar bem – 

atleta do Fadenp, durante muito tempo. Pelos relatos que eu tenho aqui acho que 

desde o ano 2000 ele representou a cidade de São José dos Campos e sequer a 

Secretaria de Esportes deve ter feito uma pequena homenagem a ele, não é? Tudo 

bem, mas um grande atleta, um defensor da nossa cidade, medalhista nos Jogos 

Regionais, nos Jogos Abertos do Interior ele sempre esteve presente também. Então o 

seu João do Posto, o seu João aí do povo, o seu João português é essa pessoa ilustre 

que nós queremos homenagear nessa noite, uma praça. Aliás, eu queria dar um 

aparte ao vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG, em aparte:- “Obrigado, vereador Zé Luís! Primeiro parabenizar 

a vossa excelência pela ilustre homenagem ao senhor João. Eu que conheci o seu 

João, conheço a família do homenageado, conheço o doutor Márcio Cursino, que 

estudou comigo, que é genro do seu João, o João da bocha, igual você estava falando, 

o seu João do posto, o seu João português, o seu João do Luso, o seu João que fez 

muito por São José dos Campos. Então, parabéns! Quero aqui falar para o vereador 

que nós iremos votar a favor dessa homenagem ao seu João. Se não me engano, 

esse espaço será ali próximo à Padaria da Árvore, ali no Bosque, um belo espaço, um 

local onde que na hora que a gente puder ir até à padaria, voltar a tomar aquele café, a 

gente vai lembrar ainda mais do seu João. Então, quero aqui parabenizar, vereador, 

quando a gente traz pessoas que fizeram muito por São José dos Campos. Essa 

homenagem é válida pela Câmara Municipal e terá o meu voto e o meu apoio, 

vereador. Parabéns, viu?” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Agradeço o aparte do vereador Cyborg, que também o 

conhecia. Enfim, então estava terminando, o atleta, essa pessoa notável que foi o seu 

João, né? Lembrando também que as suas filhas, a Adriana e a Fabiana, neste 

momento acompanham pela internet também esse momento. Então, de uma forma 

bem simples, como era o seu João, mas de um grande legado a São José dos 
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Campos. Seu João é daquelas pessoas que a gente pode dizer o seguinte: que deixou 

um legado, um legado no empreendedorismo, um legado social. Se o seu João 

estivesse vivo hoje, tenho certeza que ele estaria aí nas fileiras ajudando o povo que 

estão passando necessidade, não tenho dúvida disso, ele estaria junto com todos nós 

aqui somando os esforços para ajudar essa população que está passando 

necessidade. Então eu peço aos demais vereadores, como eu falei, creio que todos 

conheceram... Um aparte também ao vereador Dié, que conhecia o seu João.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA, em aparte:- “Nobre vereador José 

Luís, realmente essa homenagem que vossa excelência faz ao João Fernandes, ao 

nosso querido João português, o João que nós o conhecemos desde a década de 70 

quando ele lá chegou no Jardim Satélite, que foi a primeira padaria que ele fez junto 

com o Osvaldo, mais o Fernando, que infelizmente acho que os dois também já nos 

deixaram. Mas o João ele foi aquela pessoa que além da sua função empresarial 

naqueles ido, ele foi um grande líder da cidade, não é? Em relação à nossa região, 

especificamente no Jardim Satélite, bem me lembro quando ainda governava a cidade 

o prefeito Joaquim Bevilacqua, quando a nossa querida avenida Cassiopeia, avenida 

da Paróquia Espírito Santo, ali ainda era terra e o movimento crescia com a chegada 

do famoso BNH e etc, ele era o vereador sem mandato. Ele é aquele que defendia o 

bairro, defendia a região, não é? Ele que olhava para as crianças que era do, a gente 

chamava, do nosso querido Satélite velho, lá onde nós tantos anos moramos. E o João 

ele dava assistência às crianças, às famílias de baixa renda, enfim. Como bem disse 

vossa excelência, sempre no anonimato, sempre de forma caritativa, de forma 

abençoada mesmo por Deus, ele fazia o seu trabalho. Então ele foi esse líder, esse 

líder humano que é acima de tudo, né? Então ao João que nunca vai nos deixar, mas 

quisera Deus ele mais perto, mas ele nunca nos deixará, pela sua atividade, pela sua 

atuação, pela sua humanidade de lidar com as pessoas, sempre quietinho, sempre da 

forma, repito, da forma mais abençoada que um ser humano pode fazer. Então, José 

Luís, vereador José Luís, parabéns a vossa excelência pela brilhante – entendeu? – 

ideia e iniciativa de apresentar esse projeto que reputo eu que a região do Jardim 

Satélite, Bosque dos Eucaliptos ou até na região onde ultimamente ele estava, ali na 

região do Kanebo, Oriente, Parque, que pudéssemos inclusive nós vereadores da 

região, com anuência dos demais vereadores e do prefeito Felício, pudéssemos até 

designar um local sim de maior destaque porque nesse momento ele merece até para 

poder, entendeu?, mostrar para as pessoas que praticam o que ele praticou que bem, 
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vamos dizer assim, que bem merece e a sociedade deve fazer esse reconhecimento, 

presidente Robertinho, porque o João sou um testemunho ainda vivo de tudo que ele 

fez, entendeu, por uma cidade e de tudo que ele fez ou melhor para a humanidade de 

São José dos Campos. Muito obrigado pelo espaço, vereador!” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Obrigado, vereador Dié! Acho que o vereador completou aí 

esse rol de homenagens, de falas importantes a respeito do senhor João Fernandes 

Azevedo. Enfim, eu peço para todos os vereadores que votem favoravelmente a essa 

homenagem para que a gente possa... e depois, vereador Dié, acho que vossa 

excelência colocou, é uma homenagem ainda simples, mas o senhor João merece 

ainda mais. Quem sabe, com ajuda dos demais vereadores, do próprio governo, da 

própria Secretaria de Esportes, que está devendo uma homenagem ao seu João, a 

gente possa caminhar algumas coisas mais. Senhor presidente, muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero também deixar 

registrado aqui: vereador José Luís, parabéns pela homenagem ao seu João do posto, 

seu João da padaria! Já conversei com ele também algumas vezes quando eu estive 

lá na padaria, é uma pessoa que deixou um trabalho aí, um legado numa cidade... 

quero deixar aqui também meus parabéns a todos os seus familiares. Passaremos 

agora à votação da propositura. Informo aos senhores vereadores que o processo 

possui uma emenda. Em votação a emenda. 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:- “Emenda aprovada por 

unanimidade. Emenda nº 1 aprovada por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

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 José Luís.” 
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O vereador ZÉ LUÍS:- “Então, senhor presidente, eu solicito de vossa excelência que 

encaminhe esse projeto o mais rápido, aprovado agora, ao Executivo para as devidas 

assinaturas e que logo a gente possa comemorar naquela padaria, chamada Padaria 

da Árvore, como o vereador Cyborg comentou, que a gente possa estar lá tomando um 

café ao lado da Praça João Fernandes Azevedo. Vereadores, muito obrigado!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 30/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

1280/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Avenida 1, 

localizada no Loteamento Floresta, de Avenida José Marcondes de Almeida. 

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

Processo 1280/2020 – Projeto de Lei 30/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. 

Vereador, vai falar no projeto? Inscrito para falar no projeto, vereador Juvenil Silvério.” 

Ocupa a tribuna o vereador Juvenil Silvério. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero só registar 

aqui esse projeto de lei e pedir a todo o Plenário que vote por unanimidade uma vez 

que o homenageado, né, e obviamente os seus familiares também... O senhor José 

Marcondes de Almeida ele foi ex-combatente da FEB, na Segunda Guerra, na Itália, foi 

casado com a senhora Maria de Lourdes Machado por 58 anos, nasceu em Caçapava, 

chegou em São José dos Campos em 1950, sendo que em 54 ele foi morar então lá 

na região do Putim, onde ficou até a sua ida ao céu. Ele deixou então sete filhos, doze 

netos e seis bisnetos. Eu queria cumprimentar aqui a todos os familiares através da 

sua filha, a Cármen, que foi quem nos procurou e trouxe esse pedido de apoio e 

também de homenagem ao seu amado pai. E dizer que, para mim, é uma honra muito 

grande poder homenagear um herói de guerra, como foi o senhor José Marcondes de 

Almeida. Parabéns aos familiares! Eu quero agradecer de coração, principalmente a 

Deus, por ter nesse momento a oportunidade de dar uma honraria ao senhor José 

Marcondes de Almeida, que terá inscrito no município de São José dos Campos uma 

avenida no bairro Floresta com o seu nome e será marcado, obviamente, por toda a 

eternidade. A todos os vereadores muito obrigado pelo apoio e espero votação 

unânime nesse projeto.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero também deixar o 

meu abraço aqui aos familiares de José Marcondes de Almeida. Um abraço a todos os 

familiares. Em discussão... 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 33/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

1283/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Avenida 3 (três), 

localizada no Loteamento Floresta, de Avenida Vicente Carlos Corrá. 

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

Processo 1283/2020 – Projeto de Lei 33/2020, de autoria... Vereador Juvenil Silvério 

inscrito para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Juvenil Silvério. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, tenho a honra de 

poder vir nesta tribuna e homenagear uma pessoa muito querida, eu tenho certeza, o 

vereador Dié também se lembra muito bem dela, que é o senhor José Vicente Corrá. O 

Vicente ele é nascido em Monteiro Lobato, cidadão de Monteiro Lobato e logo, logo se 

mudou aqui para São José dos Campos, onde fez família. Eu o conheci, né? Casado 

com a senhora Ivone. O Vicente teve quatro filhos e é um amante da natureza, né, 

além de uma pessoa boa, honesta, digna, prestativa e muito querida pelos vizinhos ali 

da região onde ele morava, no bairro Campos de São José. Nós temos ali naquela 

comunidade, e a vereadora Dulce Rita também acompanha, o Projeto Ecomuseu, que 

cuida de áreas públicas naquela região, dando o apoio e incentivo de proteção ao meio 

ambiente, e o Vicente ele fazia parte de um grupo bastante seleto e dedicado de apoio 

ao meio ambiente. Eu me recordo que, quando eu fui para conhecer o projeto, o 

Vicente me apresentou com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação. Era 

realmente muito querido pela comunidade. E nós fomos recentemente lá no bairro 

Campos de São José onde o Programa Ecomuseu ele dedicou um espaço de proteção 

ambiental em que o Vicente fazia parte e cuidava muito bem, cuidava como se fosse o 

seu quintal, era muito zeloso. Um pai apaixonado, um marido dedicado e um amante 

da natureza como foi o Vicente. Então, para mim, é uma honra muito grande poder 

neste momento homenagear uma pessoa tão querida, que é o José Vicente Corrá. 

Que Deus o abençoe!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixo o meu abraço 

também a todos os familiares do senhor Vicente Carlos Corrá. Passaremos à votação 

do processo... Encaminhamento de votação, vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “Juvenil, eu queria te parabenizar por essa iniciativa 

do nosso grande amigo Vicente que realmente tinha um projeto ambiental lá no 

Campos de São José. Nós inclusive tentamos, né, botar o nome do parque lá, botar 

como parque, mas já tinha o parque do Alambari lá que votou para família dos 

Takanashi, também muito merecido porque tem um grande trabalho ambiental lá em 

Eugênio de Melo. Mas o Vicente realmente fez diferença, que ele não esperou. Ele foi, 

correu atrás das... morava em frente da praça, ele resolveu fazer o projeto, ele fez 

adequação de reuso de água, aí que depois, quando todo mundo viu, começou a 

chegar gente para querer participar desse projeto, né, até que chegou o pessoal do 

Meio Ambiente, a Ângela Savastano, que levou o pessoal, inclusive, da Petrobras, né, 

lá para se somar a esse projeto. E eu conheci o Vicente que realmente era uma 
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pessoa não só pela parte ambiental, mas por tudo o que ele fez na vida, sempre foi 

uma pessoa maravilhosa e sempre fez diferença no que fez. Então os meus parabéns 

para a família, para a Ivone, para os filhos e para você também, Juvenil!” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 9/2020 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 2095/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera o art. 1º 

do Decreto Legislativo nº 33, de 9 de outubro de 2003, que “Dispõe sobre a criação da 

medalha “Mérito Social”.  

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

Processo 2095/2020 – Projeto de Decreto Legislativo 9/2020, de autoria da vereadora 

Dulce Rita. Não vai falar no... Vai falar? Inscrita para falar no processo, vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria dar um esclarecimento 

sobre esse projeto, porque na Lei Orgânica tem uma cláusula lá que tem o Mérito 

Social que é uma... um título, né, que é dado o Mérito Social para as pessoas que têm 

algum trabalho social, mas isso é pessoas, então eu estou querendo fazer uma 

correção aí que a Medalha possa ser dada também para as pessoas e entidades 

sociais, então estou abrindo o leque porque tem muita entidade social que poderia 

estar sendo contemplada com essa homenagem e não pode por ser entidade e não 

uma pessoa física.” 

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

votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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 3100300030003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                            24 

CMSJC-001 – 28ª Sessão Ordinária – 07.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.05.2020 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 53/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2167/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina o espaço canino 

construído na área verde atrás do Poliesportivo João do Pulo, entre as ruas Castor e 

Cefeu, no Jardim Satélite, de Espaço Canino João Rodrigues da Silva. 

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

Processo 2167/2020 – Projeto de Lei 53/2020, de autoria do vereador Valdir 

Alvarenga. Não havendo... Está inscrito para falar? Passaremos à votação da 

propositura. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. 

Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários que se manifestem.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

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

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

contrária.” 

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:- “Em votação o 

Requerimento 774/2020. Com a palavra o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, só informar o que que é esse 

Requerimento 774. Nós estamos numa crise enorme, tanto do ponto de vista de saúde 

como também do ponto de vista econômico, e lamentavelmente vimos várias 

demissões ocorrendo na Urbam em plena crise. Nesse momento onde o poder público, 

onde todos os vereadores vêm clamando aqui por apoio social, apoio econômico, é 

lamentável a postura da Urbam de estar demitindo engenheiros, motoristas em plena 

crise. Então a ideia desse requerimento é solicitar à Urbam, e não tem aqui nenhuma 

informação além disso sendo solicitada aqui, de quantas demissões a Urbam está 

fazendo no meio do decreto de emergência que a Prefeitura fez. É lamentável essa 

postura e é por isso que eu tenho aqui solicitado e vou pedir o apoio a todos os 
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vereadores para que seja votado favorável a esse requerimento solicitando informação 

por que que a Urbam está demitindo funcionários em plena crise e a quantidade de 

funcionários que ela demitiu nesse período.” 

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

Requerimento 774/2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

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

favoráveis, portanto está rejeitado o requerimento.” 

Em votação o Requerimento nº 774/2020 constante do Processo nº 3052/2020, incluso 

na pauta, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações 

sobre as admissões e demissões realizadas pela Urbanizadora Municipal - Urbam no 

ano de 2020, em especial, a partir do início do isolamento social devido à pandemia 

provocada pelo coronavírus. Rejeitado com quatro votos favoráveis 

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

requerimento... Justificativa de votação, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS, J. V.:- “Apenas para esclarecer. Estamos em momento de 

crise econômica e é por isso que muitas empresas, se fosse o caso, poderia justificar 

por que estão dispensando os seus funcionários. Muitas empresas estão morrendo e a 

Urbam não é diferente. A Prefeitura que tem concursado que tem o direito, os 

servidores concursados, estes têm estabilidade. E a Urbam trata os seus profissionais 

como uma empresa responsável, a questão é financeira. Então não dá para fazer 

graça, não dá para fazer benesse porque não é uma obra social onde manter 

funcionários sem entrada de dinheiro, simplesmente é isso. Se formos para perguntar 

por que as empresas estão mandando embora, é muito simples, teríamos uma série 

de justificativas e uma série de empresas que estão morrendo por conta, inclusive, 

desse governador que não libera as atividades econômicas.” 

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

o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Quero lamentar a fala do líder de governo 

que me antecedeu aqui. Nós estamos falando de empregos de nossa cidade. Há 

pouco tempo, semana passada, a gente estava discutindo aqui a OS do Esporte onde 

foi trabalhado suspensão de contrato de trabalho, diminuição do valor do salário de 
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acordo com a Medida Provisória do governo federal, foi trabalhado outras medidas 

antes da demissão, e a gente tem que trabalhar colocando todas as possibilidades 

possíveis para ajudar a nossa cidade e a nossa população. Lamentavelmente colocar 

demissão como uma opção diante da crise não faz parte do meu trabalho, não faz 

parte de uma situação que a gente está vivendo numa crise dessa partindo de uma 

empresa pública, de uma empresa pública, que é muito diferente até inclusive de 

empresa privada e diferente da postura em relação a outras empresas que têm vínculo 

com a Prefeitura.”  

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, J. V.:- “Senhor presidente, eu quero só destacar uma coisa. 

O senhor sabe que na terça-feira passada eu protocolei um requerimento pedindo ao 

governador que pudesse flexibilizar a situação do emprego no nosso estado. O PT não 

assinou o requerimento. O vereador Wagner acho que votou favorável, mas os 

vereadores do PT não assinaram o requerimento. E o requerimento era na linha de 

que o governador flexibilize para que não haja demissões. Eu quero ver a hora que 

começar a demitir o funcionário aí da empresa de ônibus, né, os trabalhadores, qual 

vai ser o posicionamento, qual vai ser a fala. Então eu acho que nós temos que ter 

aqui uma certa coerência na nossa ação: nós somos ou não somos favoráveis ao 

emprego? Não quer dizer que a gente queira que as pessoas não tenham 

responsabilidade e que saiam de casa de qualquer jeito, não, mas nós temos que 

realmente se posicionar a favor do emprego. Agora, o empregador está numa situação 

muito complicada, muito difícil para manter os empregos. Como é que se vai manter 

emprego se você não tem a capacidade de gerir o trabalho? Aí não tem como fazer as 

duas coisas.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, primeiro o vereador que me 

antecedeu é do partido que apoia o Dória. O PL apoia o Dória. O PL ajuda dentro dos 

debates e ajuda dentro das medidas que o Dória está fazendo. Está lá, está lá todos 

os deputados dele. Aliás, os deputados que ele apoia aqui em São José inclusive. Está 

lá, está lá, está lá escrito, né? Senhor presidente, eu só queria fazer o 

encaminhamento em relação ao outro requerimento já para adiantar, o Requerimento 

775, que também vai ser colocado em votação. É a relação de um valor de mais... 

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 3100300030003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                            27 

CMSJC-001 – 28ª Sessão Ordinária – 07.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.05.2020 

quase R$21 milhões que foram repassados do governo federal, do governo estadual e 

inclusive do Ministério Público, Tribunal de Justiça, dando um valor de R$21 milhões 

para a Prefeitura. Lamentavelmente, com uma informação representando uma total 

falta de transparência no site da Prefeitura, você não tem claramente a informação 

para onde esses recursos, R$21 milhões, estão sendo destinados na questão do 

combate ao coronavírus. Coloca contrato sem saber qual é a dotação, não publica o 

teor do contrato, não publica a dotação que está sendo feita e aqui você tem já um 

recurso que foi depositado na conta da Prefeitura, quase R$21 milhões de reais, 

desses quatro entes: Governo do Estado – R$9 milhões; Governo Federal quase R$11 

milhões; e R$1 milhão de reais do Poder Judiciário – Ministério Público e Tribunal de 

Justiça. Porém, é fundamental que todos saibam para onde foi utilizado esse dinheiro, 

que lugar que foi utilizado esse dinheiro. Isso precisa ser explicado.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, o Ministério Público do Trabalho 

mandou essa verba para São José dos Campos para o EPI, inclusive a doutra Ana me 

procurou, passei o telefone do secretário para ela para que a verba, acho que já faz 

um mês, viesse para São José, mas o objetivo do Ministério Público do Trabalho é 

para as prefeituras investirem em EPIs para os funcionários da saúde. Eles toda vez 

que procuraram a Prefeitura eles falaram o sentimento deles e para onde que eles 

querem que vá o dinheiro.” 

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

Requerimento 775/2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

requerimento, senhor presidente.” 

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

favoráveis, portanto está rejeitado o requerimento.” 

Em votação o Requerimento nº 775/2020 constante do Processo nº 3056/2020, incluso 

na pauta, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações 

sobre a destinação dos recursos financeiros no valor de R$20.892.637,83 transferidos 

pela União, Estado, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

para o combate à pandemia de coronavírus (Covid-19). Rejeitado com 5 votos 

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

o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS, J. V.:- “Senhor presidente, há cerca de uns quarenta e cinco dias 

atrás, eu disse que estaria à disposição a todos os vereadores para votar projetos, 

requerimentos, ofícios que viessem a ajudar a população de São José dos Campos em 

relação ao combate aí à pandemia e assim por diante. Reafirmo aqui, olha, estou à 

disposição da bancada do Felício, da bancada do Dória, da bancada do PT, inclusive, 

para que a gente possa encontrar caminho. Inclusive quero conclamar a todas essas 

bancadas para gente votar de novo um requerimento, um ofício para Prefeitura 

comprar cestas básicas para a população porque o que nós fizemos não está 

adiantando. Então vamos aí juntar a bancada do Dória, a bancada do PT, a bancada 

do Felício para ver se a gente consegue comprar essas cestas básicas, porque não é 

possível, senhor presidente. Obrigado!” 

Às 19h09min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, apenas para informar aí aos nobres 

colegas e àqueles que nos assistem também as informações que eu tenho em relação 

aos repasses que até agora chegaram no município: do Governo do Estado foram R$9 

milhões de reais; do governo federal R$10,9 milhões... Isso para compra de luvas, 

máscaras, respiradores e insumos de apoio ao combate aí ao coronavírus. Mas o que 

é importante a gente ressaltar é a gestão com que o Felício e também a equipe 

capitaneada pelo doutor Danilo está tomando nesse sentido em relação ao Covid. São 

pessoas extremamente técnicas, capacitadas e que fazem as coisas, presidente, não 

de forma sem critério. Existe aí o critério técnico-científico olhando sempre a saúde 

das pessoas e prevendo sempre fazer os gastos conforme as necessidades. Eu queria 

parabenizar a todos os secretários envolvidos, ao prefeito Felício e principalmente aqui 

a todos aqueles que trabalham na saúde do município em estar cuidando dessa 

pandemia para que isso não se agrave ainda mais no município. Então vale sim toda e 

qualquer iniciativa em favor das pessoas, vale sim toda e qualquer iniciativa em favor 

das famílias do nosso município, mas também é importante ressaltar que tudo o que 

foi feito até o momento foi de forma clara, objetiva e observando sempre o critério de 

cuidar da vida das pessoas, e vamos continuar fazendo isso, não tenha dúvida. Todo e 

qualquer recurso que puder vir para São José, todo e qualquer recurso que 
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conseguirmos elencar para essas questões não tenha dúvida, diferentemente de 

outros governos, aliás, governo até que o TRF-4 desta vez, mais uma vez, disse que 

vai ficar preso mais dezessete anos, né? Pena que ainda não está preso, né? Então 

não tenha dúvida, a transparência que o prefeito Felício, que a equipe de governo da 

Prefeitura de São José dos Campos realiza nessas questões do Covid e em outras 

questões também no município, não tenha dúvida, é total transparência, os números 

estão abertos, o que precisamos apenas é tirar, e aí, vereador José Luís, eu concordo 

com vossa excelência, é tirar o debate ideológico e ir para o debate técnico, olhar as 

pessoas, melhorar a vida das pessoas. Aqui tem gente que fala de presidente, fala de 

governador, fala de prefeito, mas some-se a essa força para que o prefeito, para que o 

governador, para que o presidente caminhe na mesma direção sempre em favor da 

vida, em favor das famílias. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só complementando, 

só rapidamente, aqui mesmo, quando você fala da questão do Covid e da saúde, o 

secretário doutor Danilo tem que enaltecer o trabalho dele, fantástico, na cidade, que 

ele faz, desde o começo a preocupação dele com relação ao combate ao coronavírus. 

Só para ter uma ideia rapidamente, leitos na nossa cidade, gente, nos totais de leitos, 

não está sendo ocupado nem 10%, nem 10% de leitos da UTI está sendo ocupado, e 

da enfermagem 5%, praticamente zero, isso mostra o trabalho fantástico que a nossa 

cidade está fazendo na questão da saúde. Com a palavra a vereadora Amélia.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, então com toda a... os elogios ao 

secretário da Saúde, eu quero fazer aqui um requerimento verbal. Que seja convidado 

as três pessoas que renunciaram ao Comus, que eles venham até à Câmara Municipal 

para explicar por que que o presidente do Comus renunciou, o secretário-geral e a 

diretora também do Comus, que fizeram renúncia por não concordar com o processo 

da terceirização do dinheiro da Saúde que foi para terceirização para uma entidade 

Terezinha lá, Santa Terezinha, que a esposa do senhor Danilo é diretora. Então acho 

que foi... um dos pontos me parece que foi essa. Mas eu peço que sejam convidados 

os três membros do Comus, que venham explicar essa questão aqui na Casa.” 

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

verbal da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis, 

senhor presidente.” 

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

favoráveis, portanto está rejeitado o pedido da vereadora Amélia Naomi.” 

A requerimento verbal formulado pela vereadora Amélia Naomi, o Plenário, consultado, 

rejeitou com quatro votos favoráveis o pedido que convida os três membros do Comus 

que renunciaram para explicar a renúncia (Processo nº 3065/2020 – Requerimento nº 

776/2020). 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Bom, gostaria trazer de informação para vocês. Hoje entrei 

em contato com o doutor Othon, que é o presidente, que abriu mão do seu cargo no 

Comus, e fui informado, e daí cabe se quiser o contato com ele, não tem problema, 

mas já estou informando a todos os senhores de que por uma situação pessoal, 

familiar, da qual não cabe a nenhum de nós aqui questionar, ele abriu mão da sua 

posição na presidência. Então, eu espero também que dessa forma a gente não crie 

uma viés político em cima de uma situação que é familiar, e que daí vocês podem, a 

seu tempo, entrar em contato inclusive com o doutor Othon e procurar saber, tá bom?” 

O senhor presidente vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Muito importante o seu 

esclarecimento, vereador Dr. ELTON. Com a palavra o vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA:- “Muito obrigado, senhor presidente! 

Senhor presidente, não obstante à situação, e eu falo de forma respeitosa até porque, 

pelo princípio democrático, cada um tem as suas condições de participar do pleito em 

diversas situações, proporcional, o pleito proporcional, o pleito na área do Executivo, 

não é? Conquanto esta Casa ainda... ainda que... acho interessante, né? Nós temos 

vereador candidato a prefeito, nós temos vereadores que defendem candidaturas a 

prefeitos e obviamente são antagônicos à administração atual. Me desculpa tirar a 

máscara, é que me dá fobia e, falando, piora, não é? Portanto, eu sou obrigado a vir 

aqui a este microfone para resgatar um pouco essa realidade, cada um com a sua 

verdade, mas resgatar essa realidade para que os nossos assistentes da TV Câmara e 

os acompanhantes de redes sociais possam ter a noção do que nós estamos vivendo, 

não é? Cada um puxando a sardinha para o seu lado politicamente a exemplo de 

governadores de estado brigando com o presidente da nação, o que é lamentável. O 

que nós temos que fazer, obviamente, é fazer com clareza, com verdade, com 

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 3100300030003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                            31 

CMSJC-001 – 28ª Sessão Ordinária – 07.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.05.2020 

sinceridade, buscar o apoiamento àqueles que precisam. Primeiro, de que forma? 

Essa é a grande realidade que se diz, sem envolver a política, respeitando a ciência, 

respeitando a medicina, também respeitando, como alguns colegas aqui vêm dizer, 

tudo bem, a cesta básica faz falta nesse momento, faz. De que forma vamos contribuir, 

procurar atender essas famílias? Através da... Porque vivemos num ano eleitoral, e a 

legislação é clara, que não é período eleitoral que tem que se respeitar, é o ano 

eleitoral, sob pena de compra de votos, ainda essa, e tem muitas circunstâncias, 

senhor presidente, que o prefeito não pode agir, também sob a responsabilidade de 

improbidade administrativa, ou seja, lá na frente ele deve responder e pagar por aquilo 

que se praticou no hoje, podendo até ser denunciado criminalmente. Então há que se 

tomar muito cuidado, não é fazer o que estão fazendo no Brasil afora, centenas de 

prefeitos canalhas, governadores canalhas e ladrões aproveitando de uma situação, 

da dispensa da licitação, para roubar o cofre público e mentindo para a população, 

dando migalha para a população em nome de um surrupiamento de cofre público. Não 

é isso que nossa cidade pretende e muito menos o prefeito. Não sou de me curvar 

para prefeito nenhum, nunca fui, mas nesse momento e até o momento devo dizer que 

não sou eu que vou responder, porque a Justiça, que é o Tribunal de Contas do 

Estado, que faz a conferencia das contas, do primeiro ano dele já foi aprovada e com 

certeza terão todas as contas aprovadas, senhor presidente. Agora aqui, a gente 

enquanto PSDB, e assumo, há 23 anos nunca vi o governo do PSDB ser acusado de 

ter metido a mão no cofre público e aquele que meteu a mão, que seja fora aqui do 

estado ou que seja no Brasil, que vá para a cadeia, é obrigação da Justiça, da polícia 

meter na cadeia. Aqui não, passou o governo Emanuel Fernandes, que passou com 

lisura, passou Eduardo Cury com lisura, a cidade cresceu, a cidade está crescendo 

com o prefeito Felício e o PSDB, diferentemente do partido que quer taxar a 

administração atual de que não está fazendo, entendeu?, o fornecimento de cesta 

básica. Vamos levar isso ao prefeito, quem sabe vamos fazer uma... sensibilizar as 

empresas que tanto, que tanto dependem e usam também a nossa cidade, no bom 

sentido, porque eles contribuem com emprego, com impostos etc, que nesse momento 

podem contribuir, tem várias formas. Agora, ficar insinuando que o governo é 

insensível, que é antissocial, que o governo está extraviando dinheiro, não dá para 

ficar quieto porque eu faço parte desse governo e assumo, até prova em contrário, 

entendeu?, que é um governo honesto. É isso, senhor presidente. E nós aqui 

tentamos, até por uma iniciativa de vossa excelência, presidente Robertinho, quando 

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 3100300030003600330038003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                            32 

CMSJC-001 – 28ª Sessão Ordinária – 07.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.05.2020 

nos trouxe, que nós gostaríamos que a sociedade ela tivesse oportunidade de trabalho 

de forma seletiva. O prefeito fez o decreto, infelizmente a Justiça em primeira, segunda 

e terceira instância, a Justiça não nos permitiu a flexibilização. E daqui a pouco nós 

vamos ter, nobre vereador Juvenil Silvério, nós vamos ter milhares de pessoas na rua 

desempregadas, aí sim, mais gente passando necessidade, que isto nos corta o 

coração, nos dói, e todos os dias nas ruas nós encontramos pessoas reclamando 

disso e eles não querem cesta básica, eles não querem miséria, eles querem o direito 

de trabalhar. É isso que nos insulta, senhor presidente. Muitos aqui, de determinados 

partidos, fazendo demagogia internamente aqui. Vá na rua, sinta o drama de verdade, 

mas não vá lá mentir, não é? O prefeito está tentando de todas as maneiras flexibilizar, 

infelizmente o governador, que é do meu partido, o senhor Dória, tenta, tenta engessar 

o estado de São Paulo a exemplo de outros governadores que lhe puxam o saco, 

entendeu?, fazendo política contra um governo central. Tenha a santa paciência, 

respeito onde se merece e desrespeito onde não se merece. Não se vence a luta, vou 

repetir mais uma vez, não se vence batalha escondido debaixo da cama, mandando as 

pessoas ‘fique em casa!’. Fique em casa aquele que tem piscina olímpica, 

semiolímpica, que toma champanhe de R$ 8.000,00 a garrafa, que toma vinho de R$ 

10.000,00 a garrafa, que tem quadra de tênis, aí fique em casa. Nós não, nós temos 

que sair na rua, nós temos que trabalhar, nós temos que nos proteger. Nós temos que 

ter o antídoto, temos que ter o remédio, isso que eles precisam distribuir para 

população. A população não está querendo miséria, não, viu, gente? Me desculpa! E 

me desculpa o desabafo! E que Deus tenha compaixão de nós!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Belo discurso, vereador 

Dié! É isso mesmo, penso justamente como vossa excelência. Com a palavra o 

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, apenas para contribuir, pedido 

aqui vênia ao nobre vereador Dilermando Dié, o PL 39, que é um projeto de Lei 

Federal, ele traz, então, para São José dos Campos um valor de R$ 70 milhões de 

reais de uso livre e R$ 10 milhões de reais de uso para a saúde, ou seja, esse 

dinheiro, vereador Dié, ele é carimbado. Por que que eu estou falando isso agora? É 

porque vai vir gente, hoje, amanhã ou posteriormente, para falar assim, olha: ‘veio R$ 

80 milhões de reais do governo federal, e por que não pode fazer isso? E por que não 

pode fazer aquilo?’ É porque é verba específica, não é para ficar usando ao bel-prazer, 

não é? Inclusive, as equipes capitaneada pelo Mello já está tratando disso para que 
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nenhuma medida ela vá contra ao PL 39. Vale ressaltar, ainda, que é cerca de R$ 88 

milhões de reais que virá para São José dos Campos nesse projeto, nesse Orçamento 

de Guerra chamado. O nosso déficit hoje em ISS, taxas, IPTU, transferências, que é o 

IPVA e o ICMS, em abril, vereador José Dimas, foram R$ 35 milhões de reais o déficit, 

e agora para maio a previsão é de R$ 50 milhões de reais, ou seja, R$ 85 milhões de 

reais. Então, eu digo aqui, é importante demais nós termos recebido, do Governo 

Federal, o apoio desse dinheiro, do Orçamento de Guerra, mas também, vale 

ressaltar, que hoje para maio, maio e abril juntando, R$ 85 milhões de reais de déficit 

já dos repasses. Então, é preciso fazer uma gestão eficiente, uma gestão honesta, 

uma gestão transparente, onde cada centavo custa muito e tem que ser preservado de 

forma muito forte, para que a ponta não sofra ainda mais. Tenho certeza, o vereador 

Dié falou muito bem, falou do Emanuel Fernandes, falou do Eduardo Cury, e vamos 

falar agora de Felício Ramuth, equipe séria honesta e transparente e que em tudo faz 

para que o município aplique cada vez mais e melhor os recursos que lhe são 

oferecidos, através de quem, Dié? Do couro, dos impostos das pessoas, do trabalho 

das pessoas. Então, parabéns aí ao prefeito Felício! Parabéns a todos os secretários e 

equipe que trabalham com esse prefeito, porque em tudo procura fazer sempre o 

melhor para a nossa cidade.” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, lembrando aqui do ex-prefeito, o grande ex-

prefeito Emanuel Fernandes, que tive o prazer de conviver com ele durante um tempo 

de administração, o prefeito Eduardo Cury, aliás, eu fui secretário do prefeito Eduardo 

Cury, grandes prefeitos de São José dos campos. Agora, lembrar que esses dois 

prefeitos, do PSDB do Dória, eles compraram cesta básica, eles compraram cesta 

básica, eles olhavam para os pobres, eles olhavam para as pessoas que também 

estavam passando necessidade. Emanuel e Eduardo Cury, duas grandes pessoas, 

pessoas boas, pessoas bacanas. Agora, por que que esse governo não pode... pode 

comprar máscaras, mas não pode comprar cesta básica? Volto a dizer aqui: cadê a 

justificativa técnica? São pessoas tucanas também. E, como eu falei, eu não quero 

discutir o problema se é daqui ou dali, eu não me interesso, me interessa o seguinte: 

que tem uma fila de pessoas passando necessidade, pode perguntar em qualquer 

entidade social, qualquer porta de igreja hoje perguntar se tem pessoas famintas 

batendo, e agora o governo tem essa questão jurídica que os notáveis não conseguem 
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resolver? Isso não é possível, senhor presidente. E uma Casa inteira fazendo esse 

pedido e esse governo não se sensibiliza. Então, me desculpe, eu acho que hoje eu 

vou ligar para o ex-prefeito Emanuel Fernandes, vou apelar ao ex-prefeito Eduardo 

Cury, grande prefeito, e falar para eles: ‘olha, conversa com esse governo, que é do 

seu partido também, para que ele possa comprar essas cestas básicas’. Ou, 

minimamente, olha, eles não sabem como fazer, vou pedir para eles ensinar esse 

governo então como se faz, porque a máscara comprou e está distribuindo, tem 

alguma diferença? Está distribuindo. Ano eleitoral, gente, qual que é a diferença? 

Então, senhor presidente, vamos... tem uma série de parênteses que nós devemos 

fazer aí, mas essa questão da fome é uma coisa que a Casa, nós não podemos deixar 

de lado porque está acontecendo, e se alguém precisar de algumas informações, eu 

dou uma listinha de entidades que estão com gente na fila. Então, obrigado, senhor 

presidente!” 

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

vereadora DULCE RITA.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu só queria lembrar que o Dória está 

mandando 4 milhões de cestas aqui para o interior e... Oi? Vem, vai tudo para todas as 

cidades do Vale, aqui também provavelmente, apesar de nós sermos uma cidade rica. 

E queria também fechar esse discurso de cesta básica que eu acho que uma cesta é 

bem mais barato que um caixão.” 

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

vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA:- “Senhor presidente, quero ser bem 

breve aqui para dizer o seguinte: que pedidos de cesta básica este vereador também – 

viu, vereador Zé Luís? – recebe todos os dias, inclusive de pessoas que estão 

realmente indo para porta de igrejas. A igreja não tem mais como fazer atendimento 

até porque a mobilização dentro da igreja, a frequência dentro da igreja ela foi limitada, 

não é? Então até para as pessoas hoje contribuírem, para ajudar de forma direta ou 

financeiramente, ou com o material, com alimento, levando para as igrejas, fica mais 

difícil porque não há uma movimentação, infelizmente pela inflexibilização do Governo 

do Estado. Mas, senhor presidente, para encerrar, olha como andam as coisas no 

nosso país, viu, vereador Juvenil Silvério? Quando a gente diz que tem gente 

abusando da situação séria que é esse Covid-19, de uma situação que nós 

percebemos que tem milhares de vidas sendo ceifadas no Brasil e no mundo. Mas, em 
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especial, no Brasil, eu pego aqui o Poder360, diretor Fernando Rodrigues, ele tem uma 

matéria de hoje do 360: ‘Procuradores do Mato Grosso ganham R$ 1.000 em bônus – 

Dinheiro é ‘ajuda de custo’ para procuradores e promotores’. Vergonha nacional, uma 

hora dessa procuradores da Justiça pega bônus de R$ 1.000,00, para promotor e para 

procurador; para outros funcionários, entendeu?, é 50% (R$ 500,00). Lamentável, fica 

aqui o meu registro de lamento profundo porque um órgão que é para fazer a 

promoção da justiça também está procurando se locupletar de uma situação, de uma 

mortandade lamentável, enquanto o pobre, nós estamos falando aqui do coitado do 

pobrezinho, não tem a cesta básica. Vão criar vergonha na cara também esses caras.” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu gostaria até de voltar a esse 

microfone para agradecer, de repente, o governador João Dória por essa quantidade 

de cesta básica, mas, senhores vereadores, não é isso que eu vim fazer aqui, 

vereador Waldir, o povo não quer cesta básica, o povo quer trabalho, o povo quer 

emprego. Isso é demagogia, isso é fazer campanha e está muito evidente, está muito 

claro que o governador João Dória está fazendo campanha para 2022. Nós vemos 

uma situação humilhante essa. O povo não quer isso. O povo gostaria de ver o João 

Doria vir dizer: ‘Olha, gente, vamos levantar a cabeça, vamos abrir as cidades que 

estão realmente com uma condição de botar as portas abertas.’ Daqui a pouco não 

tem cesta básica que vai conseguir suprir a necessidade do nosso povo, pergunte para 

qualquer pessoa, é humilhante para uma pessoa receber uma cesta básica, não é o 

que ela queria, ela quer trabalhar, ela quer emprego e não é o que nós estamos vendo 

o governador de São Paulo fazer, até agora ele não falou nada para os comerciantes, 

até agora ele não falou nada para os empresários: ‘olha, eu vou dispensar vocês de 

impostos, eu vou abrir os cofres do Governo do Estado para socorrer as empresas’. 

Ele não está fazendo nada, a única coisa que o senhor João Dória está fazendo é 

política... politicagem, porque a política é coisa boa, está fazendo politicagem, está 

brigando com o governo federal pensando em 2022, e o nosso povo pagando esse 

pato. Nós não podemos passar por isso. É lamentável a situação que estão se 

encontrando pessoas que sustentou o nosso estado até agora, os pequenos e médios 

empresários estão realmente numa situação sem condição de saber o que faz com os 

seus funcionários. Quem demite alguém com alegria no coração, pelo contrário, uma 

pessoa quando demite, ela demite com tristeza no coração. Um pai de família quando 
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volta para casa desempregado, ele volta sem ânimo, ele volta sem perspectiva. E 

quantas pessoas até tiram a sua vida porque o emprego lhes faltam. Portanto, senhor 

João Dória, eu não bato palma para o senhor para cesta básica, tá certo? Eu bato 

palma para o senhor para o emprego do nosso povo paulistano, nosso povo paulista.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, é fundamental que o Governo 

do Estado faça o seu apoio social, econômico que as medidas que sejam tomadas lá 

sejam refletidas em estudos, ciências para discutir como que fica o isolamento em 

qualquer lugar. Não é aqui o debate da questão do isolamento. É um debate que 

precisa ter muita ciência, muita discussão. Nós estamos vendo os números 

aumentarem. Hoje, nós temos um dado muito triste ali, 610 óbitos. O Brasil acabou de 

ultrapassar a Turquia em número de casos, 135 mil casos, já é o 8º do mundo. E 

dependendo de como você encaminhar essa crise, se você encaminhar mal na 

questão da saúde, ela pode ter uma situação mais grave ainda depois na questão 

econômica e social. Então não quero nem aqui concordar e discordar dos colegas que 

pensam contrário na questão econômica, mas a questão econômica ela tem que ser 

vinculada primeiro ao que se vai ser feito na parte de ciência, na parte médica, porque 

é ela que tem que dar o caminho de como que a gente pode trabalhar para diminuir a 

pressão no sistema de saúde com dados científicos de universidades e a partir dali 

fazer a abertura gradual, ou abertura total, ou abertura seletiva, vertical, o nome que 

seja, mas desde que tenha o estudo. Agora, enquanto isso não acontece ou enquanto 

tem a medida, que nem está agora, de quarentena, de isolamento, tem aquela parte 

que é nossa, que é a parte econômica e social. Essa parte é nossa, e essa parte tem a 

ver com a Prefeitura, aí sim colegas vereadores, Câmara Municipal tem a sua parte 

nesse processo de economia e da parte social. E aqui quero dizer, primeiro corrigir o 

colega do PSDB, quando foi votado o Projeto de Lei Complementar 39 no Congresso, 

no qual já aprovado e está indo para sanção do presidente, com duros ataques ao 

servidor público, com risco de mexer inclusive na previdência do servidor público, lá 

está colocado a questão do auxílio emergencial aos estados e municípios, não é o 

Orçamento de Guerra, eu acho que misturou os dois projetos. Orçamento de guerra é 

uma coisa. O que foi votado, Projeto de Lei Complementar 39, é o auxílio emergencial 

aos estados e municípios no valor de 125 bilhões, sendo 60 bilhões diretos de ajuda a 

estado e município, onde São José vai receber 80 milhões, 10 milhões vinculados à 
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saúde e social e 70 milhões de uso livre, uso livre. Diferente do que o colega colocou 

aqui, uso livre é para fazer a medida que for necessária de acordo com aquilo que as 

necessidades da nossa cidade. Isso vale para outras medidas sociais, vale para obra, 

vale para serviço, vale para ajudar a população. Então vamos ter recursos. Recurso de 

abril caiu, ICMS caiu, ISS caiu? Obviamente que caiu em abril, mas ainda colocando 

abril, colocando o primeiro quadrimestre desse ano, a receita total do município esse 

ano foi de 946 milhões, está lá no Portal da Transparência. A do ano passado, no 

primeiro quadrimestre, foi 939 milhões. Esse ano foi 7 milhões a mais, incluindo abril 

que é o mês de crise. E, aqui voltar, tem a questão do Dória, tem a questão do 

governo federal, que é uma lástima, mas vamos falar do municipal. Cadê a medida 

social do municipal? Cadê os auxílios? Não é só de cesta básica, não. Cadê o auxílio 

econômico também do municipal a exemplo de outros municípios? Que existe em 

vários outros municípios a questão do auxílio econômico também. Aqui não foi feito, 

nem social, nem econômico, não foi feito nada. E da mesma maneira é importante a 

gente colocar que o Brasil todo está passando um problema muito sério com essa 

crise econômica, o mundo inteiro. São José é uma das poucas cidades que ainda tem 

essa receita acima comparada com o ano passado. Isso não é comum, não, não é 

comum. E esses 80 milhões eu não vou ter nenhum problema de vir no microfone aqui 

e falar que é necessário sim fazer medidas extraordinárias e emergenciais para ajudar 

a população. Está aqui, ó, parecer do Ministério Público Federal, foi distribuído aqui 

para todos os vereadores inclusive. Tem gente que faz leitura disso aqui falando que é 

proibido usar. Da mesma maneira que você pode ter a interpretação que com isso aqui 

é permitido usar porque aqui ele coloca muito claramente que em estado de 

calamidade você pode fazer a distribuição de benefício, está escrito aqui no parecer do 

Ministério Público Federal, que foi distribuído aqui para todos, com o argumento de 

que não poderia fazer e dependendo da leitura que você faz, você usa o mesmo 

argumento falando que pode fazer porque é isso que também está escrito aqui no 

parecer do Ministério Público de orientação aos gestores das cidades do Brasil, isso é 

um parecer geral e mostra aí inclusive que é com esse parecer que centenas de 

municípios estão fazendo medidas sociais e econômicas para ajudar a nossa 

população.” 

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

Expediente. O primeiro inscrito para falar é o vereador Wagner Balieiro com o tempo 

de 25 minutos. Solicito ao vereador... Só solicito ao vereador Dimas que assuma a 
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presidência e dê continuidade aqui aos trabalhos da Mesa Diretora.” 

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

aos trabalhos. 

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 Wagner Balieiro, pelo prazo 

regimental de vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Eu vou... Senhor presidente, vereador 

José Dimas, primeiramente eu queria cumprimentar pelo aniversário o vereador 

Robertinho. Parabéns aí pelo mais um ano de nascimento, Robertinho e o vereador 

Valdir Alvarenga! Antes de começar a falar aqui na tribuna, queria dar um aparte aqui 

para a vereadora Dulce Rita.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu só queria informar que ontem teve uma reunião com 

os 39 prefeitos do Vale do Paraíba para resolverem o problema da abertura. Então 

teve essa reunião com todos os prefeitos do Vale. Os 39 estão chegando a um acordo 

para eles fazerem um projeto junto dos vereadores do Vale do Paraíba com relação... 

É prefeito. ...com relação à abertura. Então vai fazer uma coisa regional, como já foi 

dito aí, pensada e estudada com... e que vai ser apresentado lá para o governador. É 

isso que tem que se fazer. Ao invés de ficar batendo boca aqui, vamos trabalhar, 

vamos estudar e fazer a coisa certa. É o que os prefeitos da região estão fazendo.”  

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Wagner 

Balieiro.” 

Deu-se continuidade à tribuna do vereador Wagner Balieiro no tempo regimental do 

Grande Expediente. 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Obrigado, senhor presidente! Eu só gostaria aqui 

de maneira muito rápida dizer que a situação que nós vimos das demissões da Urbam, 

em plena crise, em plena situação de calamidade decretada pela Prefeitura, ela não 

deveria ter acontecido. A questão das demissões... antes de demitir, que é o ato mais 

cruel que a gente poderia ter numa situação de crise, a Urbam deveria ter participado 

de alguma Medida Provisória do governo federal, deveria ter participado de algum 

processo de acordo com o sindicato, trabalhar alguma proposta, mas principalmente 

para manter o emprego das pessoas. Nós estamos vendo engenheiros, técnicos, 

motoristas, pessoas que estão lá há muitos e muitos anos na Urbam que foram 

demitidos sumariamente e em plena crise. Isso é de uma desumanidade, de uma 

crueldade, que não havia necessidade de acontecer. E isso foi uma gestão, foi uma 

decisão de gestão, é o tipo de decisão de gestão que a gente não precisa ter em 

nossa cidade. Queria falar também sobre, rapidamente para encerrar, sobre a questão 

de cesta básica de novo. Falaram aqui de vários prefeitos que na época forneceram 

cesta básica, é uma parte importante de auxílio social, já existia há décadas cesta 

básica. Em 2015, foi feita uma legislação sobre cesta básica, sobre cartão emergencial 
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para situação de vulnerabilidade de algumas famílias de nossa cidade. Então, para 

deixar claro para todos aqui, nós já temos a lei para fornecer cesta básica, nós já 

temos a lei para fornecer cartão de auxílio para a população, é de 2015. Até 2017, 

comecinho do atual mandato do atual prefeito, era fornecido cartão, ele cortou. O 

prefeito atual cortou, cortou todo tipo de fornecimento de cartão alimentação, de cesta 

básica, foi cortado nessa gestão, mas a lei ainda existe, basta utilizar a mesma 

legislação e retomar o fornecimento desse cartão e dessa cesta básica para a 

população. Muitas pessoas vieram me perguntar hoje porque no dia de hoje, senhor 

presidente, nós tivemos Jacareí começando a distribuir o vale merenda no valor de 

R$100,00 para crianças na creche e no valor de R$60,00 para crianças na pré-escola 

e no ensino fundamental, para todas as crianças de Jacareí. Município bem menor que 

o nosso, orçamento menor que o nosso, fez um vale merenda atendendo a todas as 

crianças. Aí algumas pessoas que têm parentes, amigos, vizinhos lá, sem ainda 

entender e achando que era até necessário ter um debate de câmara municipal, 

perguntaram já quando que seria feito em São José, porque se lá já tem, deve ter em 

São José também. Infelizmente não vai ter aqui ainda porque o prefeito não mandou a 

lei para a Câmara Municipal instituindo o vale merenda, pelo contrário, colocou esse 

modelo de marmitex sendo entregue nas escolas que vai custar R$8 milhões de reais 

que equivale a dois meses de vale merenda para todos os alunos de São José no 

valor de R$60,00. Com o mesmo valor, R$8 milhões de reais para marmita, se fizesse 

vale merenda de R$60,00 durante dois meses, a gente estava entregando vale 

merenda de R$60,00 para os 67 mil alunos de São José, tanto de creche, pré-escola, 

ensino fundamental e até o EJA. Mas foi uma opção que fizeram. Uma opção errada, 

uma opção errada de gestão inclusive. Num momento como esse você poderia 

aproveitar inclusive o vale merenda que em algumas cidades aí de valores até maiores 

– São Bernardo do Campo é R$85,00, São Caetano do Sul é R$90,00, outras cidades 

são de R$80,00 – para fazer em São José dos Campos até um vale merenda maior, 

no mesmo patamar dessas cidades, para ajudar as famílias todas de nossa cidade. 

Uma maneira bacana de ajudar, uma maneira socialmente muito justa e que não 

deixaria de fora, de maneira cruel, o que está acontecendo com as crianças que 

moram mais longe da escola, por que quem que está ficando sem pegar marmita? As 

crianças que não têm transporte escolar, as crianças que moram longe da escola que 

precisavam do transporte escolar. Como não tem transporte escolar, são essas 

crianças que não pegam marmita. Então faço aqui todo o apelo novamente dentro de 
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todas as sugestões que já foram implantadas em nossa cidade e falando sim, se vier 

esses R$80 milhões para São José, que deve vir... vão vir quatro parcelas de R$20 

milhões a partir da sanção da lei, que seja feito esse vale merenda, precisa fazer 

porque isso daí é uma maneira de você ajudar muita gente na cidade. E não é 

inventando nada aqui, nós estamos falando de algo feito em vários municípios. Ou os 

municípios estão entregando um cartão, com o cartão o cidadão ele tem a liberdade de 

comprar onde ele achar melhor, isso ajuda inclusive os comércios de nossa cidade, as 

empresas de nossa cidade; ou em alguns municípios, como, por exemplo, Diadema, 

fizeram o sistema de entregar uma cesta básica e um kit de limpeza para todos os 

alunos da rede. Então você tem os dois caminhos. Eu, particularmente, sou mais 

favorável ao vale merenda em cartão porque você dá autonomia para a família 

comprar aquilo que é de acordo com a necessidade dela e ainda ajuda os 

estabelecimentos comerciais de nossa cidade. Não estamos inventando nada, está 

como exemplo em dezenas, centenas de cidades do estado de São Paulo. Do Brasil 

também, mas aqui no estado de São Paulo já passa de cem o número de cidades que 

faz o vale merenda, por que não fazer em São José? Por que gastar tubos de dinheiro 

fazendo esse modelo caro, difícil e excludente, que é esse sistema de marmita que 

está todo mundo reclamando, além de a gente criar cenas muito tristes? Eu vou trazer 

aqui nos próximos dias o escândalo que é as filas que são formadas nas escolas lá do 

Jardim São José II, do Pinheirinho e até de escolas aqui próximas do centro. Para que 

a gente colocar funcionários, crianças, pais em risco numa situação dessa parecendo 

que está fazendo uma aglomeração absurda de gente nos locais desses para pegar 

uma simples marmita. Vamos mudar a lógica e colocar a prioridade em atender as 

pessoas no momento de crise como essa, porque se nós temos uma cidade que fez a 

declaração de emergência, de calamidade como foi o caso aqui em São José dos 

Campos, ela tem que ter um motivo. Eu fiz ca... Aqui está declarado de calamidade, é 

algo muito sério, dá a liberdade da Prefeitura comprar o que quiser sem licitação, 

porque falou que tinha uma calamidade. Agora, se tem calamidade, a primeira coisa 

que tem que ser protegida numa calamidade são as pessoas. E é isso infelizmente é o 

que está sendo deixado de lado em nossa cidade hoje, as pessoas. As pessoas não 

têm auxílio social, as pessoas que trabalham em comércio, empresas também não têm 

nenhum tipo de auxílio econômico, está lá os exemplos de diversas cidade, precisa 

fazer, precisa fazer essa parte. Essa história de ficar fazendo briga com Judiciário para 

ver se abre não abre, abre não abre, eu acho que foi tudo jogo de cena até porque... 
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eu não sou advogado, sou engenheiro de formação. Mas a legislação ela tem que 

seguir uma regra, ela... Você não pode fazer uma legislação municipal que contrarie a 

legislação estadual. Você pode fazer até uma legislação que endureça mais o 

processo, mas fazer contrário a uma legislação de um ente maior não pode. Isso não 

vale só para a questão de pandemia, não. Isso vale para qualquer matéria. Quantas 

vezes nós já votamos na Câmara Municipal matérias e era necessário, e é necessário, 

se atentar com a concordância com a legislação estadual e com a legislação nacional. 

Você pode até restringir, mas você não pode fazer matérias contrárias a legislações 

estaduais e nacionais. Então era uma situação prevista. Fico aqui, não quero acreditar 

nisso, mas tem hora que eu acho que foi feito todo esse debate para esconder a 

necessidade da Prefeitura de São José de fazer a sua parte na questão social e 

econômica, porque isso sim era a nossa parte, a parte social e econômica que 

precisava ser feita e que até agora a cidade clama por isso e a Prefeitura não toma 

uma atitude nesse sentido. Era isso, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereador Wagner Balieiro! 

Uma vez que o vereador José Luís abriu mão do seu direito aí pelo tempo regimental 

do Grande Expediente, passaremos, então, a um minuto de silêncio a pedido do 

vereador Robertinho da Padaria pelo passamento do senhor Benedito Dimas da Silva.” 

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

póstuma à memória do senhor Benedito Dimas da Silva. 

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

encerrada a presente sessão.” 

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

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h53min.-.-.-.-.-.-.-.-

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