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TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: ZÉ LUÍS (PSD), CYBORG (CIDADANIA), LINO BISPO (PL), DR. ELTON 

(MDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), WAGNER 

BALIEIRO (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB) e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS).  

 

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

CAMARGO (PSDB) – 17h53min; JULIANA FRAGA (PT) – 17h53min; DULCE RITA 

(PSDB) – 17h54; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 17h55min; DILERMANDO DIÉ 

DE ALVARENGA (PSDB) – 17h57min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h11min; 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h33min; e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) – 19 

horas.  

 

 

Às 17h55min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JOSÉ 

DIMAS, 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 JOSÉ DIMAS:- “Informo a todos os presentes que, nos 

termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra 

o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a supressão de leitura 

de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. 

Solicito, ainda, o adiamento, por uma sessão, dos seguintes Processos: 2378/2020 – 
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PL 59 e 738/2020 – PL 16. Solicito o adiamento desses processos por uma sessão, 

2378/2020 – PL 59 e o PL 16 – Processo 738/2020. Solicito, ainda, senhor presidente, 

a inclusão para leitura e votação: Processo 3213/2020 – Requerimento nº 788/2020. E 

ainda solicito a inclusão para a votação do Processo 3206/2020 – Processo de Lei nº 

93/2020. Esse processo, senhor presidente, ele é muito importante, ele vai ser lido 

hoje por nosso secretário da Mesa, Marcão da Academia, e ele trata de autorizar o 

Município a fornecer transporte para a entrega de cestas básicas, essas que vieram do 

Governo do Estado, as 29 mil cestas, através dos transportadores escolares que têm 

contrato com a Prefeitura. Então o processo é muito importante, muito relevante e que 

merece do Plenário uma atenção especial, nesse momento aqui de pandemia, para 

que rapidamente as cestas básicas cheguem aos lares das pessoas já cadastradas 

pelo CadÚnico.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Portanto, em votação a solicitação feita 

pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, 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° 59/2020 constante do Processo nº 2378/2020, de 

autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a criar a “Copa 

Sul de Futsal” e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 16/2020 constante do 

Processo nº 738/2020, de autoria do vereador Zé Luís, que fica a Prefeitura de São 

José dos Campos autorizada a divulgar no seu site os animais disponíveis para 

adoção do Centro de Controle de Zoonoses; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura 

e votação do Requerimento nº 788/2020 constante do Processo nº 3213/2020, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que agradece e Parabeniza a empesa Ótica 

Oriente, que contribui para o combate à Covi-19 em São José dos Campos; e o pedido 

de inclusão para votação, em regime de urgência para apreciação em turno único, do 

Projeto de Lei nº 93/2020 constante do Processo nº 3206/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que autoriza o Município a fornecer transporte para a entrega de cestas 

básicas a serem distribuídas pelo Governo do Estado de São Paulo às famílias em 

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 3100300031003300330033003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                           3 

CMSJC-001 – 30ª Sessão Ordinária – 14.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.05.2020 

vulnerabilidade social, por conta da situação de emergência e estado de calamidade 

decretados em razão do enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus - 

Covid-19. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Presidente em exercício José Dimas, boa noite! Boa noite a 

todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela TV Câmara e 

também pelas redes sociais! A pergunta do dia, senhor presidente: por que, vereador 

Cyborg, é possível transportar cestas básicas e não as marmitas das crianças das 

escolas? Esta é a grande pergunta do dia. O projeto chegou ontem. Aliás, agradecer o 

governador João Dória, que mandou aí quase 29 mil cestas. Muito bem, obrigado, em 

nome aí de São José dos Campos pelas cestas básicas! Agora eu não entendi porque 

pode carregar cesta básica, não é ano eleitoral, senhor presidente? Agora a outra 

pergunta: quantas cestas básicas o prefeito do Dória comprou? Nós não sabemos 

esse número ainda. Nenhum. Então, vamos acompanhar a leitura do secretário da 

Mesa desse processo, mas está muito estranho, pode se transportar, pode se fazer 

live em frente às cestas básicas do governador Dória, agora o município não pode 

colaborar comprando também cestas básicas? Ou seja, o número do governador 

Dória: 29 mil cestas; o número das paróquias: mil, dois mil, três mil; o número do 

prefeito do Dória: zero. Então, senhor presidente, e lembrando, tem um requerimento 

de todos os vereadores desta Casa solicitando também a compra por parte da 

Prefeitura. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Lembrando ao vereador José Luís, 

você tem uma solicitação do seu processo para constar na... na pauta... aliás... Com a 

palavra, então, o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Fiquei assim... esqueci de fazer uma solicitação, senhor 

presidente. Adiamento, por uma sessão, do processo... do PL 414 – Processo 

14578/2019, por uma sessão, o adiamento.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Em votação a solicitação feita pelo 

vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Aprovado por unanimidade.” 

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

2201, de 11 de julho de 1979, que “Dispõe sobre a implantação da zona azul.”. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Solicito, então, ao nobre vereador 

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

senhores 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 requerimento incluso, a saber: “Processo nº 3213/2020 – 

Requerimento nº 788/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, agradece e 

parabeniza a empesa Ótica Oriente, que distribui para o combate à Covi-19 em São 

José dos Campos.” 

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

somente esses... essa a leitura no dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Suspenderemos a sessão por alguns 

minutos para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JOSÉ DIMAS. 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Reaberta a presente sessão, com a 

palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito inclusão para leitura do 

Projeto de Lei nº 95/2020.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Em votação a solicitação do vereador 

Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 

95/2020 constante do Processo nº 3229/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que 

denomina a travessa remanescente da matrícula imobiliária nº 10.312, no bairro Vista 

Verde, Região Leste de São José dos Campos, como rua Antígua. 
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O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Queria neste momento 

agradecer algumas pessoas. Hoje eu tive a oportunidade de estar ali no Hospital 

Municipal novamente tomando ciência de algumas medidas que estão sendo adotadas 

ali. Então eu queria agradecer o secretário doutor Danilo Stanzani, que pôde estar ali 

também durante aquela visita, e também o doutor Maganha apresentando um novo 

setor que está sendo aberto ali no Hospital Municipal com a ampliação de 40 leitos 

para o atendimento de Covid. São 40 leitos mais. E destes 40 leitos, algumas 

novidades. Eles estabeleceram ali, além de todos os leitos adequadamente formados 

com os respiradores disponibilizados, existe um setor ali dentro do Hospital Municipal 

nesta nova área que está sendo aberta com a instalação de uma sala com ultravioleta, 

e o que acontece? Os funcionários, estando ali, eles saem, retiram aquela roupa e o 

seu material fica numa sala com alto índice de ultravioleta. As pessoas não podem 

inclusive ficar ali dentro em virtude do aumento da chance de câncer de pele. Mas 

aquele material, então, ele fica exposto à alta intensidade de raios ultravioletas. Eles 

estão fazendo, assim como em alguns outros lugares do mundo, a utilização desse 

tipo de equipamento e fazem teste de controle. Então o material, após estarem 

expostos a esse tipo de energia, eles então recoletam para identificar a presença ou 

não de gérmens ali. E o que nota-se nos trabalhos iniciais é que aquele material não 

possui, apesar da entrada na área de Covid, não possui mais a presença do material 

biológico. Então é uma novidade que nós estamos tendo aqui em São José dos 

Campos, implantado pelo Hospital Municipal com o apoio aí da secretaria, além do fato 

desses 40 leitos que estão sendo disponibilizados. Em virtude da possibilidade 

inclusive de ter que realizar todo o fluxo dentro do hospital, o fluxo também está sendo 

remanejado para que aquela área que hoje atende UTI ela continuará como UTI, esses 

40 leitos serão inicialmente enfermarias, mas eles rapidamente podem ser 

remanejados, transformando numa grande UTI para o atendimento de pacientes Covid 

na nossa cidade. Então eu queria parabenizar a Prefeitura em nome do prefeito 

Felício, o secretário de Saúde também e também ao doutor Maganha pela iniciativa. E 

a gente vai estar acompanhando todo esse projeto sendo realizado e implantado na 

nossa cidade. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereador Dr. Elton! Uma 

notícia boa na área da saúde. Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores e 
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vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do 

Facebook! Eu quero aqui somar à palavra do vereador Dr. Elton, realmente 

parabenizar a Secretaria de Saúde que tem feito um trabalho espetacular na nossa 

cidade no combate a essa endemia, com toda a infraestrutura, com todo o 

investimento. Hoje, no boletim diário, que já soltou através da Secretaria de Saúde, 

estamos colocando aqui 409 casos já positivos que... já confirmados aqui em São José 

dos Campos. Desses 409, 245 casos recuperados, né? 129 em casa; 17 internados, 

sendo 2 em UTI pública, nenhum na enfermaria, 5 na UTI particular, de hospitais 

particulares, e 10 nas enfermarias. Então mostrando também que o poder público, 

hospitais públicos estão investindo, trabalhando nesse combate a essa endemia e 

tendo retorno. São José é uma cidade de 750 mil habitantes praticamente. Nós 

estamos aí com 409 casos. Mostra, sim, que a cidade ela além de estar se preparando 

para um possível crescimento do contágio, mas também as pessoas se 

conscientizando, ajudando. E precisa isso a cada vez mais. Nós entendemos que é 

educação, é conscientização, é um olhando pelo outro, é um olhar pela saúde do 

outro, cada um pensar no próximo, isso é importante, a solidariedade, o amor ao 

próximo, é isso que tem que trabalhar e é isso que nós temos que promover e dados 

vão mostrando. Desculpa, presidente, está caindo um pouquinho que eu acabei de 

mudar a máscara. Só para dar continuidade, hoje nós também estivemos também, 

agora cedo, hoje cedo, com o prefeito Felício Ramuth, com o secretário Danilo 

Stanzani, na entrega da 34ª UBS Resolve. Desculpa! UBS Resolve, lá implantada no 

Jardim Oriente, na unidade da UBS do Jardim Oriente, uma unidade que a gente tem 

participado ativamente, sempre presente nas reuniões do CGU, trazendo informações, 

junto com os moradores, com todos lá, para gente trazendo aqui indicação, levando 

propostas para a secretaria, e tendo a infraestrutura. Esse espaço é um espaço, que 

foi apresentado lá, é um espaço que a gente já tinha buscado, já tinha levado até a 

nível estadual com deputados, tentando trazer emendas parlamentares até para fazer. 

Realmente, quando a Prefeitura conseguiu esse recurso, e falou: ‘bom, vamos acelerar 

e vindo a outra emenda a gente aplica em outro local.’ E foi entregue hoje, foi entregue 

hoje, estivemos lá presente. Foi dada a ampliação de vários espaços lá, a farmácia 

ficou muito mais acessível, melhor. As questões de coleta, agora tem um espaço de 

coleta para essa UBS Resolve. Nós temos a sala de espera bem maior, a recepção foi 

ampliada. A unidade está contando com 10 médicos (5 clínicos gerais, 3 pediatras, 2 

ginecologistas), 1 nutricionista, 13 auxiliares de enfermagem, 2 enfermeiras, 3 
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dentistas – 3 dentistas (que um dos nossos pedidos que foi acolhido aqui foi... foi... no 

caso foi acolhido, foi trazer mais um equipamento de odontologia, da cadeira 

odontológica, e trazendo mais um dentista para casa), 1 técnica de saúde bucal, 1 

auxiliar em saúde bucal, além de servidores administrativos como o Pró-trabalho e 

tudo mais. É uma das unidades mais bem servidas da cidade. Agora tem uma 

estrutura espetacular. A gente...” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Por gentileza, conclua, senhor 

vereador!” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “A gente fica muito contente. Desculpa, senhor 

presidente, é que a gente fica até empolgado de ver essa... investimento na saúde e 

saber. E aí foi uma pergunta que eu até fiz no vídeo que nós fizemos para apresentar 

através da nossa página no facebook, também estamos apresentando para falar sobre 

as questões que estão falando muito que estão algumas... alguns exames, algumas 

consultas estão sendo desmarcadas. Não é real, tá? Nós temos... conversamos 

bastante com a gerência, conversamos bastante com o secretário, teve algumas 

adaptações de alguns médicos que pediram para as pessoas não irem naquele 

momento, em outro momento, se não fosse realmente uma situação urgente, e está 

sendo marcada sim e se tiver qualquer problema acho legal entrar em contato 

conosco, todos os vereadores aqui, entra em contato na Casa para gente buscar e 

fiscalizar o que está acontecendo no serviço. Mas aqui explicando que realmente o 

serviço está acontecendo, a estrutura está sendo entregue, a cidade está conseguindo 

fazer a sua parte no combate ao corona também. Obrigado.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos 

acompanham pelas redes sociais, eu quero aqui destacar duas coisas importantes que 

fizemos hoje. Uma delas, visitei hoje o canteiro de obras da Linha Verde que começou 

a implantação do canteiro. A Linha Verde vai trazer com certeza para a região sul um 

grande movimento. A Linha Verde vai fazer uma transformação bastante grande no 

sentido de uma geração de empregos. O comércio que vai ser totalmente aí pujante 

nessa região pelo fato de ter um corredor rápido, um corredor seguro onde ali vai 

haver então a ciclovia, diversas praças e a Linha Verde com certeza vai ser um grande 

marco aí na administração do prefeito Felício Ramuth. Também estivemos ali na 

inauguração da 34ª UBS Resolve conferindo um pouco daquilo que tem sido em outras 

unidades. O prédio ele é um prédio que tem espaço para algumas ampliações. Até 
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conversando com a gerente uma necessidade que é bem antiga, que ela... tentamos aí 

colocar para que pudesse ser feito nessa ampliação, que é o vestiário para os 

profissionais que ali trabalham que precisam dessa ampliação ali, mas com certeza 

isso será feito num outro momento. A unidade ali do Jardim Oriente ela atende mais de 

18 mil munícipes ali, desde o Bosque dos Ipês, Terra do Sul, Jardim Sul, Oriental, 

Oriente, Jardim Paraíso, Jardim América e Jardim Anhembi, realmente é uma unidade 

bastante frequentada. E a gerente por sinal é uma pessoa muito assim dedicada no 

atendimento. É uma das coisas que a gente tem assim cobrado nas Unidades Básicas 

de Saúde é o atendimento ao munícipe, aquela atenção em resolver o problema, 

porque o que a gente muitas vezes escuta é de que a pessoa foi até à unidade e de 

repente não foi muito bem atendido. Uma das coisas que eu, conversando com ela, 

pedi a ela é que pudesse realmente fazer com que todos os atendentes ali, todos os 

funcionários da unidade pudessem ter esse carinho, ter essa atenção com o munícipe 

que ali vai procurar um atendimento. Então está de parabéns a Gisele, que é a gerente 

da unidade, e toda a comunidade ali do entorno onde nós temos o Shopping Oriente, 

né, que trouxe com certeza um grande desenvolvimento para região. Inclusive 

estamos trabalhando para que as linhas de ônibus possam ser adequadas a essa 

necessidade do momento daquelas comunidades. Então está de parabéns aqui todas 

essas comunidades que são pertencentes na carteira da UBS do Jardim Oriente que a 

partir de agora contam também com a UBS Resolve. Está de parabéns e que a 

comunidade seja realmente, continue sendo bem atendida como está sendo hoje lá na 

unidade. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, vereador Lino Bispo! Antes 

da palavra ao vereador Maninho, solicito ao nosso secretário, vereador Marcão da 

Academia, que faça a leitura do processo solicitado pelo Juvenil Silvério, processo da 

autoria da vereadora Dulce Rita.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Processo nº 3229/2020 – 

Projeto de Lei nº 95/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, denomina a travessa 

remanescente da matrícula imobiliária nº 10.312, no bairro Vista Verde, Região Leste 

de São José dos Campos, como rua Antígua. Comissão de Justiça - Rito Ordinário - 

Término do prazo para emendas: 28/05/2020.’ Somente, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Maninho 

Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, vim aqui hoje para 
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passar aqui um recado aqui: que no sábado a Sociedade São Vicente de Paulo estará 

realizando aí o 2º Drive-Thru da Solidariedade, que será sábado, a partir das 8 às 17 

horas. As pessoas podem ir lá, não precisa nem descer do carro, o pessoal vão estar 

lá para receber as mercadorias. A Sociedade São Vicente de Paulo que vem fazendo 

um trabalho maravilhoso, fazer um grande trabalho aí nesse momento difícil aí que 

estão passando aí o nosso país e a nossa cidade. Então a gente pede aqui 

encarecidamente que as pessoas que puderem ir lá fazer esse gesto de amor, levar lá 

um quilo de alimentos não perecíveis que com certeza vai estar servindo muito para... 

ajudando muitas famílias. Não está fácil, muita gente em zona de fome, pedindo e 

precisando de alimento, então a gente pede encarecidamente aí que as pessoas que 

puder fazer esse favor de passar lá no sábado, entre as 8 às 17 horas, para poder 

ajudar lá, fazer a entrega desses alimentos, que com certeza vai ser de grande valor 

para muitas pessoas aí que estão precisando aí. A gente parabeniza aí o nosso 

prefeito Felício Ramuth aí pelas 28 mil cestas básicas, o governador João Dória que 

deu esses... nos passou essas 28 mil cestas básicas aí para cidade. Com certeza é 

grande importância, muito importante, chego na hora certa, precisava mesmo, mas ao 

mesmo tempo ainda a gente se preocupa, senhor presidente, porque ainda tem muita 

gente que não faz parte, não estão cadastrados no Cras e também estão em fases 

difíceis precisando aí de alimento e eles têm procurado lá no Cras e não tem... não vai 

ter cesta básica para todo mundo. Então a gente fica aqui, nós vereadores... eu vejo 

assim, a gente vereador e o prefeito, nós somos sim responsáveis por esse povo que 

foram eles que nos colocou aqui para ser o representante deles então eu acho que a 

gente tem que estudar novas maneiras aí de poder ajudar esse povo aí que tanto está 

precisando da gente aí nesse momento aí. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Com a palavra o vereador Wagner 

Balieiro.” 

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

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

novamente vem a este microfone para falar da necessidade urgente da Prefeitura fazer 

o projeto de auxílio aos professores eventuais. Eu vou fazer questão de vir aqui toda 

sessão falar sobre esse assunto. Nós estamos no dia 14 de maio, quase no final do 

mês, votamos no mês passado um empréstimo no valor de 50% do salário que caiu no 

dia 30 de abril, não há perspectiva de volta às aulas ainda este mês com presença de 

alunos e é necessário e urgente termos novamente alguma legislação com relação aos 

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 3100300031003300330033003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                           10 

CMSJC-001 – 30ª Sessão Ordinária – 14.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.05.2020 

professores eventuais e logo depois ainda também com os profissionais da área do 

esporte, porque foram votados empréstimos. Vai ter que ser votado algo ainda esta 

semana ou semana que vem para resolver a situação dos professores eventuais 

porque senão vão ficar sem salário, vão ficar sem receber recursos ao longo desse 

mês. Não é um valor alto pela quantidade dos professores até pelo baixíssimo salário 

que eles têm. Então, mais do que nunca, é necessário que o prefeito mande logo um 

projeto de auxílio, e não de empréstimo, para esses profissionais, em especial aos 

professores eventuais. Queria aproveitar aqui também a oportunidade, de maneira 

breve dizer que São José dos Campos tem 60 mil famílias, de acordo com o mês de 

março deste ano, 60 mil famílias no Cadastro Único, dá 156 mil pessoas e 60 mil... 154 

mil pessoas e 60 mil famílias no Cadastro Único. 28.400 vão receber cesta básica pelo 

Estado porque a Prefeitura não comprou nenhuma cesta. As outras famílias que estão 

no Cadastro, por questão de renda, porque não ganham menos que R$89,00 per 

capita, elas foram excluídas. Olha o valor, R$89,00 per capita. É fundamental que a 

Prefeitura tenha a sua parte de contribuição nesse processo de cesta básica seja para 

famílias que estão passando necessidade e já estão no Cadastro Único ou seja por 

famílias... para famílias que estão passando necessidade em função da crise, porque 

perdeu o emprego e teve um problema de renda no mês de abril ou nesse mês, ou que 

não estão no Cadastro Único. A legislação já existe, é possível fazer, pode fazer. São 

José vai receber, além dos 80 milhões de uso livre, a maior parte dela, pode ser feita 

alguma coisa nesse sentido. E aqui colocar que a sugestão deveria ser inclusive um 

modelo que sempre foi adotado em nossa cidade, vir uma espécie de cartão com 

recursos mesmo nesse cartão, vale de 70, 80, 100 reais, porque além de você fornecer 

a cesta básica, você ajuda o próprio comércio da cidade porque ele gira comprando 

alimentos em nossa cidade. É o modelo que deveria ser inclusive aplicado para 

questão da merenda. A maioria dos munícipios trabalharam a ideia do vale merenda, 

por quê? Além de atingir todos os estudantes... Nós vamos ter aqui um projeto, que vai 

ser votado, que os transportadores escolares vão levar a cesta do Estado para as 

famílias. Tem até a sugestão aqui do transportador escolar levar a merenda também 

para os locais distantes porque essas crianças não estão indo na escola. Eu acho que 

a gente precisa ousar e avançar e fazer que ao invés de ter a marmita tenha o vale 

merenda porque daí você entrega para todo mundo, para os 67 mil alunos da rede, 

pré, pré-escola, creche, ensino fundamental e até o EJA, e ajuda a movimentar o 

comércio com esse vale merenda. Fica aí novamente a sugestão que já foi fartamente 
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falada ali nos microfones, aqui na tribuna, em sessões anteriores, que já foi 

documentado, que já foi mostrado exemplos de outras cidades, mas que precisa o 

prefeito tomar uma atitude.”  

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Agora, de acordo com as Lideranças, 

nós passaremos ao Grande Expediente. Antes, porém, a palavra o vereador Marcão 

da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, quero aqui pedir um 

minuto de silêncio, fazer uma homenagem a um grande homem, que fez bastante aqui 

em sua história de vida em nossa cidade, quero pedir um minuto de silêncio ao nosso 

amigo José Maria Veloso Ribeiro, ele membro ativo da comunidade da Paróquia 

Coração de Jesus, fazia sempre... prestava muitos serviços na pastoral, um homem de 

fé, um pai amoroso. Ontem, eu estive conversando com a sua esposa, a Maria do 

Carmo, ela estava bem... bem emocionada, então até teve dificuldade. Mas eu quero 

fazer, prestar essa homenagem, onde ele deixa seus filhos Patrícia de Sousa Ribeiro e 

Rafael de Sousa Cordeiro. Então que Deus conforte o coração de todos os familiares! 

Que Deus acolha nosso grande amigo José Maria!”  

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “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! 

É... eu, na verdade, eu venho a esse microfone só porque eu recebi uma... não é uma 

denúncia, mas mandaram algumas mensagens para mim sobre... referente aos 

motoristas de ônibus, às empresas de ônibus na cidade: que hoje de manhã – e eu 

achei bem grave isso – hoje de manhã a empresa chamou os motoristas pedindo que 

eles dirijam e cobrem a passagem porque eles querem afastar 40 cobradores. Então 

assim, eu achei bem complicada essa situação. Nós já discutimos aqui outras vezes, 

discutimos quando a gente teve a votação em relação ao transporte, vai ter 

audiência... sobre o transporte público e quando chegou essa mensagem hoje para 

mim eu achei bem complicada essa situação. Eu acho que não é o momento e... então 

eu não poderia deixar de falar essa noite.” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Passaremos neste momento, então, ao 

Grande Expediente de acordo com... um acordo com as Lideranças. E o primeiro 

inscrito para falar é o vereador presidente desta Casa, Robertinho da Padaria.”  

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 
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Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do 

Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Robertinho da Padaria, pelo 

prazo regimental de 25 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite, senhor presidente! 

Boa noite a todos os vereadores desta Casa! Quero dar um boa noite especial à 

pessoa que está nos assistindo aí em sua casa através do Facebook, através do canal 

NET da 7, do canal 9 da VIVO, através do YouTube. Quero deixar aqui o meu abraço a 

vocês. Eu tenho procurado me manifestar até que pouco aqui nesta tribuna com 

relação ao coronavírus. Nós estamos vivendo um momento difícil que eu prefiro que... 

o mais importante eu acho que é agir, é cada um fazer a sua parte e falar menos. Eu 

falo muito pouco do Covid-19. É a segunda vez que eu venho aqui nesta tribuna para 

falar do Covid-19. Eu prefiro trabalhar, fazer o meu trabalho e falar pouco. É muito 

falatório, demais. É todo mundo querendo se aparecer por causa desse raio desse 

coronavírus. Então, o que que eu quero passar, principalmente, para aquelas pessoas 

que estão nos assistindo através das nossas redes sociais, do Facebook, da TV 

Câmara? Por favor, que se puder só prestar um pouquinho atenção nos dados que eu 

vou passar aqui, novamente, viu, presidente? Que eu levantei, através de estudos, na 

ciência de pessoas que vivem esse momento, pessoas que estudaram, que é a classe 

médica, que nós temos aqui na Casa um vereador médico, que é o Dr. Elton. Nossa 

cidade hoje ela tem casos confirmados do Covid-19: 409 casos confirmados. Desse 

total... Presta bem atenção no que eu vou falar aqui que é muito importante. Desse 

total, 245 casos já foram recuperados, quase que a metade, recuperados. Hoje a curva 

de crescimento dos casos curados está mais rápida do que a de novos casos na 

cidade, olha só que interessante, esses dados científicos da Secretaria de Saúde da 

nossa cidade, de pessoas que vivem o dia a dia. Inclusive nossa Casa abriu a porta, 

né, Dr. Elton sabe disso, através do nosso meio de comunicação aqui tem aqui boletim 

diário divulgando, informando à nossa população de fato o que está acontecendo na 

nossa cidade. Trabalho sério, trabalho com responsabilidade, não é falar por falar, não. 

É em cima de dados, de estudos, de muito trabalho, que é comandado pelo nosso 

secretário da Saúde, doutor Danilo, e sua equipe, que está de parabéns, que faz um 

trabalho sério, não fica fazendo politicagem, um trabalho sério, boletim diário, e esta 

Casa ela é parceira nisso. Então na verdade a curva ela está achatada, está estável na 

nossa cidade. De 409 casos confirmados, 245 já foram recuperados, isso é um dado 

importante. Mortes: 18. Quando fala em 18 mortes, uma morte não tem preço, morte é 

morte, tá? Morte, não tem preço que paga a vida de uma pessoa. Mas a nossa cidade 

ela infelizmente confirmou 18 mortes. Casos suspeitos: 489. Mortes suspeitas: 9. Outro 

dado importante: taxa de ocupação de leitos totais da nossa cidade. Nossa cidade 
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possui 1.480 leitos, entre público e privado – 15.75% de UTI sendo ocupada em nossa 

cidade, enfermaria 5.23. Se nós formos totalizar aqui de tudo, são 20% dos leitos 

sendo ocupados na nossa cidade, quase que zero, gente. A nossa cidade está 

preparada, se preparou, presidente, para essa situação. Então, parabéns ao prefeito, 

parabéns ao secretário da Saúde, que se preparou! Eu vou ter que tirar, presidente, 

porque fica caindo a minha máscara, mas não tem ninguém aqui perto, então eu vou 

poder falar melhor. Então a nossa cidade na verdade ela se preparou. Eu acho que o 

prefeito até escondeu da gente, viu? Acho que em janeiro ele já estava fazendo 

investimento no coronavírus e nem nós sabíamos, nós da bancada. Ele se preparou 

para a cidade fazer uma gestão séria no combate ao Covid-19, essa é a grande 

verdade. Eu evito de falar, mas se é para falar, vamos falar, mas vamos falar através 

de dados. Está aqui, ó, isso aqui está no Portal também sim, já vai estar lá, viu? Está 

lá no Portal da Transparência da Prefeitura. Então vamos falar. O Ministério da 

Saúde... O que que o Ministério da Saúde fala? É muito claro quando ele fala que 

cidades abaixo de 50% pode flexibilizar. Quem está falando não é a Justiça, não é o 

governador Dória, não é o Bolsonaro, é o Ministério da Saúde, Ministério da Saúde 

que nós temos que ouvir e respeitar, que são pessoas especializadas nessa área. Está 

aqui, isso aqui são os dados, né? A nossa cidade ela atinge 20% dos leitos, o 

Ministério diz 50, a nossa cidade está atingindo 20% dos leitos ocupados. Pois bem, 

vamos continuar. E a Prefeitura continua investindo. Ontem, foi inaugurada mais uma 

nova ala no Hospital Municipal com 40 leitos de enfermaria. Uma nova ala já faz parte 

do plano de contingência do Covid-19. O hospital possui outros 50 leitos exclusivos, 

sendo 34 exclusivos de UTI. E outro dado importante: esses investimentos que o 

prefeito está fazendo não é só para o Covid-19, não, que a maioria das cidades faz, 

depois arranca tudo e vai embora. Não, isso fica para a nossa cidade. Esses leitos que 

estão sendo feitos, presidente, vão ficar, vai ficar esse legado para o povo joseense. 

Então isso, sim, é fazer gestão séria, investir e deixar aqui na nossa cidade, não é 

arrancar e depois levar embora, não. Então, nossa cidade está de parabéns, 

presidente, de parabéns. Eu não estou aqui, desculpa a expressão da palavra, 

puxando o saco do prefeito, não. Eu estou falando de dados, está aqui, ó, de dados, é 

isso aqui. Então vamos ficar bem claro para vocês verem onde eu quero chegar. E, 

hoje, eu cheguei agora aqui na Câmara depois da reunião, muito me surpreende a 

nobre vereadora Amélia Naomi, que ela é especialista em entrar na Justiça, né, ela é 

especialista. Bom, o que eu saiba ela entrou acho que até agora ela entrou acho que 
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três, eu ganhei todas, né? Essa aqui eu acho até que eu vou perder, viu? Eu acho até 

que eu vou perder porque teve o decreto do prefeito e a Justiça foi favorável que fique 

fechado, né? Então até eu acho que talvez ela ganhe de mim essa aqui, eu acho. Eu 

acho que ela vai ganhar, mas... Ela entrou com um Mandado de Segurança ontem 

nessa Casa para que retome o sistema de teletrabalho. Beleza, se a Justiça 

determinar, nós vamos voltar, ué. Ordem judicial é para se cumprir, né? Vamos 

cumprir, se a Justiça determinar, vamos cumprir e vamos dar férias para os 

funcionários da Casa e vamos tocar a vida. Acabou, damos férias e vamos retomar, 

vamos atender o pedido da vereadora, não tem problema nenhum, nós vamos retomar 

o serviço de teletrabalho, ou home office, como se falam aí, e vamos então dar férias 

para os nossos funcionários da Casa, aproveitar e dar férias para eles. Já que a 

vereadora entrou com uma ação na Justiça, vamos fazer isso, né? Um Mandado de 

Segurança contra essa presidência por coação por ter retomado os trabalhos 

presenciais de... E outra coisa, outra coisa: nós retomamos os trabalhos, mas de 

pessoas fora do grupo de risco. Essa Mesa, Dr. Elton, que é uma pessoa que eu gosto 

de falar que você é médico, então eu respeito muito as pessoas dentro das suas 

atividades, tá? Essa Casa sempre teve a responsabilidade quando se tratava do 

Covid-19. Eu fui o primeiro presidente aqui a falar da questão de fazer sessão remota, 

eu fui o primeiro a falar, já tinha falado isso aí no começo. E outra coisa, teve o Ato que 

essa Mesa fez. Nós proibimos aqui audiências públicas, nós proibimos reuniões, 

galeria fechada, essa Casa proibiu pessoas de doenças crônicas, pessoas acima de 

60 anos, tomou todas as devidas providências, vereador. A entrada está restrita, está 

entendendo? Só que os trabalhos da Casa continuam. Nós fizemos o revezamento das 

pessoas, entendeu? Tudo isso foi feito. A sessão era terça e quinta, passamos 

somente para quinta-feira. Depois, a pedido dos próprios vereadores, nós retomamos 

terça e quinta. Para isso, nós precisamos aqui dentro de pessoas, de gente aqui dentro 

trabalhando. Outra coisa, vamos lá, essa Casa ela está... continua tendo todos os 

cuidados pensando, sim, nas pessoas e pensando em preservar a vida até mesmo 

porque, graças a Deus, esta Casa que eu saiba ninguém aqui... tem nenhum suspeito 

do Covid-19, ninguém que trabalha aqui. E outra coisa, esta Casa ela tem os seus 

equipamentos (álcool-gel, máscara), a maioria das pessoas que trabalham aqui tem a 

sua mesa própria, é só fazer a higienização, colocar a máscara e trabalhar. Vamos 

trabalhar. Eu acabei de falar os dados aqui agora da nossa cidade. Eu não quero 

saber, desculpe, tá, eu sei que... eu não vou querer falar, porque a minha cidade está 

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 3100300031003300330033003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                           16 

CMSJC-001 – 30ª Sessão Ordinária – 14.05.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  14.05.2020 

bem, falar das outras, tá? Mas a nossa re... Quer um aparte, doutor? Então pode falar, 

depois eu continuo.” 

O vereador DR. ELTON, em aparte:- “Presidente, parabéns, parabéns pela sua fala! E 

eu queria comentar algumas coisas que eu tenho recebido inclusive não do poder 

público, mas de outros hospitais aqui da nossa região. E eles tiveram também, assim 

como eu, o trabalho de verificar, assim como o senhor também fez, de verificar a 

incidência de casos internados durante todo esse período que nós estamos no 

afastamento. E daí eu quero lembrá-los que aproximadamente com 20 dias de casos 

de Covid na nossa cidade, nós tínhamos o total de pacientes internados com suspeita 

e confirmados com Covid 106 pacientes internados nos nossos hospitais. E a partir do 

vigésimo quinto até o... a partir daí nós não conseguimos ter nenhum tipo de aumento 

de internações. Então nós mantemos praticamente uma quantidade, em média, de 50 

pacientes internados na cidade durante aproximadamente mais de 20 dias. Então é 

necessário fazer como o senhor está falando, a gente rever os nossos índices. Por que 

então a gente fez um pico com 106 e agora nós mantemos um índice de internações 

em torno de 50 durante mais de 20 dias? Ou será que a gente não tem mais a 

capacidade de avaliar a nossa situação? E eu acho que é importante, através dos 

números de ciência, fazer toda essa fala e mostrar por que que nós estamos falando 

sobre possibilidades de abertura e os questionamentos que estão sendo feitos. 

Exatamente por causa desses números. Então parabéns pela sua fala!” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Perfeito, doutor! Com a palavra o vereador 

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, em aparte:- “Senhor presidente, nós aqui nesta Casa somos 

21 vereadores ao qual nós elegemos o senhor como presidente desta Casa 

juntamente com uma Mesa Diretora para responder por todos os atos aqui da Câmara 

Municipal, para dirigir os trabalhos e fazer realmente a Câmara ter toda essa eficiência 

que tem. E o senhor é um vereador como nós, mas eleito por nós para presidir a Casa. 

Eu percebo assim, com 21 que nós somos não houve uma proposta de conversa entre 

nós para ver o que que os outros vereadores achavam disso. Eu acho que teria que 

primeiramente convocar, chamar a gente para um bate-papo e avaliar a situação. Não 

foi feito. Então para mim o que está parecendo aí é uma perseguição ao seu trabalho, 

é uma perseguição. Eu acho que isso é lamentável um fato desse acontecer, precisa 

entrar na Justiça para uma situação assim? Eu acho que aqui nós somos um corpo 

que deveria pegar outras opiniões, outras ideias, outras propostas, e o senhor não é 
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um presidente autoritário, o senhor é de diálogo. Então é lamentável uma posição 

dessa, de um colega nosso, de uma colega nossa, para fazer essa ação na Justiça. Eu 

não sei qual o objetivo, mas para mim cheira uma questão de perseguir o trabalho que 

vossa excelência tem feito frente à presidência da nossa Câmara.” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Juvenil Silvério um aparte.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO, em aparte:- “Senhor presidente, eu quero só ir na 

mesma linha do nosso nobre vereador Lino Bispo por conta desse trabalho que todos 

nós fazemos juntos nesta Casa. Vossa excelência, toda situação que exista em que 

envolve não somente os vereadores, mas também os gabinetes dos vereadores, que 

envolve todos os funcionários desta Casas, vossa excelência tem nos chamado em 

reunião, todos os 21 vereadores, e discutido isso com muita tranquilidade, com muita 

clareza, com muita transparência. Então eu reputo esse gesto feito pela colega como 

sendo uma traição, um gesto covarde, porque é muito importante quando você tem 

alguma situação que envolve toda a Casa que todos possam participar das decisões. 

Então infelizmente, usando aqui um jargão lá do meu saudoso Paraná, isso é uma 

facada nas costas, isso é uma covardia e que de todos nós aqui merecia um repúdio 

sonoro. Muito obrigado, presidente!” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aparte ao vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA, em aparte:- “Senhor presidente, 

senhores vereadores, gostaria aqui de fazer coro também com esta situação sem 

tripudiar nenhum colega, sem transgredir, não é? Sem querer aqui impedir qualquer 

iniciativa, qualquer atitude, quem quer que seja, até porque nem tenho esse cabedal. 

Conquanto, entendo que esta atitude tomada pela colega foi uma atitude pouco 

pensada, né, porque através dessa atitude a gente sabe que não vai faltar 

desdobramentos, vereadora Dulce Rita, e consequências mais amplas, mais sérias 

que nos darão trabalho até para poder fazer uma explanação de explicação. Por outro 

lado, eu quero é concordar com vossa excelência no que vossa excelência pronunciou 

da tribuna com relação a todos os tratados, a todas as providências, a todas as 

precauções feitas dentro desta Casa para o seu pleno funcionamento. Vossa 

excelência foi de uma clareza com todos nós, com os funcionários, seguiu 

rigorosamente todas as recomendações da ciência, da Saúde, do Comitê de 

Prevenção Contra o Coronavírus, para que essa Casa funcionasse, como está 

funcionando. Então eu quero aqui parabenizar vossa excelência por um lado, e 

lamentar, sem nenhuma tripudiação, a colega que fez essa atitude que, no mínimo, foi 
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impensada, no meu entendimento.” 

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereadores! Eu quero, dando 

continuidade à minha fala, dizer aqui mais uma vez que os cuidados foram tomados, 

senhor presidente, nesta Casa. Nós costumamos reunir a Mesa Diretora para tratar 

desse ato da Mesa que fizemos dois atos da Mesa, né? Foram feitos dois atos da 

Mesa com relação aí ao Covid-19. Como eu falei aqui, graças a Deus esta Casa não 

temos aqui nenhum suspeito que foram infectados com relação aí ao Covid-19, graças 

a Deus. A Casa tem tomado os seus cuidados. Hoje, nós temos aí máscara para todo 

mundo que trabalha na Casa, álcool-gel. Como eu falei aqui, praticamente cada um 

tem a sua mesa, é só higienizar bem a mesa e poder de fato trabalhar, seguir a vida. 

Eu fico imaginando, presidente, eu vejo essa briga aí... Existe uma briga? Existe, sim, 

uma briga. Me perdoem, tá, os colegas, existe uma briga política que está 

atrapalhando sim. Eu não gosto de vir aqui falar isso, eu não gosto, não costumo fazer 

isso, mas existe essa briga política. Têm muitas coisas que eu concordo e não 

concordo com o governador e com o presidente da República. Está lá os dois às 

vezes, um fala uma coisa, um fala outra. O vírus existe? Lógico que o vírus existe, nós 

sabemos que o vírus existe. O que não pode ter... o que não pode ter é excesso de 

exagero, excesso de exagero. Parece que nós estamos vivendo um terrorismo total. 

Não é por aí. É preciso que se tome cuidados, é preciso atender os protocolos, tomar 

os cuidados. Eu, quando tenho alguma dúvida na minha cidade, eu não ligo para o 

prefeito, quando fala em convid-19, eu ligo para o secretário da Saúde ou consulto o 

próprio Dr. Elton aqui, eu não ligo para o prefeito, é eles que vão poder nos orientar, 

eles foram estudados para isso, é a vida deles. Então em nenhum momento esta Casa 

ela está agindo ou agiu com irresponsabilidade na questão do combate ao Covid-19. 

Agora, nós temos que ter a consciência e agradecer que a nossa cidade e região está 

muito bem, como os dados que eu acabei de passar aqui, são dados, não são 

conversas, são dados confirmados, tá, e que a curva está achatada e estável na nossa 

cidade, isso é uma realidade, isso não é mentira, isso são dados da Secretaria de 

Saúde, da pró... do Ministério da Saúde, que eles acompanham, eles vivem 

fiscalizando cidades. Ninguém está falando bobagem e mentira aqui. Então vamos lá, 

está na hora de a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio e bom senso. Como que 

fica, presidente, aquela dona de casa, coitada, que mora lá na ponta? Ela tem que 

pegar o ônibus para trabalhar. Não adianta, com Covid ou sem Covid, ela vai ter que 

trabalhar. Coitada dessa mulher. O que é pior: ela entrar dentro do ônibus ou um 
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servidor vir aqui sentar numa mesa e trabalhar? Qual será que é pior? O que que é 

pior? Aquela dona, aquela coitadinha, que sai de manhã cedo para cuidar da casa do 

patrão dela, e volta depois para cuidar da casa dela à noite, para ganhar aí os seus mil 

reais e correndo o risco de pegar o coronavírus no ônibus porque ela tem que 

trabalhar, como é que faz? Até então que eu saiba, por mais que foi restringido, o 

transporte público não está proibido. O que que é pior: trabalhar numa Câmara 

Municipal ou trabalhar de empregada doméstica, gente? O que será que é pior, hein? 

Então vamos pôr a mão na consciência e pensar um pouquinho mais. Dá muito bem, 

presidente, aqui para trabalhar, aqui nós temos o privilégio, né, o privilégio. Álcool-gel, 

máscara, cada um praticamente com a tua mesa. Nós temos esse privilégio que essa 

coitadinha, dona de casa, não tem, que tem que todo o dia levantar cedo para ir 

trabalhar. Faça sol ou faça chuva, com corona ou sem corona, ela tem que trabalhar 

para levar o sustento para a família dela. Então vamos parar com esse troço, gente. 

Chega! Chega! Vamos parar de demagogia. Vamos parar com isso. Vamos ser mais 

responsáveis sim. Se a nossa cidade estivesse pegando fogo, jamais eu viria aqui 

nesta tribuna falar uma coisa dessa, eu não sou louco, eu preservo a vida, eu também 

tenho família, eu tenho filhas em casa. Eu saio para a rua e volto, eu posso levar o 

vírus para ela também. Eu tenho que ter esse cuidado, cuidar também da minha 

família. Então vamos parar com esse negócio que a gente não pode trabalhar. Cada 

um tem a sua opinião. Pode trabalhar sim, mas trabalhe com cuidado, trabalhe com 

precaução, trabalhe com os equipamentos de proteção, como esta Casa oferece, e 

muito ainda, viu, senhor presidente?, e muito. A Casa está restrita, nós não temos 

ninguém na galeria, está fechado o controle de acesso, aqui só tem funcionário que 

trabalha, só funcionário que trabalha. Temos máscara, mais uma vez, álcool-gel e 

cada um praticamente com o seu equipamento separado. Puxa vida, meu Deus, puxa 

vida! Vamos pensar naquele coitadinho que está do lado de fora, aquele... tem aquele 

que está desempregado, coitado! E aquele pessoal que fica dentro de casa, que tem 

que ficar dentro de casa, né? Beleza, eu acho que deve sim. Quem não precisa sair, 

eu também peço para que fique dentro de casa, quem não precisa, mas quem precisa, 

tem que ir à luta, tem que trabalhar, ele precisa sobreviver. Ele precisa sobreviver. O 

pai de família como é que vai fazer? Precisa sobreviver. Às vezes fica essa 

divergência aí do Dória com o Bolsonaro, essa briga dos dois. O que falta para os dois 

sabe o que que é? É um pouquinho mais de respeito com o nosso povo brasileiro. O 

que falta para os dois é sentar, conversar e se unir em prol da nossa população, mas 
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é, a vaidade, né, a ganância às vezes, a vaidade, o orgulho partidário fala mais alto, 

né? Não pode. Nós estamos vivendo um momento difícil e inédito no país que precisa 

todo mundo se unir, não tem partido, não tem que ter partido. Agora, p..., enche, gente, 

desculpa a expressão da palavra, enche as paciências esse momento do Covi-19 as 

pessoas querer se aparecer, querer se aparecer, querer fazer política disso. É a 

segunda vez que eu venho aqui falar do Covid-19, é a segunda. Eu queria não vir 

nenhuma vez. É a segunda vez que eu venho. Hoje, eu estou vindo obrigado a falar, 

porque eu não ia vim falar, senhor presidente, eu não ia vim falar, porque nós temos 

que cada um fazer a sua parte, trabalhar, ajudar, não ficar colocando defeitos, o que 

está, o que está certo. Então, presidente, vou encerrar a minha fala dizendo que houve 

esse Mandado de Segurança da vereadora Amélia Naomi. Se a Justiça achar que 

deve o pessoal voltar home office, voltaremos, ué! Decisão judicial, cumpra-se. Não 

tem problema nenhum. A gente toma outras medidas na Casa, a gente aproveita dá 

férias para os funcionários e a vida segue, não é? A vida segue. Só que eu não 

poderia deixar de vir falar porque é lamentável precisar chegar nesse ponto de entrar 

na Justiça contra o presidente desta Casa para que as pessoas possam ficar em casa 

trabalhando, é lamentável. Realmente, para mim, é decepcionante!” 

O senhor presidente, vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, presidente desta 

Casa, grande vereador Robertinho da Padaria, também concordo plenamente. 

Conversei com vários vereadores e não vi nenhum que não concordasse com essa 

sua atitude de responsabilidade com a Casa. Eu recebi uma pergunta muito 

interessante, mas o vereador José Luís tem... Eu solicito ao presidente desta Casa, 

vereador Robertinho da Padaria, que assuma a presidência desta Mesa para conduzir 

os trabalhos.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, que 

dá continuidade aos trabalhos.  

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

vereadora Amélia Naomi, com o tempo de dois minutos.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, como o senhor está seguindo as 

mesmas decisões e os mesmos protocolos da Prefeitura Municipal, tomei as mesmas 

atitudes. Em relação à questão das férias, se o Ministério Público decidir que vai ser 

home office, que eu acho que é a melhor posição para garantir a saúde de todos os 

trabalhadores, eu não acho que o home office seja férias. Representei contra a 

Prefeitura no dia de ontem questionando essa questão das férias como também a volta 
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dos professores agora para semana que vem. Fiz essa representação com... em 

relação aos servidores da Casa, tem esse mesmo procedimento, tomei essa... fiz o 

mesmo encaminhamento, claro que foi depois... quero até informar que nenhum 

vereador da Bancada do PT tomou conhecimento. Aliás, hoje, eu avisei o Wagner 

agora às cinco horas. Mas foi na linha de produção no processo em defesa dos direitos 

dos trabalhadores tanto da Prefeitura como da Câmara. Nós estamos nesta batalha 

desde da... do dia que a Prefeitura colocou os estagiários, que ganharam na Justiça. 

Voltaram de novo para a escola os PDs, que também... aí não fui eu, mas a bancada 

entrou, eu também, em relação a este procedimento, fiz o mesmo encaminhamento. 

Então o encaminhamento que foi dado do ponto de vista da Prefeitura foi o 

encaminhamento que nós demos em relação à Câmara Municipal. E eu queria aqui 

dizer assim, nós estamos em lugares bem arejado, bem tratado, isso eu não estou...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tempo esgotado, 

vereadora.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

dos projetos constantes da Ordem do Dia.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 93/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3206/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município 

a fornecer transporte para a entrega de cestas básicas a serem distribuídas pelo 

Governo do Estado de São Paulo às famílias em vulnerabilidade social, por conta da 

situação de emergência e estado de calamidade decretados em razão do 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus – Covid-19.  

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

discussão do Processo 3206/2020 – Projeto de Lei 93/2020, autoria do Poder 

Executivo. Não há vereador inscri... Há vereador inscrito? Inscrito para falar o vereador 

Juvenil Silvério.” 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, quero parabenizar 

vossa excelência pelo belíssimo discurso feito nesta tribuna, aliás, é... considerando 

tudo aquilo que foi dito por vossa excelência, é porque as avaliações, as questões 

técnicas, as questões científicas foram levadas em consideração. Eu quero aproveitar 

aqui esse microfone para falar do projeto que está em pauta agora, que é a questão... 

a entrega das cestas básicas que vieram do Governo do Estado e que vão então, 

através desse projeto de lei, serem entregues para as famílias necessitadas do nosso 

município. São 29 famílias... 29 mil famílias, cerca de 29 mil famílias, que receberão 

essas cestas e que vai então muito socorrê-las. É óbvio que nós temos outras 

dificuldades também, mas passo a passo, considerando aí todas as circunstâncias 

dessa questão do Covid-19 no nosso país e no mundo, passo a passo estamos 

conseguindo cumprir e atendendo aquelas pessoas necessitadas. A técnica já 

conseguiu aí a... o áudio? O vídeo? Tá certo. Então através desse trabalho muito sério, 

através desse trabalho muito científico. Vereador... gosta de falar que São José dos 

Campos tem as cabeças pensantes, que são cientistas, eu diria que são pessoas 

dedicadas, compromissadas e que farão e continuarão fazendo tudo aquilo que for 

possível para que a nossa cidade tenha um cinturão de segurança e proteção para os 

nossos cidadãos e para aqueles também que porventura possam vir para cá. Mas é 

importante ressaltar, presidente, é esse comprometimento do prefeito Felício Ramuth 

com as questões do Covid em São José dos Campos, as mais diversas ações que 

foram tomadas com as equipes... com as equipes que foram tratado com isso. E eu 

mostro agora aqui na tela os números hoje.” 

Neste momento, passou-se à exibição de slide.  

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Quero informar a vossa excelência que este painel 

colocado agora ele é o mais completo de todo o Brasil. Não existe informação de que 

há no Brasil alguma Secretaria de Saúde, Municipal ou Estadual, que traz um painel 

tão completo com todas as ações feitas em relação ao Covid-19 nesse momento. Pode 

até ter algum outro que tenha outra... outros elementos, mas completos iguais a esse 

eu nunca vi, eu nunca vi. Isso é possível porque gente séria, gente comprometida, 

gente que tem zelo pela vida participa desse comitê, e o prefeito Felício então dá a 

essas pessoas a tranquilidade de poder trabalhar, de poder oferecer soluções na 

questão da pandemia no nosso município. E através desses dados, através desses 

números, é possível então traçar metas e objetivos para que a cidade fique cada vez 

mais segura. Isso é ciência, isso é técnica, isso não é política, isso é responsabilidade 
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com a vida. Então quero parabenizar aqui a todos, desde a linha de frente, aqueles 

que atuam nos hospitais, nas UPAs, nas UBSs, que tratam da vida das pessoas. 

Quero parabenizar aqui os professionais que trabalham nesse comitê de Saúde que o 

prefeito Felício capitaneia e também às pessoas que produzem os dados, porque vai 

deixando o cidadão joseense com a tranquilidade de achar que aqui realmente é uma 

cidade que tem o olhar e o cuidado do prefeito de sua cidade. Mais do que isso, entre 

todas as ações já feitas pelo Município, hoje o prefeito Felício então manda para esta 

Casa de Leis mais uma ação importantíssima, um projeto de lei que vai permitir que os 

transportadores escolares, aqueles que têm contrato com a Prefeitura, eles possam 

rapidamente entregar as cestas básicas, aquelas cerca de 29 mil cestas que vieram do 

governo estadual possam ser entregues rapidamente para as famílias, podendo o mais 

rápido possível então às mesas dessas famílias que estão precisando muito de um 

apoio. Então isso tudo é comprometimento. Eu tenho certeza que o prefeito Felício ele 

não medirá nenhum esforço, ele vai continuar perseguindo sempre aquilo que for de 

melhor para os nossos cidadãos, ele vai continuar buscando alternativas, prova disso é 

que acabou de entrar na semana passada com um agravo no STF pedindo que haja 

então o relaxamento, gradual e muito responsável, da atividade econômica em nosso 

município. Então parabéns, prefeito Felício, por essa iniciativa rápida de mandar para 

cá o projeto de lei! E já vamos votar hoje no Plenário. Parabéns aos profissionais que 

cuidam da pandemia em nosso município em todos os graus e em todos os níveis! E 

parabéns principalmente São José dos Campos, o cidadão consciente de São José 

que, depois do decreto do uso das máscaras no estado de São Paulo, vem cumprindo! 

Existem ainda alguns que não acreditam. Mas vem cumprindo na sua grande maioria 

esse papel de usar as máscaras para a proteção da sua pessoa, proteção daqueles 

que você convive, seja no trabalho, seja na rua, dentro do ônibus ou na sua casa. 

Parabéns, prefeito Felício Ramuth! Parabéns, São José dos Campos por essa lição 

para o Brasil e para o mundo do bom trato na saúde em prevenção da vida! Muito 

obrigado, presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só fazer uma observação. 

Não quero aqui parecer ave de mau agouro, não, mas eu quero prestar atenção 

melhor nos números. Hoje, se você for ver o relatório que foi apresentado de São José 

dos Campos, nós estamos com 59 pessoas internadas, ou com suspeita, ou com o 
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diagnóstico confirmado. Então eu acho muito importante que as pessoas têm que 

continuar em casa, sempre que precisar, ficar em casa mesmo, porque não é só o 

número de óbitos, nós temos que ver o número de internados, e hoje em São José nós 

estamos com 59, tanto na... somando rede pública e rede privada. Isso é uma leitura 

que nós temos que ver. Outra leitura que eu queria fazer é que hoje nós estamos com 

13.993 mortes no país e 200 mil infectados, é outro número que tem que ser 

considerado. Então eu vou pedir para as pessoas que fiquem em casa. Eu, 

infelizmente, não estou conseguindo ficar em casa por uma série de problemas. E que 

eu acho assim, como o prefeito está tomando todas as precauções, está pensando 

além, está pensando já numa possibilidade do agravamento da situação, nós também, 

enquanto Câmara, teríamos que pensar. Se o prefeito está aumentando o número de 

leitos, está aumentando os critérios lá dentro do hospital, de sanitização, de tudo isso, 

é porque realmente toda Secretaria de Saúde está se debruçando com muita 

responsabilidade para se tomar essas precauções, e não ia aumentar o número de 

leitos se não tivesse alguma preocupação pensando nisso. Se está investindo mais 

dinheiro, é porque as coisas realmente estão aí por vir ainda, infelizmente. Espero que 

esse por vir nunca chegue, sinceramente eu desejo. Mas é bom saber o que está 

acontecendo, prestar atenção nos números e vamos fazer a nossa parte. Então não 

acho assim tão descabido que nós possamos principalmente... tem algumas pessoas 

aí de risco que eu não quero citar, e eu tá na cara, né, com esses cabelos brancos do 

qual eu me orgulho muito, que... É uma moça, né? Isso! Então eu acho assim, se a 

gente pudesse pensar futuramente, como já tem um projeto aí na Câmara para fazer, 

não que eu vá utilizar, mas se as coisas piorarem, realmente eu vou ter que fazer, ir 

para casa ter a minha sessão de câmara à distância. E eu sei também que já tem um 

projeto no Senado, com aplicativo, que pode ser feito aqui na Câmara. Estou 

pensando que a gente podia estar se prevendo nisso, se precavendo com essa 

possibilidade futura. Então eu não sou nenhuma médica, não sou nenhuma 

experiência, vou muito... mas eu escuto os médicos, escuto muito os universitários. 

Então vamos prestar atenção no que está se dizendo esses números.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrita também para 

falar no processo a vereadora Amélia Naomi com o tempo de 15 minutos.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, senhores vereadores e 

vereadoras, esse projeto o Partido dos Trabalhadores está abrindo mão do prazo de 

emenda, ele chegou agora, entrou no início da sessão, mas entendemos que é um 

projeto extremamente importante e, diferente do que foi dito pelo líder do prefeito, ele 

não está... não é uma referência única. Referência única seria se a gente desde o 

início já tivesse tomado essa posição ou quando a vereadora Juliana Fraga fez a 

sugestão na emenda do seu projeto, aliás, no projeto da merenda escolar, que já 

fazem quinze dias que foi votado esse projeto, já teríamos resolvidos os problemas, 

não só da entrega da merenda... agora da cesta, mas como também a entrega da 

merenda escolar para aquelas crianças que estão sem comida. As crianças rurais de 

São Francisco Xavier estão sem merenda, ficam fora dessa situação, que infelizmente 

a Prefeitura de São José dos Campos atende 10% da sua rede. Quero aqui dizer para 

vocês do ponto de vista da ciência. Eu não sei qual é a ciência que o prefeito fez para 

fazer a sua defesa, tanto no STF, que eu li inclusive a ação. Esta empresa que ele 

contratou é uma empresa que faz site, ela não tem nenhum argumento científico para 

definir e para... inclusive do ponto de vista estadual ter uma política diferenciada. Certo 

está o governador de ouvir as ciências, os médicos do estado de São Paulo, que têm 

sido firmes, porque esses que estão aqui que apresenta com os números reais e de 

vanguarda, queria também fazer uma ressalva, este quadro não é melhor quadro, falta 

no site aí a lista dos bairros que sai uma vez por semana, né? E várias prefeituras, 

como a de Maricá, está lá do lado do painel, está o painel dos bairros. Aqui em São 

José, para você achar o painel do bairro, você tem que procurar o boletim de sexta-

feira e fazer as contas, porque esse boletim dos bairros não fica na primeira página ali 

do relatório. Então assim, queria dizer que a Prefeitura pode e deve fazer muito mais 

do que está fazendo. Todas as iniciativas positivas nós temos... e vamos apoiar 

sempre. Nós aqui já colocamos algumas propostas. É necessário ter política de 

assistência social, não tem uma cesta da Prefeitura, seria importante fazer como fez 

Jacareí, prefeitura do PSDB: a Secretaria lá de Habitação, dirigida por uma ex-diretora 

da Caixa Econômica Federal, eles estão entregando cestas para as famílias. Isso do 

ponto de vista da secretaria que cuida de habitação. Também a Secretaria da 

Educação entregou cartão para todos os alunos e entregou uma cesta de mantimento. 

Bom, o que a Prefeitura de São José dos Campos fez? A Prefeitura de São José dos 

Campos convocou todos os estagiários para ficar lá na sala de aula sem atividade, 

andando de ônibus. Qual é a situação do ônibus de São José dos Campos? Todos 
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lotados. Se você ver o número do Covid há quinze dias atrás, os números eram 

Aquarius, Urbanova, tal. Hoje, os números estão já direto para outros bairros, inclusive 

no Buquirinha 2. Então as pessoas que trabalham e viajam de ônibus, aqueles mais 

pobres, estão levando e buscando a Covid, estão espalhando. Mas essa é uma teoria 

que a gente fala ‘não, está errado, não... não... ‘, mas é a tese do prefeito. O prefeito 

de São José, com a mesma postura do presidente da República, está com essa linha, 

contamina agora que é melhor. Aliás, não só ele, mas diversos vereadores têm essa 

mesma tese. Eu não, eu acredito nos cientistas, e nós temos muitos cientistas em São 

José. O Inpe tem vários cientistas que fizeram o relatório do Inpe e que está sendo 

inclusive referência aí para várias cidades para estudar e para perceber que o corredor 

tanto da Grande São Paulo, tanto Campinas, São José dos Campos, é um corredor 

que vai transmitir essa doença, infelizmente. Então é necessário que a Prefeitura faça 

um comitê, que coloque aí o pessoal da Unesp, que tem um estudo e está fazendo um 

trabalho de acompanhamento da Covid-19. Nós temos o Inpe, temos o Leduíno que lá 

na universidade tem um grupo estudando, lá no ITA tem outro grupo que está 

estudando. A Prefeitura deveria sim ouvir esses cientistas, não esta empresa de 

publicidade, que não é uma empresa que tem renome. Nem parceria com as 

universidades de medicina infelizmente não foi feito. Então eu quero aqui dizer que 

infelizmente na questão da ciência seria importante ouvir os cientistas de São José. E 

mais do que isso, nas políticas sociais está faltando. Como nós já colocamos aqui, a 

Prefeitura infelizmente investiu... está investindo na eleição, está investindo no projeto 

eleitoral, mas não está investindo no cidadão, não está investindo nenhuma cesta 

básica. Se você for no Cras, o que você assiste lá no Cras é muito triste porque as 

pessoas só orientam das políticas nacionais e das políticas estaduais agora. 

Infelizmente, nós não temos uma política municipal de assistência social para o Covid. 

Todos os municípios tiveram uma conversão dessa cidade. Não é porque nós somos 

uma cidade rica, que temos aqui o Inpe, a Embraer, pessoas que têm um nível salarial 

maior, que nós não devemos olhar para a periferia dessa cidade. Muitos trabalhadores 

e trabalhadoras perderam o seu emprego e precisam de uma política social. Nesse 

sentido, faltam muitas ações. E também queria dizer que não adianta bater no peito e 

dizer que esses números... que a gente é diferente. Não, nós estamos... nós não 

chegamos no teto, ainda não chegamos, porque nós entramos, diferente da Europa... 

porque quando a Europa fechou tudo, já tinha um período, né? Na Espanha, veio a 

passeata das mulheres, teve uma série de atividades que levaram a contaminação 
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para chegar depois, quase um mês depois. Aqui também nós estamos chegando 

depois. Então não é porque já na Europa está abrindo o comércio... Eu fiz, no sábado, 

um bate-papo com uma moradora aqui de São José, a família dela é lá do Satélite e do 

Bosque dos Eucaliptos, a família do marido dela, ela está na Irlanda. Na Irlanda, desde 

o início do Covid, diferente lá da Inglaterra, eles fecharam a cidade e hoje estão 

reabrindo, mas em outra realidade. No Brasil, nós infelizmente, com essa situação que 

o governador propõe uma coisa, o presidente diz que não tem a doença e propõe 

inclusive outro tipo de tratamento, não é científico, nós temos uma confusão geral e 

nós sabemos e estamos ouvindo de todos que infelizmente o Brasil já está em sexto 

lugar e pode ter uma tragédia muito grande. Eu espero que não. Eu digo toda hora 

para as pessoas: fique em casa.” 

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

se atente ao processo da Ordem do Dia! Isso não é processo da Ordem do Dia, 

vereadora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sim, o processo é da... da entrega...” 

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

vereadora... O que vossa excelência está falando não está em discussão, vereadora.”  

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Está...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não está!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Está em discussão porque nós vamos colocar...”. 

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

vereadora! Se atente ao processo, vereadora, senão eu sou obrigado a cortar a 

senhora.”  

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Vou... vou me atentar ao processo. Sim, senhor. Sim, 

se... ” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Se atente ao... fale do 

processo, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “O processo é que...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Do processo.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Infelizmente o pessoal das vans de São José dos 

Campos ficou um tempão sem receber, né? E eles agora vão fazer o serviço. 

Poderiam ter feito há quinze dias um serviço de entrega das cestas básicas do 

governador, que esta Casa aqui tem um movimento anti, falando que tem que liberar 

tudo e fazer como o prefeito. Aliás, eu li um documento da defesa da Prefeitura que ela 
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disse assim ‘no Norte pode ser que não tenha os equipamentos...’ não, trabalhando 

bem essa questão da discriminação, né? Que nós aqui, né, a nobreza, e que lá no 

Nordeste tem situações adversas, mas aqui não. Agora, eu queria só fazer uma 

reflexão. Aqui do lado, Paraibuna, Monteiro Lobato, não tem UTI, não tem leitos, como 

é que São José dos Campos vai se comportar...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “De novo vossa 

excelência não está atenta ao processo da Ordem do Dia, vereadora. Eu não... eu 

não... Vereadora, eu não vou mais falar, vereadora, eu vou cortar a senhora. A 

senhora tem que falar no processo. Isso não é o processo da Ordem do Dia, 

vereadora. Por favor, se atente ao processo senão eu vou cortar o microfone da 

senhora.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “O processo da Ordem do Dia é: o prefeito de São José 

recebeu 29 mil cestas básicas porque na Prefeitura de São José infelizmente não 

fizeram nenhuma doação de cestas. E deveriam fazer. Acho que esta Casa tem que 

sim, como disse a Dulce Rita, apresentar um projeto que diga uma política social, né? 

Nós temos que fazer como algumas prefeituras... Só um minuto. A Prefeitura de 

Maricá... Só um minuto. É que a pressão é grande e eu estou aqui sob essa pressão 

e... e vou falar. A Prefeitura de Maricá ela fez também... ela não rompeu o contrato 

com as vans, pensando nessa locomoção e garantindo o direito das pessoas que 

trabalham para a administração. Eu acho que isso aqui também deveria ser uma 

prática, uma política. E olha, queria dizer mais, a Prefeitura pode fazer investimento 

para os pequenos e médios comerciantes através de empréstimos. Então... E não só 

uma relação paliativa só para aqueles que prestam o serviço. O Banco do Povo pode 

fazer investimento para esses que estão numa situação bastante difícil, várias cidades 

já fizeram, estão fazendo, São José pode fazer, como também adiar o pagamento do 

IPTU, né? Já foi feito em várias outras cidades, Franca e outras. E aqui em São José 

nós podemos e devemos discutir quais são as medidas porque essa situação não 

resolve daqui a quinze dias nem daqui a um mês, ela vai perdurar por mais um período 

e a crise sobre as pessoas que mais precisam, que vão perder o emprego, precisa ser 

olhado por essa Câmara e precisa ser pensado de uma política afirmativa para que 

nós não tenhamos mais perdas, como o mundo, com os números que a gente está 

vendo infelizmente, e nem com a situação que a gente está assistindo de Manaus, do 

Nordeste, como de São Paulo, né? Então acho que essas situações são situações 

bastante graves e esta Casa deve sim discutir e ter compromisso com a vida das 
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pessoas.” 

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

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

vereadores se abrem mão do prazo de emenda. 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:- “Em condições de 

votação. Em votação o proce... Com a palavra o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, E. V.:- “Senhor presidente, só fazer o 

encaminhamento de votação, a bancada do Partido dos Trabalhadores fez a abertura 

do prazo de emenda, abriu mão do prazo de emenda por entender a necessidade de a 

gente fazer essas cestas do Estado chegar urgentemente para as famílias, aliás, um 

serviço que já até inclusive foi iniciado e que precisa ser concluído o mais rapidamente 

possível. Agora, São José, ele precisa mudar a referência em relação ao atendimento 

social. Hoje ela é lembrada por ser a cidade extremamente negativa em referência de 

atendimento, o pior exemplo que a gente tem de atendimento na questão social por 

parte do município. Que esse projeto, que estão fazendo o encaminhamento de 

votação agora, possa ser o primeiro de muitos, que possa de verdade fazer começar a 

ter atendimento social nessa cidade, que até agora o prefeito não fez absolutamente 

nada sobre isso.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em... Com a pala... de 

votação, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS, E. V.:- “Senhor presidente, apenas para lembrar àqueles 

que têm memória curta: Dinheiro público é sagrado e ano eleitoral existe uma lei a ser 

cumprida. Eu vou repassar depois aos nobres vereadores, aqueles que já têm, já 

leram, alguns leram, mas faz de conta que não ler, porque tem gente que não está 

preocupado, né, com a responsabilidade, ano eleitoral, então diz que pode gastar tudo 

e depois eles mesmos entram com um processo de impedimento por ser ano eleitoral. 

Então aconselho que leia lá da promotora, Dra. Larissa, que publicou então essa 

Instrução nº 1, de 2 de abril de 2020, que diz claramente: ‘em ano eleitoral é proibido’. 

Todo mundo sabe. Tá liberado? Acho que é melhor ler e entender um pouco melhor, 

doutor. Então... Agora, gente séria no governo sabe da dificuldade social. E se quer 

saber... se você quer respeitar as pessoas que passam dificuldade, dê a elas 

oportunidades de emprego, de trabalho. Não é à toa que eu recebi uma perguntinha, 
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senhor presidente: #EleNão, #LulaLivre é a mesma turminha que está dizendo: 

‘#FiqueEmCasa’. Obrigado, senhor presidente!” 

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

votação o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS, E. V.:- “Senhor presidente, também abri... poderia pedir o prazo 

para estudar melhor esse projeto, porém, nós vamos... eu abri mão. Agora, senhor 

presidente, nós temos algumas coisas que são estranhas. Estava lendo aqui a 

justificativa do projeto, inclusive menciona aqui de ano eleitoral. Agora, algumas coisas 

têm que ficar bem claro: tem um preconceito do prefeito do Dória em comprar cesta 

básica, isso tem. Ele não quer comprar cesta básica porque é o seguinte: pior do que 

comprar cesta básica é fazer live com cesta básica do governador, é abrir a cesta... 

Aliás, por que que abriu aquela cesta básica se vem com o nome? Tem que devolver 

para o dono! Então tem algumas coisas que, ó, pessoal, menos. Concordo com o 

presidente que a gente tem que fazer as coisas sérias. Agora, existe sim um 

preconceito nessa cidade com os pobres e não querem comprar cesta básica. O 

prefeito não quer comprar cesta básica. O prefeito do Dória não quer. O governador 

mandou; agora, o prefeito do Dória não quer comprar.” 

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

novo integrante do Cidadania, com muita satisfação, vereador Cyborg, líder.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, senhor presidente! Vamos encaminhar, né, já 

como líder do Cidadania, encaminhar a votação do Cidadania. O Cidadania votará 

favorável a esse projeto e também abriremos mão do prazo de emenda, viu, vereador 

José Dimas? O Cidadania também, tudo certo aqui, vamos votar a favor. E quero 

parabenizar porque atendendo a um pedido, né, que os condutores de veículo que 

vieram conversar conosco, escolar, quero parabenizar a Prefeitura que vai aproveitar 

os condutores para que possam fazer a entrega da cesta básica, né, porque as 

pessoas vieram, procuraram, a gente pôde ajudar aqui, então a gente tem que 

parabenizar também. E vamos votar favorável, viu, presidente?” 

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

Cyborg! Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, também, como líder do Partido Liberal 

nessa Casa, eu quero aqui manifestar o meu voto favorável a esse projeto abrindo 

também mão do prazo de emenda. Mas eu quero até colocar que o Governo do 

Estado pudesse ampliar o envio dessas cestas básicas para muitas pessoas que, por 
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causa, por conta do coronavírus, da dificuldade que as pessoas estão tendo para 

trabalhar e muitas famílias que não estão no CadÚnico, estão necessitando de cesta 

básica. Que o governador Dória possa botar mais cesta básica para atender milhares 

de pessoas na nossa cidade que têm essa necessidade. Hoje, cerca de umas dez 

pessoas me falaram com relação à cesta básica, e perguntei: ‘você está cadastrado no 

CadÚnico? ‘Não, não estou’. Então, se ela não está, ela não vai receber. Então que o 

governador possa mandar mais 29 mil aí, ou 50 mil, para atender a população de São 

José. Como ele não é candidato esse ano, ele pode mandar carretas e carretas de 

cesta básica para São José para atender as pessoas que precisam desse reforço, 

vamos dizer assim, na questão da alimentação familiar.” 

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

votação o vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, quero declarar meu voto aqui, 

também votarei favorável a esta lei até por entender que além da distribuição das 

cestas básicas que estão vindo do Governo do Estado, que vai suprir a necessidade 

de 28 mil famílias na nossa cidade, essa lei também vai ajudar os transportadores 

escolares que estão aí parados nesse tempo agora sem poder executar o seu serviço 

por conta da paralização das aulas, né? Quero aqui relembrar também que na 

semana... na terça-feira fiz uma indicação para que se porventura destas cestas 

básicas que vêm nominalmente já para as pessoas que estão no CadÚnico não forem 

encontradas, para que a própria Secretaria de Educação, através das suas escolas, 

dos atendimentos, do conhecimento das diretoras e professores têm das famílias de 

baixa renda, possa também incluir na relação do CadÚnico e enviar para o Governo do 

Estado porque isso é possível, isso já aconteceu em outras cidades, né, porque muitas 

vezes a pessoa não é encontrada, ou porque já mudou de endereço, ou porque já não 

está mais fazendo... sendo necessidade. Então se porventura houverem essas sobras, 

que a Secretaria de Educação possa aí fazer a indicação para incluir no CadÚnico 

essas famílias para que elas também sejam beneficiadas com essa cesta. Mas fica aí 

o nosso... a declaração de voto favorável porque entendemos que é um projeto que vai 

ajudar a beneficiar muitas famílias.” 

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

votação a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “Também vou votar a favor, abri mão de prazo de 

emenda porque a fome não pode esperar. Aproveitando a sugestão aí do Sérgio, eu 
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acho que essa... se tiver, Deus ajude que tenha essa sobra aí, que seja feita não só 

com a Secretaria Municipal da Educação, mas com os alunos da rede estadual 

também, porque afinal de contas essa cesta vem do Estado, então é para todo o 

munícipe de São José dos Campos, certo, Sérgio? Mas brilhante sua sugestão!” 

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

processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 20h16min, iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

a vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, J. V.:- “Então, senhor presidente, eu votei a favor 

desse projeto, mas é interessante ver, quando tem vontade política, acontece, dá-se 

um jeito, porque quando votamos o pagamento dos motoristas de van e sugerimos o 

remanejamento desses trabalhadores para levarem as marmitas para as crianças, a 

justificativa é que não podia, não podia fazer, não tinha como fazer isso juridicamente, 

mesmo que em outras cidades acontecessem, mas aqui não podia. E mais do que 

nunca então a gente está vendo que, quando querem, é possível sim. E aí eu 

aproveito para solicitar que o prefeito tenha vontade política então e reveja os outros 

projetos, os outros pedidos que tinha a mesma justificativa, que era no caso das 

marmitas, sobre os professores eventuais, sobre os atletas, sobre a compra de cesta 

básica. E lembrar que agora o que impede é porque é ano eleitoral. Mas esse prefeito 

deixou de comprar cesta básica no primeiro ano de mandato, no primeiro ano de 

mandato, cortaram o cartão no primeiro ano de mandato, então não é porque é ano 

eleitoral, né, colegas? É porque realmente a política desse prefeito é desumana e não 

prioriza as pessoas que mais precisam dessa cidade.” 

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

o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, só venho a esse 

microfone quando fui provocado pelo líder de governo em relação à Instrução 
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Normativa do Ministério Público nº 1, de abril de 2020. Eu vou lê-la bem rapidamente 

dentro dessa minha justificativa: ‘Recomendem aos prefeitos municipais e secretários 

que não distribuam, nem permitam a distribuição, a pessoas físicas ou jurídicas, de 

bens, valores e benefícios durante o ano de 2020, de doação de gêneros alimentícios, 

salvo se encontrarem em alguma das hipóteses de exceção previstas no art. 73 da Lei 

9.504/97, que trata de casos de calamidade, estado de emergências ou programas 

sociais em lei já autorizados’. Todos esses itens São José dos Campos cumpre esse 

requisito e pode sim fazer, com essa portaria, com essa determinação do Ministério 

Público, fazer sim programas específicos de doação de cesta básica. Muito bonito ver 

o Estado... pedir aqui para o Estado fornecer cesta básica, tomara que venha mais 

mesmo, até porque só o Cadastro Único colocado com base no valor de renda per 

capita de até R$89,00, mesmo para quem está no Cadastro Único, nós atendemos 

menos da metade das pessoas que estão no Cadastro Único, porque o Cadastro 

Único tem 60 mil famílias. Nós atenderemos, com a cesta básica do Estado, 28.400. 

Falta mais de 30 mil para atender todo mundo. Então esse pessoal que não está 

sendo atendido, seja pelo Estado... se não for pelo Estado, pode ser pela Prefeitura 

inclusive pela Normativa aqui que é indicada pelo Ministério Público.” 

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

o vereador Juvenil Silvério. ” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO, J. V.:- “Senhor presidente, só para justificar aqui a 

fala da nobre colega que veio antes de mim nesse microfone, falando que o governo 

do PSDB não comprou as... o apoio com as cestas básicas no primeiro ano. Eu só 

queria lembrá-la de que nós entramos 2017 com 306 milhões de dívidas deixadas pelo 

partido que ela participa. Então, colega, não foi só esse assunto que nós não 

conseguimos resolver, outros tantos também, deixou o Próvisão sem pagar, um 

montão de outras entidades aí sem apoio. Ou seja, pelo amor de Deus, vir aqui e falar 

uma besteira dessa, sabendo que o seu partido que foi governo e deixou 306 milhões 

de dívidas? Menos, menos, colega.” 

Votação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito 

Ordinário 

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

tramitação da Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Processo 

16050/2017 – Projeto de Lei 465/2017, de autoria dos vereadores Marcão da 

Academia e Zé Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
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que se manifestem.”  

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei nº 

465/2017 constante do Processo nº 16050/2017, de autoria do vereador Marcão da 

Academia e de autoria do vereador Zé Luís, 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. 

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

tramitação da Emenda nº 1, de autoria do vereador Lino Bispo, ao Processo 

11571/2019 – Projeto de Lei 348/2019, de sua autoria. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”  

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do Lino Bispo, ao Projeto de Lei nº 348/2019 constante do 

Processo nº 11571/2019, de autoria do vereador Lino Bispo, que denomina a viela que 

interliga a rua Ibaté à rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias, de 

Viela José Bonifácio Fonseca. 

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

vereador Marcão da Academia para que faça a leitura das novas emendas para a 

ciência dos senhores vereadores.” 

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

vereador Marcão da Academia, ao Processo nº 16050/2017 – Projeto de Lei nº 

465/2017 – de autoria dos vereadores Marcão da Academia e Zé Luís, autoriza a 

criação de matéria obrigatória de Ética e Práticas de Segurança na Internet para 

alunos de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São José dos 

Campos/SP. Comissões: Justiça e Educação - Rito Ordinário. Emenda nº 1, de autoria 

do vereador Lino Bispo, ao Processo nº 11571/2019 – Projeto de Lei nº 348/2019 – de 
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autoria do vereador Lino Bispo, denomina a viela que interliga a rua Ibaté à rua Corifeu 

de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias, de Viela José Bonifácio Fonseca. 

Comissão: Justiça - Rito Ordinário.’ Somente, senhor presidente.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 142/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3865/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 12, do 

Loteamento Floresta, de rua Zedequias de Oliveira Silva. 

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

Processo 3865/2019 – Projeto de Lei 142/2019, de autoria do vereador Valdir 

Alvarenga. Não há ins... não vai... Inscrito para falar no processo... 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 83/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3035/2020, de autoria do vereador Dr. Elton, que institui e inclui no Calendário Oficial 

de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos a Semana de 

Combate ao Tabaco. 

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

discussão do Processo 3035/2020 - Projeto de Lei 83/2020, de autoria do vereador Dr. 

Elton. Não há inscrito para falar no processo. Informo aos senhores vereadores que 

esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos nobres vereadores se 

abrem mão do prazo de emenda. 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:- “Em condições de 

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade  

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

Requerimento 788/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. 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:- “Requerimento 

aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Requerimento de nº 788/2020 constante do Processo nº 3213/2020, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, incluso, já citado. Aprovado por 

unanimidade 

Às 20h24min, encerrou-se o processo de votação. 

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

um minuto de silêncio a pedido do vereador Marcão da Academia pelo passamento do 

senhor José Maria Veloso Ribeiro.” 

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

póstuma à memória do senhor José Maria Veloso Ribeiro. 

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 

20h24min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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