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VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: CYBORG (CIDADANIA), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), LINO BISPO (PL), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), DR. ELTON (MDB) e JULIANA 

FRAGA (PT). 

 

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

CEM POR CENTO (SD) – 17h59min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) - 

17h59min; VALDIR ALVARENGA (SD)– 18h01min; DULCE RITA (PSDB) - 18h01min; 

WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h02min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 

18h03min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h06min. 

 

 

Às 17h58min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moção, requerimentos, documentos diversos 

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

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

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

simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

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

público que nos acompanha pelas redes sociais e servidores desta Casa. Senhor 

presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: primeiramente que a votação fosse em 
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bloco; e a inclusão das indicações 1628 à Indicação 1646 e do Requerimento 787. 

Obrigado!” 

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

Novamente com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Apenas para retificar, senhor presidente, a inclusão dos 

documentos: Indicações 1628 a 1646; e o Requerimento 787. 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 votação em bloco das matérias submetidas à 

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

n°s 1628/2020 constante do Processo nº 3166/2020, de sua autoria, que solicita à 

Prefeitura revitalização da Praça Papa Paulo VI, no bairro Ronda; 1629/2020 constante 

do Processo nº 3168/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à 

Prefeitura Municipal a utilização de vans escolares para a distribuição das cestas 

básicas provenientes do Governo Estadual; 1630/2020 constante do Processo nº 

3170/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura 

Municipal a realização do serviço de pintura de guia na avenida Cidade Jardim, no 

bairro Bosque dos Eucaliptos; 1631/2020 constante do Processo nº 3171/2020, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal que seja 

realizada a limpeza geral no pergolado localizado na avenida Salinas, no bairro 

Bosque dos Eucaliptos; 1632/2020 constante do Processo nº 3172/2020, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do 

serviço de poda de árvore na Praça Rubens Castilho, no bairro Jardim Estoril; 

1633/2020 constante do Processo nº 3173/2020, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de concretagem 

na pista de caminhada localizada na Praça Dr. Roberto Monteiro, no bairro Bosque dos 

Eucaliptos; 1634/2020 constante do Processo nº 3174/2020, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de 
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rastelação e limpeza na Área Verde Waldomiro Manzini, no bairro Jardim Terras do 

Sul; 1635/2020 constante do Processo nº 3175/2020, de autoria do vereador Marcão 

da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de 

grama, rastelação e limpeza na rua Dr. Sérgio Santos, no bairro Jardim Portugal; 

1636/2020 constante do Processo nº 3176/2020, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de 

grama, rastelação e limpeza na Área Verde localizada no bairro Parque dos Ipês; 

1637/2020 constante do Processo nº 3177/2020, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de rastelação e 

limpeza na Praça Vereador Aloísio Petiti, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1638/2020 

constante do Processo nº 3178/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de grama, 

rastelação e limpeza na Praça José Carlos Bastos, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 

1639/2020 constante do Processo nº 3179/2020, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de 

grama, rastelação e limpeza na Praça José Benedito Monteiro, no bairro Jardim 

Portugal; 1640/2020 constante do Processo nº 3180/2020, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de 

poda de árvore na Área Verde localizada no bairro Residencial Gazzo; 1641/2020 

constante do Processo nº 3181, de autoria do vereador Marcão da Academia, que 

solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de pintura de guia na Avenida 

Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1642/2020 constante do Processo nº 

3182/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura 

Municipal a realização do serviço de rastelação e limpeza na Área Verde Dr. Roberto 

Monteiro, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1643/2020 constante do Processo nº 

3183/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura 

Municipal a realização do serviço de poda de grama, rastelação e limpeza na Área 

Verde localizada no bairro Residencial Gazzo; 1644/2020 constante do Processo nº 

3187/2020, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 

manutenção de calçada e passeio situadas na rua Rosa Barbieri Paiotti, em frente ao 

nº 4, e Rui Sérgio Rodrigues de Moura, nº 1052, loteamento Residencial Portal da 

Serra, bairro Urbanova; 1645/2020 constante do Processo nº 3188/2020, de autoria do 

vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de pintura de solo em toda 

extensão na Rua Clóvis Beviláqua, Bairro Esplanada; e 1646/2020 constante do 
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Processo nº 3189/2020, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura 

Municipal corte de raízes, copas e poda dos galhos de duas árvores, espécie ficus, 

situadas nas ruas Rosa Barbieri Paiotti, em frente ao nº 4, e Rui Sérgio Rodrigues de 

Moura, nº 1052, Loteamento Residencial Portal da Serra, bairro Urbanova; e do 

Requerimento de nº 787/2020 constante do Processo nº 3165/2020, de autoria do 

vereador Dr. Elton, que requer à DRS XVII informações quanto ao Contrato de Gestão 

nº 001.0500.000038/2017, que trata da operacionalização da gestão e execução do 

Hospital Regional de São José dos Campos. 

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

processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 5 de maio de 2020 – 27ª Sessão Ordinária; 7 

de maio de 2020 – 28ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

Às 18 horas iniciou-se o processo de votação. 

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 5 e 7 de maio de 2020. 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, é apenas para acrescentar a Indicação 

de nº 1647. Obrigado!” 

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

os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 12 de maio de 2020, bem 

como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade. Retificando, então, 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 
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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 inclusão da Indicação de nº 1647/2020 

constante do Processo nº 3190/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que 

solicita à Prefeitura providências com relação às cestas básicas encaminhadas ao 

município através do Programa Alimento Solidário do Governo o Estado de São Paulo, 

na hipótese de haverem sobras.  

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

os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 12 de maio de 2020, bem 

como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 18h05min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero solicitar um 

minuto, deixar já solicitado aqui um minuto de silêncio também pelo falecimento do 

senhor Toru Sanefuji. Toru Sanefuji que foi vereador da nossa... foi vereador na nossa 

cidade na 6ª Legislatura (de 1969 a 1973). Passaremos agora, então... Ah, com a 

palavra o vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Eu gostaria também de 

solicitar um minuto de silêncio pela vida do paciente Rodrigo Pereira, paciente que 

inclusive eu estive atendendo na UTI lá do Hospital São José, um paciente portador de 

covid, foi um dos casos confirmados que evoluiu para óbito, paciente com 33 anos.” 

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

aqui... Passaremos, então, agora ao horário do Pinga-Fogo, e o primeiro orador 

inscrito para falar no Pinga-Fogo é o vereador Marcão da Academia, com o tempo de 

dez minutos.” 

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

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

prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

vereadores e vereadoras, público presente e público que nos assiste através da TV 

Câmara. Senhor presidente, hoje eu quero iniciar a minha fala aqui fazendo uma 

homenagem muito importante: hoje é o Dia da Enfermagem, né? A enfermagem que é 

uma profissão honrosa, digna realmente de respeito e ter feito muito, muito à frente aí 

do combate dessa endemia, desse vírus, e tem nos ajudado muito. Então, a todos 

vocês heróis, guerreiros e guerreiras da enfermagem, técnicos de enfermagem, todos 

da área, da área da saúde, os meus agradecimentos, o meu muito obrigado. E eu 

quero passar um vídeo de homenagem que a gente acompanhou aí. Por favor! Está 

com o vídeo aí? Está no PowerPoint? Bom... Está entrando? Chegou aí? Bom, vamos 

dar... ah, entrou, vamos lá!” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso, bacana esse vídeo! A gente quis fazer 

essa homenagem também aqui em sessão de câmara. E, em nome da enfermeira 

Majô, uma grande guerreira que a gente acompanha muito o trabalho dela lá no 

hospital da Vila Industrial, Hospital Municipal, Pronto-Socorro, à Jô, em nome de você, 

a homenagem ao Dia da Enfermagem, muito obrigado! E para dar continuidade, 

senhor presidente, quero falar aqui hoje sobre o novo decreto que o prefeito Felício 

Ramuth acabou de protocolar hoje sobre a... realmente a... a inclusão das atividades 

de salão de beleza, cabeleireiro e academias de ginástica, modalidades esportivas, de 

estúdios, de natação, de boxes de cross training, todas essas modalidades no decreto 

na questão de atividades essenciais, acompanhando o decreto federal, que ontem foi 

protocolado e hoje saiu no Diário Oficial, Decreto nº 10.344, que estabelece como 

atividades essenciais salão de beleza e barbearias e academias de esporte. A gente já 

vinha aqui falando, citando várias vezes sobre a importância que é realmente o 

profissional de educação física ajudando na prática de atividade física, uma ajuda 

muito importante na área da saúde, é isso que tem que deixar bem claro, não é por 

questão de lazer. A gente também aqui vê todos os lados. Nós vemos a área da 

saúde, nós estamos olhando a área econômica, mas também o que essa classe, os 

profissionais de educação física, e através das academias, das assessorias de 

estúdios, de boxes de cross, o que eles podem fazer na prevenção da saúde. Foi 

importante, teve o entendimento a nível federal e a gente já aqui já tinha discutido 

várias vezes na Prefeitura, junto ao secretário de Esporte, secretário de Saúde, 

secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Proteção ao Cidadão – a 
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fiscalização, secretário de Governança, todos unidos nós discutimos um formato, uma 

proposta que tinha sido feita pelos proprietários de academias e similares para fazer 

essa reabertura gradativa no apoio à saúde. Foram várias reuniões que nós fizemos, 

várias propostas de regramento. E a partir do decreto ontem o prefeito fazendo um 

decreto municipal, saindo no Diário Oficial, a partir de amanhã todos esses meios, 

esses segmentos podem fazer a sua reabertura com regramento. É muito importante 

colocar a situação de regramento, ninguém está aqui abrindo para ir aglomerar 

pessoas e curtir, não é isso, não é isso, gente. Visando saúde e higiene, eu quero 

frisar muito bem essa situação, saúde e higiene. Uma pessoa com atividade física 

realizada diariamente, um dia sim, um dia não, no mínimo 30 minutos diário, ela vai 

ajudar muito na melhoria da sua saúde, na prevenção principalmente se contrair essa 

doença, esse vírus. Esse vírus, ele impacta na questão respiratória, cardiovascular, e a 

atividade física deixa o corpo e a mente mais fortalecida, o seu sistema imunológico 

mais fortalecido, é importante esse entendimento, e esse entendimento colocamos 

muito na apresentação com toda a secretaria, com o comitê de combate ao 

coronavírus aqui em São José dos Campos, deixamos bem claro e prefeito estava 

muito tranquilo para fazer esse decreto em São José dos Campos. Tem várias regras, 

várias regras, e vamos citar aqui dentro do decreto algumas delas. Para salão de 

beleza e barbearias, atendimento individual, agendamento prévio ou não, então o 

salão ele faz uma pessoa por vez. De acordo ainda com a norma do Ministério da 

Saúde, hein! Estamos aqui também, utilização de equipamento, máscaras, tanto dos 

profissionais como dos clientes; frasco de álcool em gel sempre disponível na entrada 

e na saída do estabelecimento; higienização frequente. Depois que o cliente sai, ele, o 

proprietário, tem que higienizar todo o material (as cadeiras, os equipamentos). Uso 

obrigatório de luvas; lavar os cabelos antes do corte - é muito importante isso; limpeza 

e desinfecção do ar-condicionado, para aqueles que têm ar-condicionado, dando 

garantia de circulação do ar; e os caixas e guichês com vidros à frente. Então assim, 

funcionários e proprietários com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes 

ou portadores de doenças crônicas não trabalhem no local, que não trabalhem no 

local. Essas são para salão de beleza e barbearias. Para as academias: academias, 

como de lutas, dança, ginástica, musculação, estúdio de personal, estúdio de pilates, 

treinamento funcional, natação, crossfit – o MMT cross training – pilates e tênis, 

poderão retomar as suas atividades obedecendo as recomendações também do 

Ministério da Saúde e, dentro disso, um regramento proposto na cidade, dentre eles, 
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utilização de equipamentos de proteção individual. A entrada, controle de identificação, 

que aqueles que têm catraca, também onde tem biometria, vai tirar, vai fazer um outro 

controle. Tem algumas academias que estão propondo um termômetro para aferir a 

temperatura do corpo, ver se a pessoa não está com febre, né? Acesso e circulação, 

permanência máxima de pessoa a cada 10 m². Então se a academia tem 100m², só 

pode trabalhar com 10 pessoas, 200 metros com 20 pessoas, a cada 10 m², significa 

que não é para ter aglomeração, não é para ter aglomeração e ter o distanciamento 

das pessoas, o profissional vai estar próximo, a 2 metros dele, ajudando também. 

Higienização do equipamento após sair, né? Na sala de aula coletiva, o piso deverá 

ser demarcado com o distanciamento, então vai ter a marcação no solo, tá? Sem 

vestiário, onde tem vestiário e sauna não vai ter, apenas banheiro. Bebedouros só a 

utilização para encher a sua garrafa individual; álcool em gel o tempo todo; limpeza e 

desinfecção durante todo o processo, saindo um aluno e entrando dos aparelhos, e 

aqueles que tiverem ar-condicionado também; entre outras. Quero deixar aqui algumas 

aqui que a gente também pôde contribuir junto, junto com vários proprietários de 

academias e similares. A todos aqueles que construíram o formato que... Eu falo muito 

bem para o pessoal: professor de educação física é da área da saúde, ele está lá para 

orientar, para ajudar, para promover a saúde. Quando a gente fala de academias, é lá 

onde estão também muitos profissionais que querem ajudar vocês. E tudo com regras, 

regras, estou frisando bem essa linha – viu, presidente? – porque regras nós temos 

que nos adaptarmos. Lembramos, o vírus não vai acabar, o vírus não vai acabar, 

então temos que adaptar todos os segmentos, toda a situação. E você que faz parte 

de um segmento faça uma reunião, junte o seu grupo, vá até à Prefeitura, apresente 

para a Prefeitura o modelo que você quer dar de segurança para o seu usuário e 

mostre isso: queremos segurança, queremos ajudar. Eu vou passar um pequeno 

trecho do vídeo, que hoje nós estivemos com o prefeito após o anúncio o decreto. Por 

favor!” 

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

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “É isso aí, é só para finalizar, meu tempo já 

acabou, mas só para deixar claro com isso uma mensagem que a gente deixa 

principalmente aos proprietários de academia e similares do que são a proposta do 

decreto. Responsabilidade, leve segurança, leve saúde. Deus abençoe a todos!” 

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

vereador Professor Calasans Camargo, com o tempo de cinco minutos, Professor 
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Calasans.” 

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

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

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

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

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

internet e da TV Câmara! Eu gostaria de abrir a minha fala aqui. Nós viemos já há 

várias semanas, não só eu mas um grupo de vereadores aqui desta Casa, a grande 

maioria na verdade, batendo aí na situação da necessidade das cestas básicas para 

as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fico satisfeito em ter recebido a 

informação de que o Governo do Estado de São Paulo está encaminhando para São 

José dos Campos, para toda a região do Vale do Paraíba e várias regiões do estado, 

mas aqui para São José dos Campos 29 mil cestas básicas. Ajuda as pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, não é o que vai salvar a pátria, mas já é alguma 

coisa, nós precisamos ter outras estratégias, outras ações nesse sentido. Na verdade, 

penso que deveríamos arregimentar as empresas, fazer uma grande campanha de 

arrecadação de cestas básicas com empresas, com pessoas físicas porque muitas 

entidades estão arrecadando por quilo, nós mesmos estamos numa campanha, a 

Academia Calasans Camargo, a empresa Academia Calasans Camargo, nossos 

grandes amigos da ADC Embraer. Quero até mandar um abraço para o Charlão, para 

o Charles, presidente da ADC Embraer. Estamos com uma campanha no 

Supermercado Extra Colinas, com a possibilidade de estender também na loja do trevo 

do CTA, uma campanha de arrecadação de alimento por quilo também. Várias 

entidades, igrejas estão também nessa pegada, muita gente ajudando, os vicentinos, 

que são heróis anônimos, que há muito tempo, desde sempre, fazem isso, né, ligados 

à Igreja Católica, e nós estamos também nessa ação no Extra Colinas. Tem as caixas 

lá na entrada do Extra Colinas onde a pessoa pode fazer a compra e deixar lá o seu 

item não perecível. Mas seria muito importante uma megacampanha de arrecadação 

de cestas básicas, né, encabeçada aí por alguma entidade, talvez uma Associação 

Comercial e Industrial de São José dos Campos ou uma entidade social, uma outra 

entidade social ou algum clube de serviço, né, que encabeçasse essa ação de 

doações, seria bastante importante para que nós continuássemos, nos próximos 

meses, ofertando as cestas básicas porque essa situação que nós estamos 

vivenciando da epidemia do Convid-19 é uma situação que vai perdurar por algum 

tempo, os efeitos na economia idem, né? E as pessoas... Pessoas que tinham os seus 

empregos, trabalhavam como autônomos ou eram MEI (microempreendedores 

individuais), nós temos aí relatos de personal trainers, temos relatos de taxistas, de 

pessoas que trabalham com Uber, com o aplicativo Uber, e várias outras pessoas que 
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não estão conseguindo se manter nesse momento, uma situação de bastante 

dificuldade. Então, quem tem fome, a fome não pode esperar. Muito satisfeito com 

essas 29 mil cestas do Estado de São Paulo e temos que continuar na luta, buscando 

novas estratégias para conseguirmos vencer. Na verdade, é o dia a dia, é um dia após 

o outro, nós enfrentando todos juntos esse problema. E se você pode fazer o distanci... 

a sua quarentena autoimposta, você faça. Se puder ficar em casa, fique. Se você 

precisar sair, sempre com a proteção, com a máscara, observando todos os cuidados 

com a higiene, ao chegar em casa já lavar a mão, já se desinfetar, não é mesmo? E 

também você aí sempre procurando fazer o distanciamento social, que é você ter uma 

certa distância entre as pessoas, é bastante importante nesse momento. São algumas 

medidas que já estão sendo preconizadas aí por várias autoridades de saúde e consta 

inclusive o uso da máscara em todo o estado de São Paulo, foi um decreto da semana 

passada do Governo do Estado bastante importante. Também queria aqui estar 

comunicando, hoje nós aprovamos uma indicação, uma indicação que nos foi feita pelo 

nosso gabinete, gabinete do vereador Professor Calasans Camargo, em que... 

Indicação é um instrumento bastante importante em que o vereador indica alguma 

providência, alguma tomada de posição ou alguma medida ao governo municipal. Nós 

indicamos a sinalização, a manutenção da sinalização horizontal de uma forma geral 

das ciclovias do município de São José dos Campos uma vez que o transporte 

cicloviário é muito importante, principalmente nessa época que estamos vivendo, ele é 

bastante seguro, faz bem para saúde, é sustentável e nós precisamos estar aí 

mantendo a sinalização horizontal, locais de travessia de pedestre, sinalizações nas 

mãos duplas da ciclovia, ou seja, que a gente tenha aí a manutenção da nossa malha 

cicloviária, principalmente no tocante à sinalização horizontal, são as pinturas das 

sinalizações das ciclovias, foi um requerimento que nós aprovamos hoje. Também no 

tocante ao decreto do prefeito Felício Ramuth, hoje voltado para os setores de 

barbearia etc e cabeleireiros e também a questão aí das academias, do 

funcionamento, nós vamos aguardar o andamento. Como o decreto passado, da 

flexibilização, teve alguns... uma judicialização, nós vamos aguardar o passo a passo 

desse... da interpretação dos... tem aí o Ministério Público e o próprio Governo do 

Estado, né, para que nós possamos também estar orientando. Nós fizemos aqui uma 

indicação nesta Casa, foi lida aqui na semana retrasada, das medidas importantes, 

que se tome as medidas importantes de higienização, de cuidados para o momento 

em que se abrisse a possibilidade, se flexibilizasse, abrisse a possibilidade do 
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funcionamento de academias, estúdios, enfim, as piscinas, não é?, em várias áreas, 

tá? É preciso realmente bastante responsabilidade, nós estamos numa região em que 

a disseminação do vírus está chegando mais fortemente, tivemos uma contaminação 

muito forte na cidade de São Paulo. Agora, se nós observarmos o mapa da 

contaminação, que ele tem cores mais escuras, mais próximas do vermelho, e mais 

clarinhas as que estão circulando menos o vírus. As que já estão com uma circulação 

mais intensa do vírus é uma cor mais vermelha, mais escura, não sei se vocês já viram 

na internet. São dados oficiais dos órgãos oficiais de Saúde. E claramente essa 

mancha está se deslocando para o interior, principalmente nas artérias viárias, as 

principais rodovias – Raposo Tavares, Castelo Branco, Régis Bittencourt –, no seu 

percurso, e não é diferente no percurso da Rodovia Presidente Dutra, não é? Então 

nós temos que ter atenção. As principais metrópoles estão chegando aí no seu pico de 

contaminação, estão se aproximando do seu pico de contaminação, e São José dos 

Campos ainda não atingiu esse ápice, não é? Nós também, eu falo aqui como 

proprietário de academia, a gente tem uma academia de 33 anos funcionando, 

passamos por todos os problemas econômicos e políticos deste país nos últimos 33 

anos. Quem manteve a porta aberta tanto tempo é um herói, porque não é fácil, não é? 

Mas esse é um inimigo diferente. Além de nós estarmos mergulhados em três crises, a 

política, a econômica, nós temos um inimigo invisível, que é o vírus, que é um 

problema seriíssimo de saúde. Então é uma situação atípica onde a gente tem que 

reinventar. Até então nossa empresa está trabalhando com o sistema de teleaulas, os 

alunos recebendo as aulas enviadas para eles e realizando em casa juntamente com 

os pais, com as suas famílias, envolvendo o ambiente familiar. Nós precisamos 

proporcionar atividades saudáveis e esporte é vida, esporte é saúde, atividade física 

melhora a imunidade e melhora principalmente a questão mental. Essa época aí de 

pandemia as pessoas ficam enclausuradas nas suas casas, então é preciso a gente 

dar um suporte também, atividade física ajuda muito, não é verdade? Mas tem a 

questão econômica, muita gente bastante preocupado, obviamente são empresas 

como vários outros setores da sociedade que estão sendo impactados por essa 

epidemia, não é? E academia é um setor estratégico na questão da saúde, mas que 

também demanda muitos cuidados e as pessoas têm que ter muita responsabilidade. 

Nós temos notícias de academias que estão... No decreto que o prefeito Felício 

Ramuth mandou hoje com relação a lutas, não é permitido o trabalho em duplas. É 

permitido sim, nas academias de lutas, o distanciamento social, dois metros de 
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distância de um aluno para o outro e execução de exercícios físicos e exercícios 

técnicos individuais, okay? Nós temos notícias de academias que estão promovendo 

treinamentos clandestinos, a gente sabe porque chamam inclusive os nossos alunos 

para participarem, só que graças a Deus o nosso público é um público que tem uma 

consciência que não vai, mas treinamentos clandestinos em locais que as pessoas 

estão se reunindo e treinando, treinando luta, não é? É muito bacana, muito bonito e 

muito gostoso. Eu também adoro lutar, adoro treinar, fiz isso a minha vida inteira, 

tenho sentido muita falta, só que o problema é numa academia dessa a hora que surgir 

o primeiro caso dentro da academia vai ser um desespero e vai ser um deus nos 

acuda, imagina, né? Então é importante que as coisas sejam feitas com 

responsabilidade, com responsabilidade, com muita cautela, seguindo todas as 

recomendações dos órgãos de saúde. Então vai aqui o meu recado. Agradeço a 

oportunidade e muito obrigado, senhor presidente! Deus abençoe a todos!” 

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

o tempo de dez minutos, vereador Lino Bispo.” 

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

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

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

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Eu 

venho a essa tribuna nesta noite, senhor presidente, para retomar algumas coisas que 

nós temos como uma bandeira, como uma prioridade na cidade, é a discussão da 

problemática que nós estamos enfrentando, da situação difícil que o nosso país vem 

enfrentando, que é o coronavírus. Nós temos aí índices que preocupam bastante 

algumas regiões do nosso Brasil, do nosso estado de São Paulo, e nós temos também 

situações que são mais amenas, e eu estou falando da nossa cidade de São José dos 

Campos. A gente acompanha a ocupação dos leitos, como anda a recuperação e 

graças a Deus nós temos aí um número favorável, podemos dizer, no controle do 

coronavírus na nossa cidade, mas nós temos um povo clamando por uma mudança de 

comportamento no sentido de ordenar o posicionamento do povo paulista. E aí do que 

que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa parte que está, vamos dizer 

assim, que está engessada no nosso estado de São Paulo. Hoje, a gente vê falar de 

serviços essenciais como agora, o presidente da República determinou que as 

academias é serviço essenciais, não vamos dizer que não seja, faz parte do exercício 

da saúde das pessoas. E, por falar em saúde, senhor presidente, quando qualquer 

governador, qualquer prefeito ou qualquer presidente da República, ele não deixa de 

falar no seu programa de governo, ele não deixa de falar cinco coisas essenciais, que 

é o trabalho, que é a saúde, que é a educação, a moradia, a mobilidade e o trabalho. 

Qual proposta de governo que trabalho não é essencial, vereador Zé Luís? Mas 

parece que no nosso estado de São Paulo o trabalho não é essencial, as pessoas ficar 

sem alimentação dentro das suas casas não é essencial. E nós estamos aí colocando 

de fato, eu sei que às vezes algumas pessoas podem pensar: ‘o vereador Lino Bispo 

está sendo inconsequente’. Não, pelo contrário, eu acho que nós temos que ter, sim, 

todo cuidado da higiene, todo cuidado de você se precaver com a limpeza, mas nós 

não podemos descuidar de quem tem comerciante desesperado por causa da situação 

que ele vem enfrentando. Nós hoje tivemos uma movimentação em nossa cidade, foi 

um movimento ordeiro, pacífico onde os comerciantes está gritando para que o estado 

de São Paulo, o governador possa tomar uma medida diferente. Quero que o menino 

possa colocar aqui algumas imagens de uma movimentação, de uma carreata que os 

comerciantes organizaram no dia de hoje, com o nosso apoio, estivemos presente 

participando. Foi um ato democrático, pacífico e organizado. Veja o depoimento de 

alguns comerciantes, senhores!” 

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 3100300031003300330031003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (ANAIS)                                        16 

CMSJC-001 – 29ª Sessão Ordinária – 12.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  12.05.2020 

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

O vereador LINO BISPO:- “Pois é, eu queria ver o governador estar na pele de um 

comerciante desse. O governador, como nós sabemos, é um cara milionário, então é 

muito fácil para ele. Tem uma senhora que deu o depoimento ali, senhores 

vereadores. Ela paga aluguel, é ela que trabalha sozinha vendendo... Ela tem uma loja 

de roupas. É muito difícil para ela ver o governador impedindo ela de fazer o trabalho 

no dia a dia e ver que o munícipe está indo aí nas grandes lojas da nossa cidade. É 

uma incoerência muito grande quando se fala de isolamento porque o cara não vai na 

loja dela ali comprar, é uma pessoa que entra e ela que atende e ela não pode, mas o 

cara vai nos grandes magazines, nos supermercados que vende de tudo hoje e lá faz 

aquela grande aglomeração numa ilha onde tem roupas, onde tem sapatos. Então, 

está matando o comerciante do dia a dia que depende daquele valor faturado naquele 

dia para pagar uma conta do dia seguinte. Nós vimos aqui o cara da padaria 

clamando: ‘senhor governador, eu trabalhava com 43 mesas, deixa eu colocar pelo 

menos 12, eu coloco uma mesa para cada cliente, individual’. E não se pode fazer. E o 

cara já está chegando em 70 demissões. Esses pais de família vai viver do que 

depois? Dessas cestas básicas que estão aplaudindo? O governador mandou cesta 

básica. Eu quero ver o governador mandar dinheiro para o cara pagar o aluguel dele. 

Eu quero ver o Dória mandar o dinheiro ‘ fica em casa, fica em casa, porque o seu 

aluguel eu estou pagando’. O comerciante dizendo, aqui do centro, paga R$17.000,00 

de aluguel, ele foi falar com o proprietário, deu 30% de desconto, assim mesmo, teve 

que pagar R$12.000,00 de aluguel, sem condição de abrir o seu comércio. Então é 

uma situação lamentável. É uma ditadura em cima do trabalhador fazendo o 

comerciante passar de repente por bandido, porque aí a fiscalização tem que ir lá e 

fechar o comércio do cara. O cara está tentando sobreviver e a autoridade maior do 

nosso estado não está percebendo. Quantas vidas estão desesperadas hoje porque 

não sabe o que o governador vai fazer no dia 30? É da cabeça dele, é aquilo que dá 

na cabeça dele, o que ele acha. Veja, senhores, que incoerência também nós vemos 

no prefeito de São Paulo, quando ele faz um rodízio de carros e lota o metrô! Ele faz 

rodízio de carro e lota os ônibus! Veja que atitude incoerente querer forçar uma 

situação e atrapalhar a outra. Portanto, é responsabilidade sim dos governantes que 

têm que ter atitude mais coerente. Vamos cuidar sim, vamos trabalhar precavidos sim, 

mas não vamos engessar o comerciante, o trabalhador. Encontramos uma pessoa 

ontem que trabalha na feira, aí ele fala: ‘vereador, o cara pode ir na feira comprar 
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várias coisas, mas eu não posso vender o meu produto’. Incoerência! Ele falou: ‘eu 

vendo todo final de semana para mim comprar a comida da semana e eu estou há 

tanto tempo sem poder fazer a minha venda lá e eu vejo outros trabalhando’. Então 

são medidas incoerentes, impensadas. Então, eu estou aqui fazendo mais uma vez o 

meu desabafo diante de atitudes que precisa ser revista. Senhor governador João 

Dória precisa colocar a mão na consciência e parar dessa briga política com o 

presidente da República, está muito evidente que é a campanha 2022, nosso povo não 

precisa passar por isso, o nosso estado de São Paulo é maior de que isso. Até quando 

nós vamos matar a esperança do trabalhador, do comerciante, do nosso povo do 

estado de São Paulo? A gente viu aí o esforço do prefeito fazer o decreto, mas 

esbarra, infelizmente, na força maior, que está no senhor João Dória, que infelizmente 

está causando um grande caos na economia do nosso estado de São Paulo. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita, com o tempo de cinco minutos.” 

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

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

regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

agora meu... meu colega aqui estar falando que eu acho que é muito fácil tomar certas 

atitudes como também é muito difícil tomar outras atitudes. Eu acho que o Dória em 

momento nenhum quer segurar as atividades econômicas da cidade ou do estado se 

realmente não fosse necessário. Que o melhor dos mundos é falar sim para tudo e 

para todos, principalmente para político, todos nós sabemos, ninguém é inocente aqui. 

Então se ele está segurando isso a ferro e a fogo, segurando uma pressão terrível, é 

porque realmente as coisas estão preocupantes. Eu, em momento algum, acho... deixo 

de ver a situação dos empresários, dos comerciantes, principalmente dos pequenos 

comerciantes, que têm muito menos ferramentas para se virar, ferramentas, 

conhecimentos contábeis, conhecimento econômicos, de leis para se safar, como 

grandes comércios se safaram agora, haja vista aí o Dia das Mães, mas isso tudo é 

um apoio logístico que eles têm imensos, então na hora de se cadastrar como 

atividade econômica, faz uma extensão imensa, têm todas as facilidades para criar, de 

fazer uma loja de departamento, vende duas vassouras mágicas lá e fala que é 

produto de limpeza e facilita tudo. Infelizmente para os grandes sempre as coisas são 

mais fáceis, não é para o pessoal da periferia que tem sua lojinha para vender seu 

vestido, para vender o presente do Dia das Mães. Infelizmente as coisas só vira 

mesmo para os grandes. Eu acho que o Dória está sofrendo uma pressão imensa. Não 

vou falar que está certo ou errado porque essa verdade ninguém tem. Eu acho que 

nesse momento de... dessa pandemia nunca foi tão certa a frase que aquele grande 

filósofo falava assim: não há verdade absoluta nem erro relativo. Na verdade, nós 

estamos aí de números que não temos, de testagem que são feita por amostragem 

que não chega a valor absoluto. Então não estou aqui para criticar o Dória, não. Eu 

acho que se ele está aguentando essa pressão, é porque realmente ele está 

precisando, que ele está sabendo, não só ele como todas as faculdades que estão 

dando assessoria para ele, porque ele não está tirando isso para fazer um movimento 

político para ir contra a guerra de Bolsonaro, para fazer isso ou aquilo, inclusive se 

fosse para esse movimento político, ele não estava tão assessorado por tantas 

faculdades, não só faculdades estaduais... faculdades federais como também 

faculdades particulares, não teria tanta gente no entorno dele para tentar resolver. 

Todos nós sabemos que a grande bomba está no estado de São Paulo, que a grande 

bomba, maior ainda, está na cidade de São Paulo e que todo mundo sabe também 

que tem um fluxo aqui dentro da... de pessoas dentro da... no Vale do Paraíba, a 
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migração é muito grande. Eu, sinceramente, torço para que isso seja resolvido o mais 

rápido possível, com o menor número de vítimas, porque todo mundo está sofrendo, 

todo mundo está dando o melhor de si, está todo mundo sofrendo, tem muita gente 

que não está diretamente envolvido, mas, vendo o desespero das pessoas que são 

mais afligidas com essa pandemia, estão arregaçando as mãos, querendo ajudar. 

Então eu acho que... Não estou aqui para condenar, falar: ‘olha, Dória está fazendo 

isso por política; Dória está fazendo... está sendo carrasco; que Dória está sendo isso, 

que Dória está sendo aquilo’. Dória está fazendo o que eu acho que ele pensa que 

está certo, de repente está certo mesmo porque só vê os números crescendo não só 

no estado de São Paulo como no interior. Espero que no dia 30 ele consiga flexibilizar, 

que ele consiga socorrer realmente esses pequenos comerciantes, essas empresas 

que estão fechando aí, esse monte de número de desempregados, porque esse 

desmonte que está tendo aqui no Brasil foi o desmonte que aconteceu em todos os 

países. E o desmonte que aconteceu em todos os países foram os maiores... com 

maiores consequências foram aqueles que duvidaram desse poder avassalador desse 

corona. Então, quanto mais cedo a gente respeitar esse vírus, parece que mais cedo 

ele vai embora. Então eu estou rezando todo dia não só por mim, por todas as 

famílias, e olha que eu não sou uma pessoa de uma igreja, eu sou uma ecumênica e 

para mim chegar e falar que eu estou rezando todos os dias para que resolva o mais 

rapidamente possível, que menos famílias sofram e que menos jogo político entre 

nesse contexto, porque se nós tivéssemos grandes exemplos, principalmente do 

governo federal, eu acho que muita coisa já teria resolvido aqui. Se um governo 

federal, se uma autoridade máxima, nosso grande líder da nação não estivesse 

brincando que era uma gripezinha, tinha muita gente que já estava mais atenta de 

fazer o seu isolamento pessoal, seu isolamento social, então muita coisa já teria sido 

evitada, mas infelizmente não é todo mundo que tem essa responsabilidade e jogar 

para plateia para ser grande herói é muito fácil agora, mas agora quem que está 

pagando isso não é o grande herói, é a sociedade, é as pessoas que estão perdendo 

os seus parentes. Mas eu nem queria falar muito disso, queria falar que está chegando 

a cesta básica, todo mundo já falou. Eu queria avisar pro pessoal que está todo mundo 

ligando desesperado por causa da cesta básica. Concordo com o vereador também, 

que ninguém quer viver de cesta básica, que é uma coisa humilhante, mas é o que se 

tem para hoje perante a situação. Que as pessoas que vão ser beneficiadas com a 

cesta básica vai ser as já cadastradas no CadÚnico. Então, por favor, vão vendo a sua 
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situação aí que a Prefeitura já tem a lista de todos os cadastrados para começar a 

fazer essa entrega. Essa entrega vai ser feita mais rapidamente possível porque 

inclusive tem produtos que têm que ser entregues imediatamente, viu, Zé Luís? Você 

que lutou tanto, que está sempre com nós aí falando sobre essa cesta básica. Então 

nós vamos ter 29 mil famílias beneficiadas, espero que chegue para todos, que 

realmente vai chegar porque a Prefeitura já está passando... já parada lá para fazer 

essa força-tarefa. Então eu acho que uma parte do nosso problema, a mínima parte 

desse nosso problema, que é por um curto período, porque essa cesta básica também 

vai dar para o mês. Então é o que nós rezamos é que resolve... Vai servir para três 

meses...  é a cesta básica que está planejada para o mês. Obrigada, Sérgio! Mas eu 

queria agora que vocês pusessem uma imagem para mim que eu acho que foi essa 

que mais me comoveu durante essa semana.” 

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

A vereadora DULCE RITA:- “Foi esse grande papel aqui, esse desenho aí, que eu 

acho lindo, maravilhoso, que está dizendo bem o que se passa agora. Nossos heróis 

estão na cesta de lixo. Olha lá, você vê o Batman, você vê o Homem-Aranha, tudo na 

cesta de lixo, que o nosso grande herói agora, nossa heroína, são os enfermeiros da 

saúde. Essa imagem aqui, que está sendo mostrada pelo mundo inteiro, é do Banksy, 

que ele divulga a nova obra que é a nova ordem, que é os novos valores que estão 

chegando, que são as pessoas da saúde. Para essas pessoas da saúde, ninguém está 

fazendo grandes apelos, para que abra o comércio. Pergunta para o pessoal da saúde 

o que eles acham do isolamento social? Que seja coordenado, que seja bem pensado, 

que seja estrategicamente estudado, mas que faça o isolamento social, porque esse 

pessoal aqui sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. Então eu queria 

deixar aqui que, depois da pandemia, ninguém mais... a mesma noite vai iluminar a 

mesma árvore. Como diz o Pablo Neruda, ‘nós, os de outrora, já não seremos os 

mesmos’. E está aí, olha, a manifestação: uma criança... a heroína dessa criança 

agora é uma enfermeira. E eu queria estender que não só a enfermeira como os 

médicos, que eu também estou sabendo que alguns médicos e enfermeiras da saúde 

aqui de São José dos Campos já estão sendo afastados com coronavírus. Então não 

adianta pensar que o problema só está na casa... na cidade do vizinho, não; está aqui 

na nossa porta também. Então eu queria dar o meu parabéns a todo o pessoal da 

enfermagem, parece que é chover no molhado que de repente viraram super-heróis, 

mas eles realmente são super-heróis. São eles que estão enfrentando o hospital, o 
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risco da família, de tudo. Eles são os heróis. O resto só fica no blá-blá-blá, que é fácil 

ficar olhando os números e discutindo isso, que eu acho que é a pior coisa dos 

mundos agora é discutir isso politicamente. Nós temos que discutir isso com 

seriedade, com humanidade, vendo tudo e todos. Então eu queria deixar meu 

pessoal... minha homenagem hoje para o Dia da Enfermagem e pedir para o 

presidente deixa isso até o final dessa sessão para que todos observassem melhor 

essa grande imagem que está correndo no mundo inteiro. Obrigado a todos!” 

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

vereador Dr. Elton, com o tempo de dez minutos.” 

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

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

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

de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também por meio das nossas 

redes sociais e pela TV Câmara! Bom, eu queria primeiro falar um pouco sobre o 

monitoramento que está sendo realizado por meio da Prefeitura a partir do dia 11 e é 

um procedimento que segue as diretrizes de saúde para o combate ao coronavírus. 

Foi determinado aí pelo comitê de nossa cidade de enfrentamento ao coronavírus. E 

nele, a partir do dia 11, 11 médicos, com mais de 60 anos de idade, que foram 

afastados de suas atividades no atendimento direto aos pacientes, estão realizando o 

atendimento por meio da telemedicina. Muito tem se falado atualmente sobre 

telemedicina, isso aumentou muito em virtude da contaminação pelo coronavírus. E, 

em virtude disso, através de uma consulta à distância, ou por meio de WhatsApp, ou 

por meio de algum aplicativo, ou por meio do simples telefone, pessoas podem receber 

o atendimento à distância e ter a sua situação de saúde monitorada adequadamente. 

Então, dessa forma, a Prefeitura busca então, sem a necessidade da presença por 

muitas vezes do paciente no ambiente hospitalar, realizar o acompanhamento desses 

e também dos seus sintomas, fazendo com que aqueles pacientes que são suspeitos 

possam receber orientação e serem monitorizados. Ao todo, nós temos em nossa 

cidade descrito aí 134 pacientes positivos, 563 suspeitos. Além disso, esses médicos 

conseguem realizar o atendimento também do sistema de pré-natal, vasectomia, 

laqueadura, o acompanhamento desses pacientes que foram submetidos a esses 

procedimentos, a busca ativa das puérperas também e dos respectivos recém-

nascidos, procurando também saber da sua situação de saúde. Então uma atividade 

de telemedicina que está sendo implementada em nossa cidade para o adequado 

atendimento das pessoas da nossa cidade. Então, parabéns ao secretário de Saúde, 

dr. Danilo, e ao prefeito pela iniciativa de instalar a telemedicina para o atendimento 

aqui em nossa cidade! Bom, hoje eu quero falar também um pouco sobre os 

profissionais de saúde e de enfermagem. E queria trazer uma notícia: aqui no Brasil já 

está registrado ao todo 98 mortes de profissionais de enfermagem pelo Covid-19. Além 

disso, nós temos um número, que também é alarmante, de 13 mil enfermeiros 

contaminados. Os profissionais de saúde têm-se colocado em posição de risco 

importante, por isso eles são primeiramente contaminados e precisam ser avaliados e, 

por muitas vezes, afastados das suas atividades por um tempo até que aguarde a sua 

recuperação. A letalidade dos pacientes relacionados ao grupo de risco ele é muito 

maior, por exemplo, idosos têm cerca de 15% de mortalidade diante da patologia. Mas 
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a gente tem conseguido números importantes, redução importante do risco para 

muitos profissionais de saúde, mesmo em se tratando do coronavírus. Nós temos uma 

letalidade de cerca de 2.17, que não é baixo, ou seja, a cada cem funcionários nós 

podemos ter o óbito de aproximadamente dois funcionários da área da saúde. E nós 

estamos falando disso num dia que é tão importante para eles: hoje é o Dia 

Internacional da Enfermagem. E a gente não tem muitas vitórias para contar quando a 

gente vê que temos que estar no enfrentamento a essa patologia, mas nós precisamos 

honrar todos esses profissionais que têm deixado suas famílias para o atendimento da 

população não olhando por muitas vezes o risco e ido então realizar o atendimento 

daquelas pessoas que mais precisam nesse momento. E por muitas vezes daqueles 

pacientes que estão internados e que às vezes permanecem internados por dez ou 

quinze dias no hospital por muitas vezes serão os únicos rostos com o qual esse 

paciente vai ter contato durante esse tempo. E daí eu quero relembrar dos problemas 

relacionados ao quadro de ansiedade, stress e depressão que esta patologia tem 

levado tantos a ter. Nós observamos hoje um aumento de 90% dos casos de 

depressão por causa da patologia Covid-19. Então um grande medo que nós temos é 

que: depois de toda essa pandemia, qual será o rescaldo, o que resultará de tudo 

isso? E nós temos o temor de que, além das patologias, além das vidas perdidas, nós 

teremos uma sociedade que também estará doente quando a gente fala de saúde 

mental. Então, neste momento, eu queria homenagear toda a equipe de enfermagem, 

os enfermeiros e os profissionais de enfermagem, por estarem se dedicando neste 

tempo. Eu acompanho um grupo de técnicos de enfermagem e enfermeiros que 

saíram de São José dos Campos para o atendimento no Rio de Janeiro e ali eles estão 

num hospital de campanha, ajudando o atendimento ali no Rio de Janeiro. Então eu 

quero parabenizá-los por se disporem. E a gente não sabe de onde eles ganham essa 

força e como eles conseguem enfrentar tudo isso, né? Então nós queremos também 

que Deus esteja abençoando eles diante de toda essa luta que eles estão enfrentando. 

E parabéns a toda enfermagem pelo dia deles. Eu gostaria também de estender essa 

homenagem colocando um vídeo e, por fim, então, finalizar a minha fala aqui, um 

vídeo de homenagem que no qual eu hoje, pela manhã, pude estar conversando com 

uma grande amiga, a Sônia Filipini, e ela pôde estar falando um pouquinho sobre o 

trabalho da enfermagem e o papel deles diante deste coronavírus. Então, por favor, 

gostaria que todos assistissem comigo aí o vídeo!” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 
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O vereador DR. ELTON:- “Bom, queria agradecer a todos. Mas, diante dessa fala, 

gostaria que estivéssemos atentos, depois de tudo isso que, em um momento nós 

vamos passar, que... a começar das nossas, de todas as nossas lideranças na esfera 

federal, nós tenhamos um olhar mais apropriado para todas as equipes de 

enfermagem, podendo trazer para eles no mínimo um salário-base digno do trabalho 

que eles estão exercendo, muitos, diante de tudo isso, vão perder suas vidas, mas que 

a gente possa atendê-los nas suas necessidade e eles terem um plano para o 

atendimento, mas também para pensar na sua própria vida. Então que Deus abençoe 

todos nós neste dia!” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu só queria destacar aqui uma 

indicação que a gente fez para Prefeitura, aprovada na tarde de hoje, com relação às 

cestas básicas que estão vindo do Governo do Estado para distribuir em São José dos 

Campos. São 29 mil cestas básicas que serão distribuídas na nossa cidade. E, por 

experiências de algumas outras cidades, a gente teve o conhecimento que nem todas, 

como essas cestas são nominais, nem todas você acha os endereços, porque é dentro 

do Cadastro Único do município, então existe cidade que existe sobra, e a gente está 

indicando então que se houver, porventura, sobras por conta de não achar a pessoa 

que será destinada aquela cesta, que o Município possa, através da Secretaria de... de 

Desenvolvimento de... de Ação Social – obrigado, vereador! – de Ação Social e 

também junto com a Secretaria de Educação, indicar as famílias que, porventura, 

esteja com vulnerabilidade social e não estejam inscritas no Cadastro Único, para que 

as cestas não sejam devolvidas para o Estado e a gente possa beneficiar mais famílias 

na nossa cidade. Então a gente pede que o governo olhe com carinho essa indicação 

para que a gente consiga atender o máximo de pessoas possíveis na nossa cidade. 

Obrigado!” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, também eu venho aqui a esse microfone aqui para mostrar um pouco da 

minha preocupação porque a gente vê que cada vez aumenta mais, cada vez mais 

gente em situação de necessidade, muita gente precisando aí de alimento e não é só 

pessoas que.... pessoas que tinham emprego bom estão aí desempregadas, 
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motoristas de Uber, taxistas, pessoas que é comerciantes, que não estão trabalhando. 

Então está difícil, as coisas vão passando... o tempo vai passando e cada vez as 

coisas pega mais, se aperta mais, então a gente está aqui preocupado. Vê que vai ter 

uma distribuição de cesta básica aí mandada pelo governo, 28 mil cestas básicas, que 

na verdade pelo que eu vejo aí não deve nem fazer cosquinha essas 28 mil cestas 

básicas porque a cidade é muita gente, só no Cras tem 120 mil cadastradas. Então a 

gente está aí preocupado também com essa situação porque não adianta as coisas 

está bom para gente e não estar bom para o povo, né? A gente é vereador do povo, 

está junto com o povo, então a gente sente na pele as dificuldades deles lá, tá? Então 

a gente aguarda isso aí ansioso aí, que o governo possa dar um parecer para gente 

também para gente poder dar informação para esse povo que está nos procurando, 

esse povo que está necessitando para que a gente possa orientando eles aí como que 

será feita essa... a distribuição dessas cestas básicas aí. Obrigado, senhor presidente!” 

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

inscrito, vereador Wagner Balieiro.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3100300031003300330031003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (ANAIS)                                        26 

CMSJC-001 – 29ª Sessão Ordinária – 12.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  12.05.2020 

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

senhores vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e TV 

Câmara. Antes de mais nada, também homenagear aos profissionais da área de 

enfermagem, os enfermeiros, os assistentes de enfermagem, são profissionais que 

estão na linha de frente nesse combate contra a pandemia, contra toda essa situação, 

inclusive são profissionais que muitas vezes acabam sacrificando a família, a própria 

vida em defesa do próximo. Então hoje não poderia deixar de dizer aqui que no dia do 

enfermeiro, do profissional da área de saúde, na área de enfermagem, as nossas 

homenagens e parabenizar a todo o profissional da área de saúde que tem feito esse 

trabalho de combater a crise, a pandemia, na área de saúde. Lembrando que, com a 

ausência completa muitas vezes de medidas governamentais, hoje acabou de sair, faz 

alguns minutos, o triste número de óbitos no Brasil, hoje bateu mais um recorde, mais 

de 880, 881 óbitos no dia de hoje. O Brasil ultrapassou a Alemanha em número de 

casos hoje. Então é uma situação que está se agravando, com a curva crescente e 

batendo recorde dia após dia, não está tendo nenhuma mudança no sentido de 

estabilização ou de cair, está sempre aumentando, e tem gente que está fazendo de 

conta que não está acontecendo nada e está deixando a coisa andar como se não 

houvesse nada. Lamentavelmente, a gente não tem o governo federal fazendo a sua 

parte em absolutamente nada além de somente criar confusão, crise política. Está 

vindo mais uma enorme crise política, começou hoje e amanhã deve estar em todos os 

noticiários, a provável divulgação daquela gravação de uma reunião que vai fazer a 

gente sentir muita vergonha do que foi debatido, mas que é a característica do governo 

federal, um governo que não tem rumo, que trabalha com ódio, que trabalha com 

nenhuma perspectiva de projeto de país e que vai trazendo uma série de situações 

que vai levando embora inclusive vidas no nosso país, como nós estamos aí, com 

mais de 12 mil óbitos no Brasil, e o Brasil cada vez mais subindo tristemente no 

ranking dos países com mais casos de coronavírus e com mais casos de óbitos em 

função dessa pandemia. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje, senhor presidente, e 

falar um pouco sobre essa questão da cesta básica que está sendo fornecida pelo 

Estado. É importante a gente lembrar, caros vereadores, que a cesta básica ela está 

vindo pelo Estado, vinte e oito mil quatrocentas e poucas cestas, com o nome já, com 

a destinação correta das pessoas que estão cadastradas, que estão lá no Cadastro 

Único, até março de 2020, até março de 2020. E a gente sabe que a crise pesada, 

abril, maio e o que vir pela frente, essas pessoas ou pessoas que também precisam e 
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têm necessidade e que estão passando por necessidade agora, que não estão no 

Cadastro Único, estão ainda sem a possibilidade de receber essa cesta básica. E aí 

que entra a parte que falta da Prefeitura de São José, que até agora não comprou 

nenhuma cesta, não comprou um caroço de feijão para ajudar nenhuma família, fica 

dependendo só de doação da população, doação de empresas e até agora, numa 

omissão cruel, o prefeito não comprou nenhuma cesta básica aqui em São José. E, 

conforme vários colegas já colocaram, nós vamos ter uma necessidade muito maior do 

que foi colocado pelo Estado, essas pouco mais de 28 mil cestas, que já têm destino, a 

pessoa definida, porque já vai para as famílias que estão no Cadastro Único, a gente 

tem rodado e conversado com algumas famílias, algumas famílias que pedem apoio aí 

inclusive a vários vereadores e aqui para o nosso mandato também, muitas delas não 

estão no Cadastro Único, aliás, a imensa maioria não está no Cadastro Único e 

precisa ter uma medida social para elas. É nesse sentido que hoje também tive aqui o 

encaminhamento de uma indicação, que foi aqui de conhecimento de todos os 

vereadores, onde nós novamente colocamos que, daqueles 80 milhões que virão do 

governo federal em quatro parcelas para São José dos Campos, 80 milhões, parte 

desse dinheiro tem que ser para fazer apoio social, apoio econômico em nossa cidade. 

Que apoio social é esse? Fornecimento de cesta básica; auxílio emergencial para as 

famílias, falou em dinheiro inclusive que poderia ser fornecido a exemplo de outras 

cidades; fazer também a possibilidade do apoio econômico, por exemplo, quando a 

gente vê a cidade de Niterói, que criou um auxílio financeiro para os 

microempreendedores individuais, as MEIs, poderia ser feito aqui também. Então a 

indicação ela colocou, né, vai ser um documento oficial da Câmara que vai ser 

encaminhado para a Prefeitura, 18 sugestões de exemplos de outras cidades que 

poderão ser realizadas aqui com o valor desses 80 milhões que virão do governo 

federal ao longo dos próximos quatro meses. É fundamental que a cidade faça a sua 

parte nesse momento de crise no apoio social, econômico e sanitário aqui no 

município de São José e pare de gastar com coisas desnecessárias. Eu, passando de 

carro hoje ali perto da rotatória do Colinas, vendo aquele jardim que está sendo feito, 

de R$ 810 mil reais. 810 mil reais gastar num jardim em plena crise?! Qualquer um que 

sabe dessa história e passa no local fica indignado, que é um horror você pegar e 

fazer um gasto de dinheiro desse montante para fazer jardim sabendo que tem gente 

passando fome em São José, porque todo dia chega pedido de cesta básica, 

urgências aí de apoio econômico e social para famílias, e aqui você tendo esse 
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absurdo de gastar com coisas completamente desnecessárias. Então fica aqui 

novamente o apelo para que esse dinheiro que vai vir do governo federal possa ser 

usado naquilo que é mais necessário nesse momento para população, que é o apoio 

ao pequeno e microempresário, é o apoio ao pequeno comerciante. Tem cidades que 

estão pagando até parte da folha de pagamento para que a pessoa não seja demitida, 

verba municipal mesmo, São José também pode fazer isso. Todos os exemplos que 

nós colocamos lá são exemplos de outros municípios, muito exitosos, muito 

corretamente aplicados para o momento de crise tão grande, talvez a maior da nossa 

história, pelo menos da nossa geração, com certeza, que nós estamos vivendo. Então 

é fundamental que a gente acompanhe, todos os vereadores, população, acompanhe 

o destino desses 80 milhões. Falando nessa questão do recurso, quero dizer que, 

apesar de São José ter recebido mais de 20 milhões já do Governo do Estado, do 

governo federal e até do Poder Judiciário, quase 21 milhões para o combate do 

coronavírus, nossa cidade todo mês está perdendo quadros importantes de médicos, 

enfermeiros e assistente de enfermagem. No mês de abril, em plena crise, no mês de 

abril o quadro de... nós perdemos quatro médicos da rede própria da Prefeitura e 

perdemos nove enfermeiros ou assistente de enfermagem. Qual é a proposta da 

Prefeitura para fazer a reposição desses profissionais? Até agora nenhuma, até agora 

nenhuma. Desde 2017, nós perdemos 283 profissionais na área de saúde, são 99 

médicos a menos e 184 enfermeiros ou assistente de enfermagem a menos na cidade 

de São José dos Campos do quadro efetivo. Precisa fazer concurso, precisa reequipar 

as unidades de saúde e essa linha de frente com pessoas do poder público para fazer 

o atendimento da população, porque numa hora de crise, numa hora que a gente tem 

uma situação completamente inexistente nessa história, não é o setor privado que 

ajuda, viu? É o poder público que ajuda, quando tem políticas públicas consolidadas, 

quando tem estrutura estatal para fazer frente a essas situações, seja na saúde, na 

economia e na questão social. Então esse triste dado que a gente está trazendo aqui 

hoje, essa perda de médicos, de enfermeiros e assistentes de enfermagem, nós 

precisamos trabalhar e cobrar do senhor prefeito para que ele faça o papel de 

contratar mais profissionais. Está lá dentro das medidas que a gente colocou pela 

indicação, e que é exemplo em outros municípios, da contratação emergencial de 

profissionais de saúde. Isso pode ser feito a exemplos de outros municípios, isso pode 

ser feito com os 80 milhões que virão para nossa cidade, isso pode ser feito inclusive 

com o recurso que São José arrecadou até abril, que já é, no ano de 2020, maior que 
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o de 2019. Então fica aqui nessa tribuna, conversando com os colegas vereadores, 

tanto as sugestões como a importância dessa fiscalização dos recursos que estão 

vindo para São José para ser usado onde mais precisa hoje, que é no atendimento 

social e econômico da nossa população.” 

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

inscrita, Juliana Fraga. Vai falar, Juliana? Vai falar? Com a palavra o vereador Sérgio 

Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu só queria retomar um 

assunto aqui que eu tenho ouvido, o vereador que antecedeu falou e em vários 

noticiários a gente ouve também, dizer que o Brasil bateu mais um recorde, né? Nós 

vimos aí hoje 881 mortes em 24 horas. Mas usar essa palavra recorde é uma coisa 

muito, muito triste, né? Porque a gente se refere a recorde àquele atleta que se dedica 

durante anos e ele consegue uma vitória, uma medalha de ouro, ele bateu um recorde, 

ou seja, uma coisa alegre, uma vitória, né? Então usar a palavra recorde para nós, e 

gente tem ouvido isso muito nos noticiários de televisão, ‘mais um recorde batido pelo 

Brasil, ultrapassou o país tal, ultrapassou o país tal’, e nós estamos vivendo nessa 

calamidade, nessa pandemia, nessa tristeza, né, parece que não são pessoas que 

estão morrendo, mas são números, né? 800 pessoas morrendo, mais de 12 mil 

pessoas no Brasil. Então eu fico muito constrangido quando eu ouço as pessoas 

utilizarem... sei que o vereador não usou de maneira maldosa, né? Mas é de tanto a 

gente ouvir os noticiários dizendo que o Brasil quebrou mais um recorde, a gente 

acaba também usando essa palavra aí. Na verdade, nós estamos é não celebrando 

nenhum tipo de vitória, mas muito tristes por cada vida que perde, por cada vida que 

nós perdemos no país. Então eu me sinto realmente constrangido quando eu ouço nos 

noticiários, ou qualquer pessoa dizendo, que o Brasil quebrou mais um recorde no dia 

de hoje. Isso para nós não é mérito nenhum, pelo contrário, é uma tristeza muito 

grande no coração de cada um porque são pessoas, são seres humanos, são famílias 

que estão perdendo aí seus pais, suas mães, filhos, seus entes queridos. Então fica 

aqui só essa lembrança, que a gente não utilize essa palavra recorde quando se referir 

à pandemia.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, só volto a este microfone, eu 

esqueci de falar dois pequenos assuntos de importância aqui para nossa cidade. Na 
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verdade, lembrar novamente aqui na Câmara Municipal da necessidade de termos 

logo um projeto de lei da Prefeitura, de iniciativa da Prefeitura, para discutir a questão 

dos professores eventuais, da questão dos profissionais de esporte, porque como a 

gente tem visto essa situação de crise ampliar, prorrogando mais datas, esses 

profissionais já estão preocupados com relação à falta de uma iniciativa por parte do 

Poder Executivo em relação a esses profissionais que dependem de atividades do 

poder público. Se a atividade não está acontecendo, precisa ter um auxílio, não 

empréstimo, um auxílio para resolver tanto a questão dos professores eventuais, 

profissionais do esporte e outras categorias que prestam serviço pela Prefeitura. 

Também queria só aproveitar para dizer o seguinte: a gente quando fala a palavra 

recorde lógico que a gente não queria falar recorde para uma situação dessa. O Brasil, 

infelizmente, com muita tristeza, bateu um triste recorde. Até concordo que essa 

palavra talvez... pode ser a não a mais adequada, mas talvez é a que pode ser que 

mais marque agora quando a gente vê números tão avassaladores como esses. E o 

que mais fico... o mais triste na verdade é que mesmo vendo tudo isso, tem gente que 

não se sensibiliza, a começar lá por cima, né, o presidente não se sensibiliza com 

nada que está acontecendo neste país, muitas pessoas não percebem o tamanho da 

gravidade do que está acontecendo e começam a discutir valores econômicos versus 

valor de vida. E a vida para gente ela não pode ser medida em valor monetário, a vida 

não tem preço, a vida ela tem que ser preservada em todas as situações possíveis, 

usar todos os recursos possíveis, mesmo se fosse uma vida a gente tinha que fazer 

tudo o que for possível para preservar essa vida. Então a vida ela não tem preço. E 

não podemos medir as palavras quando a gente tem uma situação grave como essa, 

temos que usar tudo o que for possível para sensibilizar aquelas pessoas que ainda 

não acreditam na gravidade do que está acontecendo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só com relação... que 

você falou, vereador, com relação aí a não só dos professores eventuais, mas de 

outros prestadores de serviço. Como foi prorrogada a quarentena, né, nós já estamos 

discutindo isso na bancada também para prorrogar o benefício para que essas 

pessoas não fiquem sem o seu pagamento, já estamos cuidando dessa situação. Com 

a palavra a vereadora Juliana Fraga.”  

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

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

prazo regimental de cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, funcionários 

da Casa e todos que estão assistindo pela TV Câmara e pela Internet! Eu gostaria de 

primeiramente... eu tenho dois assuntos para falar. Primeiro, é agradecer. Hoje é o dia 

dos enfermeiros, e eu não podia deixar nesse momento de falar e agradecer esses 

profissionais, não só a eles, mas todos os profissionais da saúde que estão ali na linha 

de frente no enfrentamento ao coronavírus, né? Então, meu muito obrigada! E, como já 

foi falado hoje, essa triste marca de 801 pessoas que morreram, que estamos vendo 

né... e estamos vendo o isolamento social, apesar dessa grande triste marca, um 

afrouxamento do isolamento social. Hoje, não só hoje, mas eu tenho visto crescente, 

andando na rua com o meu carro para ir para o supermercado, hoje vindo para 

Câmara, vários comércios com a porta meio aberta, vários, e não são comércios, não 

são comérciso de serviço essencial, são comércios diferentes com a porta meio 

aberta, e isso é reflexo de um afrouxamento e de uma política meia-boca, que não 

prioriza a vida das pessoas, que não tem uma política... é uma política desumana e 

que não prioriza a vida das pessoas infelizmente, no governo federal e aqui na nossa 

cidade, porque... Hoje vimos o afrouxamento, abertura das academias. Gente, as 

academias... eu faço, vou à academia, mas hoje eu não tenho a coragem de ir à 

academia, a academia está em sexto lugar de local de contágio, infelizmente essa é a 

realidade, e por mais que tenha regras, isso ainda dificulta mais quem tem uma 

academia, porque são tantas regras que eu duvido que vai realmente vingar essa 

abertura para a academia. Mas, reafirmo, é uma política de afrouxamento ao 

isolamento social, desumana e que não prioriza vida. Estamos passando uma 

dificuldade, mas nós temos visto aqui na nossa cidade que política é feita? Quais 

políticas são feitas para o auxílio às pessoas que mais precisam? Eu não vi. E também 

para os profissionais. A semana que vem os professores vão voltar para a escola. 

Agora os professores já estão... Foram os estagiários, foram os professores PDs e 

agora os professores efetivos vão voltar para escola. Para quê? Para quê? Não tem 

uma política de educação à distância? Não tem uma política que os professores 

possam trabalhar em casa? Vão para escola trabalhar, para arrumar aulas, para fazer 

atividades, e os HTCs vão ser aglomerados com os outros colegas? Como que vai ser 

isso? Inclusive, eu fiz um ofício, um requerimento querendo saber, até mesmo por 

questionamento de vários colegas professores, como que vai se dar isso? Como que 

vai ser esse retorno para a escola? Enfim, eu vou aguardar a resposta, porque até 

agora todos os requerimentos que eu enviei em relação às medidas que foram 
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tomadas, em relação às merendas, em relação às atividades dos profissionais, 

nenhuma foi respondida até agora. E queria terminar dizendo que o Tribunal de Contas 

hoje, da União, indicou o adiamento do ENEM, por conta da situação dos alunos em 

meio à pandemia do coronavírus, que é outra situação que o nosso governo federal, 

né, o ministro da Educação não querer adiar o ENEM por puro egoísmo, parece, né? 

As pessoas, os estudantes que serão mais prejudicados são os estudantes das 

escolas públicas, os estudantes de cursinhos públicos que não têm tanta facilidade 

para ter acesso à internet, que têm um estudo que... já precisa correr mais do que os 

alunos de escola particular. Mas temos aí uma notícia que a gente vai aguardar essa... 

que o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União, que o Ministério Púbico 

realmente entre e adie, e o Ministério da Educação, adie o ENEM porque senão vai ser 

mais uma injustiça com as pessoas que mais precisam. Obrigada, senhor presidente!” 

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

um minuto de silêncio a pedido dos vereadores. Com a palavra a vereadora Dulce 

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, desculpa aí, mas eu queria também 

um minuto de silêncio para a senhora Cleuza Teixeira de Oliveira, moradora lá de 

Eugênio de Melo, e também queria aí personificar uma grande enfermeira que nós 

tivemos. Cleuza Teixeira de Oliveira. E também queria fazer uma homenagem pelo dia 

da enfermagem para a senhora Nair Celeste, que trabalhou muito anos lá na UPA de 

Eugênio de Melo, que está aposentada, infelizmente está muito doente. Então eu 

queria deixar aqui a minha homenagem para Nair Celeste como uma grande 

enfermeira que ela foi em toda a sua vida.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Está registrado, 

vereadora. Com a palavra o vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente! Só para lembrar, nós estaremos 

acompanhando esse decreto que o prefeito Felício assinou hoje juntamente com as 

academias, o vereador Marcão, o vereador Calasans já falaram aqui, várias pessoas 

nos procurando também como já procuraram vossa excelência, presidente, e a gente 

vai estar aqui aberto para tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento. Muitas 

pessoas falando: ‘eu sou obrigado a abrir ou não?’ Eu falei: ‘não, não é obrigado a 

abrir’. Porque devido ao decreto – né, vereadores? – tem academia que não vai 

conseguir abrir e não vai conseguir sobrevir, porque os 10 metros, o dinheiro. Aí agora 

mesmo um proprietário de academia questionando e falando comigo: ‘Vereador, se eu 

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 3100300031003300330031003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (ANAIS)                                        33 

CMSJC-001 – 29ª Sessão Ordinária – 12.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  12.05.2020 

abrir, eu vou ter que receber de todo mundo; se eu receber de todo mundo, eu não 

consigo colocar todo mundo na minha academia. O que eu faço? O senhor sabe como 

é que eu vou poder fazer?’ Eu falei: ‘amanhã, a gente vai poder conversar, trocar uma 

ideia, né?’ Eu acho que assim, os vereadores estão à disposição para gente poder 

conversar. Aproveitando, mandar um abraço para Duda, né, que é da academia lá que 

acabou de falar com a gente, o Rodolfo também e o Fabinho. Estamos aqui à 

disposição, tá bom, presidente? Muito obrigado!” 

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

Cyborg! Passaremos agora a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores 

Robertinho da Padaria, vereador Dr. Elton e vereadora Dulce Rita, pelos passamentos 

dos senhores Toro Sanefuji, Rodrigo Pereira e Cleuza Teixeira de Oliveira.” 

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

póstuma à memória do ex-vereador Toru Sanefuji, do senhor Rodrigo Pereira e da 

senhora Cleuza Teixeira de Oliveira. 

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

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

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

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

19h45min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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