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QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

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

LINO BISPO (PL), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), ZÉ LUÍS (PSD), JULIANA FRAGA (PT), 

DR. ELTON (MDB) e ROBERTO DO ELEVEN (PSDB). 

 

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

CEM POR CENTO (SD) – 18h01min; JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h02min; WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h04min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h06min; DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h08min; DULCE RITA (PSDB) – 18h09min; VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h13min; e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h39min. 

 

 

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

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

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

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

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

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, servidores da 

Casa, vereadoras e vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara, 

através da página do Facebook da Câmara! Senhor presidente, venho neste microfone 

hoje pedir um minuto de silêncio em homenagem à nossa grande amiga Elaine Souza 

Santana Teixeira, a professora Elaine, professora de educação física que trabalhou por 

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 
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muito tempo prestando serviço para a Secretaria de Esporte. Eu enquanto trabalhava 

na Secretaria de Esporte, coordenando as academias ao ar livre, foi uma das 

professoras que ingressou dentro desse programa, a gente... trabalhamos juntos por 

um grande tempo lá e ela sempre se mostrou uma baita de uma profissional que 

sempre prezou pelo que ela fazia, pela população, pela saúde, pela qualidade de vida, 

uma professora e uma amiga de todos, sempre ajudando e acolhendo a todos. Ela 

nasceu em 16 de novembro de 1979, faleceu no último 19 de junho de 2020, deixou o 

seu filho Vinícius, de 21 anos, e a mãe Rita Maria e os irmãos. Então gostaria de pedir 

esse um minuto de silêncio em homenagem à nossa amiga. Que Deus a tenha! Que 

Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos! E todos os nossos 

sentimentos.” 

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

deixar registrado, para o final da sessão, um minuto de silêncio pelo falecimento do 

doutor José Carlos Robalinho, cardiologista da nossa cidade, um cardiologista muito 

conhecimento, que veio também então a falecer. Então deixo aqui o meu pedido 

também de um minuto de silêncio. Com a palavra o vereador Professor Calasans 

Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Eu 

também iria fazer o pedido para o doutor Robalinho, ele foi cardiologista do meu sogro 

e da minha esposa também, um profissional muito conceituado – não é, Roberto? – 

aqui em São José dos Campos; e também para o senhor Juscelino Silvério de 

Almeida, que é o irmão do nosso colega aqui, o vereador Juvenil Silvério. Prestamos 

aqui, não só em meu nome, mas também de todos os pares aqui, as condolências 

para o nosso colega. Ele perdeu recentemente a mãe também então é um momento 

bastante difícil, né? O Juvenil é uma pessoa bastante religiosa, um cristão, um 

católico, né? Que Deus conforte... abençoe toda a família e conforte seus corações!” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos demais 

vereadores, público que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes 

sociais! Senhor presidente, nós tem... Bom, eu tenho acompanhado, semanalmente, 

muitas votações que acontecem no Congresso Nacional, no Senado. Inclusive neste 

instante estão se votando aí PEC para mudanças, talvez, de datas das eleições. Mas, 

senhor presidente, eu creio que esta Casa precisa também se engajar num movimento 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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chamado Prorroga Já! Ou seja, a pandemia veio e devastou aí principalmente a parte 

da economia, principalmente os mais pobres, e o governo federal fez uma intervenção, 

no meu ponto de vista, importante: o auxílio emergencial de R$600,00, que também foi 

provocado pela ação do Congresso Nacional. Está na hora de prorrogar por, talvez, 

dois ou três meses esse auxílio emergencial. Por que, senhor presidente? A gente está 

vendo o que está acontecendo: a economia patinando ainda, muitos casos ainda da 

doença. O governo do estado faz uma parte, o governo federal faz outra parte. 

Infelizmente, aqui em São José dos Campos, a Prefeitura, em se tratando de auxílio 

aos mais necessitados, falha. Então nós precisamos, sim, cobrar para que pelo menos 

esse auxílio emergencial possa durar mais dois ou três meses. Pensando nisso, ontem 

eu estive com o deputado federal Marco Bertaiolli, que trabalha inclusive para a nossa 

região, e expressei a ele a importância que é manter por mais dois ou três meses esse 

auxílio emergencial para as famílias aqui, não só de São José dos Campos, mas para 

o Brasil todo. Tem algum número, presidente, que chega a ter mais de 100 mil 

pessoas de São José dos Campos que recebeu esse auxílio. Então eu vejo que a 

Casa poderia também se engajar nesse Prorroga Já que é importante para as famílias. 

Obrigado!” 

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

senhores vereadores... informo a licença do vereador Juvenil Silvério nas sessões dos 

dias 23 e 25 do corrente mês nos termos do parágrafo 4º do art. 5º do Ato da Mesa nº 

3. Com a palavra o vereador Wagner Balieiro.” 

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

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

aqui só comentar novamente, até em função já de estar chegando o prazo e as datas, 

que bem provável que o prefeito terá que trazer de novo um projeto para discutir o 

auxílio dos professores eventuais aqui nesta Casa. Como nós temos, a partir do mês 

que vem, mais um mês em relação a essa situação e provavelmente sem aula, é 

fundamental que venha o projeto do Poder Executivo para discutir esse auxílio aos 

professores eventuais, e aqui novamente falando na palavra auxílio porque chega de 

fazer empréstimo para sacrificar essas famílias e esses profissionais lá na frente. 

Então vai ser necessário... Hoje é dia 23 de junho, daqui a pouco já está no prazo do 

pagamento então é fundamental que esse projeto venha urgente para Casa e para que 

a gente possa deliberar e dar tranquilidade a esses quase 400 professores eventuais.” 

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

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

que nos acompanha pelas redes sociais! E também, boa noite, servidores desta Casa! 

Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de solicitar que a votação fosse em 

bloco; e a inclusão de alguns documentos que passarei a elencá-los: indicações para 

inclusão 2367 a 2369, Requerimentos 1015 e 1016 e também a inclusão da Moção 50. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

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

n°s 2367/2020 constante do Processo nº 4431/2020, de autoria do vereador Cyborg, 

que solicita à Prefeitura Municipal serviço de fiscalização em terreno particular, 

localizado na rua Mastruz, em frente ao nº 338, bairro Pousada do Vale; 2368/2020 

constante do Processo nº 4432/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

solicita à Prefeitura intensificar fiscalização de agentes de trânsito e estudos para 

colocação de placas de proibido estacionar caminhões na rua Dr. Cláudio Martins 

Miranda Chaves, no Jardim São Vicente; e 2369/2020 constante do Processo nº 

4433/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços 

de poda severa da árvore localizada na rua Agostinho dos Santos, nº 184, no bairro 

Vila Ester; da Moção nº 50/2020 constante do Processo nº 4430/2020, de autoria do 

vereador Cyborg, que congratula-se com novo Comandante do Policiamento Militar do 

Interior, Tenente Coronel Warley Takeo Santos Miyake, pela nomeação ao Comando 

do Primeiro Batalhão da Polícia Militar do Interior - São José dos Campos; e dos 

Requerimentos de nºs 1015/2020 constante do Processo nº 4434/2020, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de 

avaliação de cirurgia de Entrópio com cirurgião plástico ocular para o senhor José 

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 3100300035003900360039003A00540052004100
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Lourenço da Silva; e 1016/2020 constante do Processo nº 4436/2020, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, que requer Licença Nojo da sessão ordinária realizada no dia 

18 de junho de 2020, conforme documento. 

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

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

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 16 de junho de 2020 – 38ª Sessão Ordinária; 

18 de junho de 2020 – 39ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Às 18h08min iniciou-se o processo de votação. 

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 16 e 18 de junho de 2020. 

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

requerimentos e a moção constantes da pauta da sessão de hoje, 23 de junho de 

2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Foi deferido de plano o Requerimento de nº 1016/2020 constante do Processo nº 

4436/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que requer Licença Nojo da sessão 

ordinária realizada no dia 18 de junho de 2020, conforme documento. 

Às 18h09min encerrou-se o processo de votação. 

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

agora ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro... Com a palavra a vereadora Amélia 

Naomi.” 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores. 

Não vou conseguir pôr as imagens porque ainda não chegaram, mas eu queria pedir 

aqui à vereadora Dulce Rita, à Comissão de Saúde que fosse até à Zoonose de São 

José dos Campos porque infelizmente no dia de hoje... olha aqui a quantidade de 

funcionários, todos juntos. O local lá só comporta no entorno de 65 pessoas. Tem 190 

pessoas. O pessoal agora acima de 60 anos e os de comorbidades voltaram, não 

estão na rua, mas estão num alojamento lá, na sala administrativa que não cabe todo 

mundo, tem que ficar revezando. Então eu acabei de receber, não tive a oportunidade 

ainda de colocar, mas eu estou passando aqui, eu acho que isso aqui basta. Então eu 

peço à Comissão de Saúde que faça uma vistoria lá e tome as providências porque o 

pessoal está bastante preocupado com a volta agora, acentuou com a volta dos 

trabalhadores, e o espaço é muito pequeno. Então estou aqui pedindo que sejam 

tomadas as providências para esses trabalhadores tão importantes na linha de frente 

contra a dengue, na preservação da saúde. Então... E, nessa situação que a gente 

está vivendo do Covid, eu acho importante dar garantias para os nossos 

trabalhadores.”  

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

vereadora Dulce Rita.” 

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

para as pessoas aqui que também foram vítimas do Covid essa semana: o senhor 

José Marques dos Santos, morador lá do Santa Inês; dona Elisa Monteiro; o senhor 

Gonçalo Calixto e sua esposa Maria Sebastiana Calixto.” 

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

inscrito para falar no Pinga-Fogo, vereador Lino Bispo, com o tempo de 10 minutos.” 

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

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

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

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

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

público que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos na tribuna desta 

Câmara na noite de hoje para estarmos fazendo uma análise de algo que nós sempre 

conversamos aqui, que é estar atento à necessidade das pessoas da nossa cidade. 

Nós estamos aí nesse tempo de pandemia onde muitas coisas acabaram sendo 

impedidas de serem realizadas, que nós estamos falando aqui da questão do 

isolamento social, que veio trazer um transtorno grande para nossa sociedade, 

particularmente falando, para os moradores da nossa cidade. E nós desde que essa 

situação se iniciou nós recebemos diversas categorias que foram afetadas pelo 

isolamento social por essa necessidade que as pessoas têm de se afastar da sua vida 

cotidiana. E, consequência disso, eu quero falar aqui dos professores eventuais que já 

há três meses vêm numa situação muito difícil. São profissionais importantes na nossa 

cidade, que são formadores das nossas crianças, jovens e adultos, e que realmente 

estão passando por uma situação muito difícil e a Prefeitura consequentemente por 

dois meses já disponibilizou um adiantamento de horas que poderão no futuro ser 

realizadas para pagar esse adiantamento que está sendo feito pela Prefeitura. 

Conversei com o governo sobre a situação do mês de junho, porque desde quando 

houve a nossa primeira reunião, reivindicação por esse... pelo menos esse 

adiantamento, houve-se então por parte do governo um compromisso de estar fazendo 

o possível para estar mês a mês conversando sobre essa situação, até porque a 

esperança é de que as coisas possam melhorar, as infelizmente nós não estamos 

vendo ainda uma possibilidade de um retorno. Portanto, esses profissionais eles têm a 

necessidade, que não adia, que é a questão da alimentação, de coisa básica, que é a 

alimentação, que essas, principalmente, mães... Que a maioria dos professores são 

mulheres. Então a gente vê a dificuldade que eles se encontram, que eles passam e 

também a incerteza com a situação. Então eu quero dizer que tratei dessa questão 

com o governo, que é sensível, e com certeza estará vindo um projeto novamente de 

lei para esta Casa autorizando a Prefeitura a fazer esse adiantamento para os 

professores. Inclusive quinta-feira, se não me falha, se não estou equivocado, a 

próxima quinta deve ser a última reunião nossa, a última sessão de Câmara antes do 

recesso. Portanto, eu acredito que na quinta-feira a Prefeitura estará mandando esse 

projeto de lei para cá para que a gente possa autorizar a Prefeitura a estar novamente 

fazendo este empréstimo. Lógico, não é o que os professores queriam e querem; os 

professores querem trabalhar, os professores querem voltar às suas atividades, mas 
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infelizmente a gente não está vendo aí uma situação tão favorável. Mas eu espero 

que, a gente votando um projeto novamente este mês, que a Prefeitura possa estar 

vendo a possibilidade desses professores começarem a entrar em ação mesmo que 

remota também, encontrar uma saída para que as professoras possam retornar ao 

trabalho e que é o que todas esperam, que eles possam estar dando um pouco daquilo 

que eles sabem no sentido de contribuir com as nossas crianças que estão em suas 

casas. Portanto, eu quero aqui deixar claro para os professores eventuais que nós não 

esquecemos do nosso compromisso em estar acompanhando essa situação até o final 

e disse à Comissão dos Professores que o vereador Lino Bispo estaria dando a eles 

todo um respaldo de acompanhamento dessa situação que eles vêm enfrentando. 

Então, eu quero aqui dizer aos professores e às professoras que a gente aguarda na 

próxima quinta o envio deste projeto de lei concedendo, então, no mês de junho, 

autorizando a Prefeitura a estar fazendo um novo adiantamento para que eles possam 

suprir as suas necessidades básicas. Também, senhor presidente, nós trazemos aqui 

a situação difícil que se encontram os transportadores escolares, que estão também 

na mesma condição, não estão podendo trabalhar porque as crianças não podem ir às 

escolas. Mas eles são exclusivos, eles não podem, por lei, eles não podem fazer outra 

coisa porque especificamente a sua permissão é para o transporte escolar. E a gente 

também vê, vereador Calasans, diversos profissionais desse com dificuldade até 

mesmo de comprar alimentação porque dependem desse trabalho, alguns têm sim o 

veículo do transporte, só que nós sabemos que muitos financiaram esses veículos e 

não têm assim uma reserva e eles também estão numa situação muito difícil. Então eu 

quero aqui externar essa dificuldade que nós vemos também com os transportadores 

escolares. E faço aqui um apelo para que a Prefeitura, na medida que possa contratar, 

disponibilizar esses transportadores para que eles possam fazer outro tipo de trabalho 

que não seja aquele ao qual eles têm a sua permissão. Eles também querem uma 

oportunidade de mudar essa situação gravíssima que a grande maioria deles também 

tem passado. Eu tenho também dito à Comissão dos Transportes Escolares que 

somos solidários a esta situação que eles vêm enfrentando. A gente sabe que, por 

falar em solidariedade, muitos deles estão se organizando, muitos deles estão se 

organizando para se ajudar com uma cesta básica aqui, uma outra ajuda ali para pagar 

uma conta de água, uma conta de luz. Então fica muito claro, muito evidente que nós 

temos um grave problema na nossa cidade para ser resolvido, nós temos um grave 

problema que são pessoas que não têm o que fazer, não têm outra alternativa porque 
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eles são, por lei, obrigados a fazer esse trabalho. Então eu quero aqui também dar 

este recado aos transportadores escolares: que nós estamos do lado deles no sentido 

de que, com muita razão, eles querem uma oportunidade de fazer o seu trabalho para 

que eles possam continuar dando à sua família uma condição digna, que é o básico, 

que é o sustento, e isso muitos deles não estão tendo mais. É muito triste, é muito 

lamentável uma situação dessa acontecendo porque são pessoas que não querem de 

forma nenhuma abusar ou aproveitar de uma situação, pelo contrário, são pessoas 

que querem ser enxergadas como pessoas que precisam de, também, um amparo 

legal. Então eu quero aqui dizer aos transportadores escolares que nós estamos 

também batalhando, trabalhando para que eles possam mudar essa realidade tão 

difícil que eles vêm enfrentando no seu dia a dia. Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador inscrito, vereador Professor Calasans Camargo, com o tempo de 5 minutos.” 

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

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

Camargo, pelo prazo regimental de 5 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

Câmara, funcionários da Casa! Eu já gostaria aqui de pedir que a assessoria aqui do 

audiovisual da Câmara que colocasse um vídeo das intervenções viárias que 

ocorrerão no entorno da Arena de Esportes, da obra da Arena de Esportes que está 

sendo efetuada no Jardim das Indústrias. E é uma verba que foi encaminhada pelo 

deputado federal Eduardo Cury. Por favor, gostaria de estar colocando esse vídeo.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então, essa é uma fala do nosso 

prefeito Felício Ramuth, uma live que ele fez, agradecendo ao deputado Eduardo Cury 

pela verba enviada de 3 milhões para obras viárias no entorno ali da Arena Municipal 

de Esportes. Como o prefeito disse, está no contrato, deve ser concluída até o final 

deste ano. Uma obra muito importante para o desporto de São José dos Campos. Eu 

continuo a minha fala aqui trazendo uma preocupação nacional, mas que afeta na 

verdade em muito a economia da nossa cidade, que é o destino da nossa gloriosa 

Embraer. Algumas semanas anteriores aqui o engenheiro Ozires Silva, um dos 

fundadores da Embraer, ele fez um artigo no jornal da terra, o jornal Ovale, intitulado 

Novos Horizontes para a Embraer, onde ele enfatiza a importância da união de 

esforços a nível municipal, da Prefeitura Municipal, do governo do estado, do governo 

federal, da união na verdade de todos os poderes, o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário, em torno do resgate da nossa Embraer. Nós sabemos aí que desde 2017 

iniciou-se uma negociação com a Boeing, negociação essa que foi cancelada 

recentemente pela Boeing. Está tendo aí uma contenda, uma briga judicial entre as 

empresas, porque a Embraer foi muito prejudicada, teve sérios prejuízos e ela cobra 

judicialmente da Boeing o ressarcimento desses prejuízos. E nós sabemos que esse 

momento da Covid a indústria da aviação, indústria aeronáutica, teve impactos muito 

grandes, não é? E a Embraer, como toda a indústria aeronáutica, sofre com essa 

situação em que nós estamos vivendo. No passado, o BNDES ele financiou a 

Embraer, porque nós temos aí um tipo de serviço que demanda, um tipo de produção 

que a Embraer executa que ela demanda de investimentos e de financiamento. E o 

BNDES fazia muito bem. Hoje já não ocorre mais essa situação. Então nós temos 

contato com pessoas de dentro da Embraer, amigos nossos estão bastante 

preocupados, estão muito preocupados com a possibilidade de demissões, inclusive, 

na empresa. Isso é bastante preocupante porque o impacto, o impacto na economia 
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municipal de uma situação dessas é muito grande. Cada vaga na indústria, 

principalmente numa indústria do porte da Embraer, significa uma vaga perdida, um 

efeito cascata nos serviços prestados na cidade, no comércio, ou seja, é bastante 

preocupante para a nossa cidade de São José dos Campos. Então eu clamo aqui por 

uma união de esforços, talvez até aqui nesta Casa que nós criemos uma comissão 

para acompanharmos a situação em que se encontra a Embraer nesse momento com 

relação a empregos, com relação à situação atual.” 

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

favor!” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Agradeço, senhor presidente. 

Muito obrigado pela oportunidade!” 

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

Próximo vereador inscrito para falar, vereador Cyborg, com o tempo de 10 minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo regimental 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente! Boa noite, vereadores, 

público que nos acompanha pela internet, Facebook. Me permita tirar a máscara 

porque a gente está mantendo uma distância aqui e estamos todos bem seguros. 

Bom, boa noite a todos novamente! Quero aqui agradecer à Câmara Municipal e à 

equipe que dá assessoria para nós aqui para que aconteça essa sessão solene, essa 

sessão que está hoje aqui, porque são várias pessoas que têm colaborado – né, 

vereador Calasans? – para que a gente pudesse estar aqui, as pessoas de limpeza e 

tudo. São dois assuntos, presidente, que me trazem a esse microfone, né? São vários 

assuntos, mas dois que eu quero destacar que aconteceu nesses dias, dentro desses 

últimos dez dias. E um dos assuntos é a respeito do PEV. Nós tivemos a inauguração, 

a entrega do PEV, que é o Ponto de Entrega Voluntária, lá no Urbanova. Quero 

agradecer ao prefeito Felício, agradecer ao secretário Manara, agradecer ao Minoru, 

ao presidente da Urbam, que o PEV ficou lindo, maravilhoso, sensacional, só elogios. 

A comunidade, a população da região do Urbanova, região oeste, hoje mesmo 

encontrei com duas pessoas do Esplanada que foram até o PEV elogiar e falar que 

agora poderão fazer o descarte, né, a entrega voluntária dos seus resíduos. E pessoas 

que estão fazendo as suas pequenas reformas também podem entregar. O horário do 

PEV, para a gente deixar bem claro, é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da 

tarde, e domingo e feriado, das 8 às 12. Mas nós temos um vídeo que mostra o dia lá 

da entrega para a comunidade. E lembrando que nós solicitamos, né? Foi feita uma 

indicação, presidente, o número 3109 de 2017, aonde essa indicação, esse pedido 

nosso em nome da comunidade foi atendido pelo governo municipal. Então um local 

público, um local onde está sendo bem utilizado pela população, que vocês vão poder 

observar pelo vídeo, aonde nós temos lá vários itens que ajudam a parte do meio 

ambiente, a parte de sustentabilidade, aonde você tem lá a coleta de água de chuva, o 

piso permeável, o Tanque de Evapotranspiração, que é o Tevap, a fossa de bananeira, 

a telha ecológica, que é feita de caixas de leite, a caixa tetra pak, e também tubos de 

pasta de dente, é uma telha muito boa para acústico, né? Poderia, por gentileza... Não 

está dando para gente enxergar, presidente. Se pudesse apagar a luz e soltar o 

vídeo... Muito obrigado! Podemos acompanhar agora. Agradeço.” 

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

O vereador CYBORG:- “É, foi bem lembrado e bem colocado pelo secretário Marcelo 

Manara a respeito lá, nós temos várias construções ambientais e sustentáveis que... A 

população pode ir até lá, tem horta também, ela pode ir até lá para ela ver essa 
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pegada ambiental porque a partir do momento que você fizer um jardim vertical ou 

você fazer um jardim de chuva na frente da sua casa, vereador Zé Luís, você pode 

pleitear o desconto no IPTU, e isso nós vereadores votamos aqui na Câmara Municipal 

que esses itens que você puder fazer numa construção futura na sua casa ou adaptar, 

você fazendo você pleiteia o desconto do IPTU no seu imóvel. Então lá você tem a 

técnica lá, o piso permeável é muito legal porque a água bate e já infiltra no solo. 

Então ficou muito bacana e, quiçá, né, acabe logo essa pandemia para que as escolas 

possam ir até lá para fazer a visita, para fazer o ensino sustentável e ambiental, isso 

vai ser muito legal. O segundo assunto, presidente, é rapidinho, que me traz esse 

assunto aqui nessa tribuna. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Felício e também ao 

secretário de Saúde da nossa cidade porque ontem ocorreu a entrega da alteração, a 

mudança de local da UBS, da Tivoli foi para a avenida Anchieta. Eu gostaria de passar 

o vídeo primeiro e depois eu encerro comentando aqui, por gentileza!” 

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

O vereador CYBORG:- “Então, o prefeito colocou bem e o doutor Danilo Stanzani, o 

nosso secretário de Saúde. Quero aqui agradecer a 36ª Unidade da UBS Resolve da 

nossa cidade. Muitas pessoas falando: ‘poxa, mas saiu da Tivoli e foi para a Anchieta?’ 

Isso, saiu da Tivoli e foi para a Anchieta. Para quem conhece e usa a UBS da Tivoli – e 

eu sou usuário porque eu tenho glaucoma e várias... tem hora que a gente tem que 

passar lá pela UBS, a gente passa por lá para fazer vacina, passa pelo médico e tudo 

– lá tinha três ou quatro salas só. Nós fomos para um prédio, presidente Robertinho, 

aonde tem mais de quatorze salas agora, o consultório odontológico ficou fantástico. 

Ontem, a dentista, a doutora falando que ela não vê a hora de poder estrear ali porque 

no momento ela não está podendo atender as pessoas devido à Covid, né? Mas ficou 

muito importante, um prédio amplo, um prédio público que cedido pela União. Quero 

aqui agradecer ao governo federal e parabenizar a Faculdade Anhembi, porque o 

prefeito e o doutor Danilo foi buscar recurso com a entidade privada, que bancou a 

construção, reformou lá, colocou um elevador, a população está feliz e nós já 

solicitamos para que a população ali próxima possa ser atendida ali também porque 

tem muitas pessoas que moram no Vale dos Pinheiros e são atendidas na UBS Centro 

2, que é aqui no centro, mas tem muitas que eram atendidas na Tivoli. Quem é na 

Tivoli está sendo na Anchieta, o problema é que tem pessoas que moram ali, 

presidente, na avenida Eduardo Cury, moram ali próximo ao condomínio do Shopping 

Colinas e querem passar a ser atendidas pela UBS da Tivoli. E tem algumas que têm 
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que ser atendidas na UBS do Jardim das Indústrias, na UBS do Limoeiro e na UBS do 

Centro. Então nós entregamos essa documentação, ontem mesmo já foi conversado 

com o secretário Danilo, hoje a doutora Margareth já me deu um retorno dizendo que o 

chefe da UBS já está atendendo um protocolo e marcando lá para que as pessoas que 

querem ser transferidas ele anote o número do Cra e também anote o nome e o 

telefone para que a Secretaria de Saúde entre em contato com o munícipe para ver se 

ele está no perímetro, no perímetro que vai ser alterado, melhorado para que as 

pessoas possam usar a UBS da Tivoli. Ficou bonita! Parabéns ao prefeito, mais um 

compromisso de campanha, um compromisso sendo honrado, um compromisso que 

está sendo entregue e quem ganha é a população que, ontem, todo mundo elogiando. 

Hoje nós estivemos lá de manhã também com o nosso gabinete itinerante, as pessoas 

colocando e falando disso. Então quero agradecer ao prefeito, ao doutor Danilo, que 

ficou bonita demais e a população está agradecendo. O vereador Sérgio esteve lá 

ontem também presente, pôde presenciar e verificar com os próprios olhos, ele pôde 

tocar, presidente, que o Sérgio ele é curioso, né? Aquele mineirinho lá de Paraibuna, 

que ele foi lá para ver ser o elevador estava funcionando, se a porta lá tinha condições 

do cadeirante passar, ou não. Então quero agradecer que o vereador Sérgio ontem 

também foi fiscalizar a nova UBS, parabéns aí! Muito obrigado, presidente! E quem 

ganha é o cidadão da Cidadania. Muito obrigado!” 

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

Pinga-Fogo, próximo vereador é o vereador Wagner Balieiro, tempo de 10 minutos, 

vereador.” 

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

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

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

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

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

senhores vereadores e a todos que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais e 

TV Câmara. Antes de entrar na pauta específica, eu tenho três assuntos para 

comentar aqui. Aproveitar, inclusive, falar nessa tribuna sobre o papel da Universidade 

Anhembi Morumbi que o nobre colega colocou um pouco antes aqui na tribuna. A 

Anhembi Morumbi foi uma universidade que veio para São José dentro de um 

programa muito importante que a gente teve no Brasil e que é importante para o 

munícipio de São José dos Campos, que é o Programa Mais Médicos, um programa 

que trouxe a universidade e que a universidade tem um compromisso com a cidade 

dentro desse contrato, desse programa do Mais Médicos, para fazer investimentos. 

Então foi um ganho importante para a cidade e foi importante ter a participação da 

universidade dentro dessa reforma da UBS num prédio que inclusive teve a votação 

unânime nesta Casa quando da doação para uso, por parte do governo federal, desse 

prédio para a futura UBS da região central. Então é algo importante para mostrar o 

quanto esse Programa Mais Médicos tem importância aqui em nossa cidade, tem a 

sua função, seja pela universidade, seja também pelas estratégias da Saúde e da 

Família, muitas vezes atacado, muitas vezes tentando diminuir o número de médicos, 

mas ele está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas de nossa cidade. Outro 

assunto que me traz aqui e que a gente esteve conversando, também esteve a 

vereadora Amélia, a vereadora Juliana, nós já tivemos nesta Câmara Municipal, aqui 

no Plenário mesmo, por várias vezes, vários vereadores já participaram aqui de 

reuniões com professores da rede estadual quando eles discutem a necessidade de 

ter passe escolar para os professores da rede estadual. Por várias vezes eles vieram 

aqui na sala Pedro Bala e tivemos vários vereadores participando, onde fala da 

necessidade do passe escolar para os professores da rede estadual. O que que a 

gente viu acontecer nessa semana? O prefeito publicou o decreto que regulamenta o 

serviço de transporte coletivo da cidade, Decreto 18551, na sexta-feira, e novamente 

vai deixar por 10 anos os professores da rede estadual sem o direito à meia 

passagem. É fundamental que a gente corrija esse decreto, que não deixe esse 

decreto continuar dessa maneira, para evitar essa situação terrível para os professores 

da rede estadual, que já não têm o apoio do Estado com relação ao transporte e que 

sofrem sempre tendo que pagar tarifa cheia para deslocar de uma escola a outra ou 

deslocar da escola para sua residência. Então o decreto do atual prefeito, que poderia 

mudar essa situação... Porque todo mundo que está aqui na Câmara sabe quantas 
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vezes esses professores já vieram aqui, seja através da Apeoesp, seja através de 

alguns professores que têm dificuldade de locomoção. Há necessidade da implantação 

da meia passagem para os professores da rede estadual e, lamentavelmente, o 

prefeito ignorou essa necessidade e fez o decreto, que vai valer por mais dez anos, em 

relação ao transporte coletivo, deixando os professores da rede estadual sem o direito 

à meia passagem. Outro item, a colocar aqui de maneira breve antes da apresentação, 

é falar novamente daquele painel que sempre a gente coloca aqui que o Felício fez a 

reforma mais cruel do Brasil para o servidor. Estou dizendo isso por quê? E cada vez 

esse título ele está firmando. Por quê? Jacareí acabou de protocolar o projeto de 

reforma do servidor e lá – cidade vizinha aqui, oh – 14% (quatorze por cento) a partir 

do teto do INSS. 14% (quatorze por cento) a partir de RS 6.106 reais, não a partir de 

salário mínimo como foi feito aqui. Então essa falta de sensibilidade, essa crueldade 

que é feita com medidas sociais ou ausência de medidas sociais aqui na cidade ela 

está virando uma marca e colocando a cidade no título da pior no Brasil, seja do 

aposentado, que Jacareí acabou de colocar que é 14% (quatorze por cento) a partir do 

teto do INSS, São José é a partir de salário mínimo; seja nessa história dos 

professores da rede estadual que vai ter que pagar passagem integral para ir trabalhar, 

porque não colocou dentro do decreto novo do transporte coletivo para os próximos 10 

anos a história da meia tarifa para os professores da rede estadual, mesmo eles vindo 

aqui várias vezes aqui na Câmara, por dezenas de vezes a gente fez reunião, tinha 

compromisso da Câmara ajudar e agora o prefeito faz esse decreto na sexta-feira à 

noite tirando essa possibilidade de colocar a meia passagem para os professores da 

rede estadual. Eu gostaria aqui de fazer uma apresentação em relação a alguns 

números sobre a situação do coronavírus no munícipio, então vou apresentar aqui 

alguns slides.” 

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

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Primeira coisa: cadê os testes de nossa cidade? 

Mesmo com recursos, São José não faz os testes tão necessários para planejar o 

combate ao coronavírus. Passando aqui. Está recomendado, está falado em todos os 

lugares que testagem em massa é algo importante no combate. Isso é exemplo em 

diversas cidades, é exemplo em diversos países. Em nossa cidade não faz os testes, 

faz pouco teste, não faz o mapeamento necessário dos casos aqui no munícipio. Aliás, 

se tem uma marca do prefeito nessa área de combate ao coronavírus, é a falta de 

transparência: tem que entrar notificação do Tribunal de Contas para apresentar 
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dados, tem que ficar a gente ameaçando a fazer movimento aqui para ver se ele 

publica uma nota na imprensa. É lamentável a falta de transparência em relação a 

várias situações em relação à questão do coronavírus, e a testagem é uma delas. Aqui 

é um exemplo de outras cidades. A cidade de Santos já vez 45 mil testes. E lá tem 

uma vantagem: está no portal da transparência e lá coloca o tipo de teste que é feito 

na população, uma parte que foi teste rápido, uma parte que foi PCR, mas é público, 

de acesso a todo mundo, e muda todo dia conforme é feito lá na cidade de Santos. 

Santo André 27 mil testes. São Bernardo 29 mil testes. Tudo já realizado. São 

Sebastião, cidade vizinha, 7.400, 10% da população. Nós, depois que começamos o 

movimento há 15 dias atrás, 8.800 apenas e ainda somando o setor privado, somando 

o setor privado, não é só da Prefeitura. Cadê os 20 mil testes da Embraer? Por que 

que não usa naqueles que precisam? Por que que não usa para fazer a prevenção, 

para fazer o isolamento adequado? Tem hora que eu acho que é uma situação de 

negar a existência desse problema na cidade. Aqui, quando a gente fez a denúncia da 

falta da transparência, quando a gente fez toda a fala de que não tinha testagem na 

cidade. No dia 1º de junho 4.413 testes. Bem no dia que eu vim aqui na sessão para 

denunciar, a Prefeitura soltou uma nota para tentar rebater a gente, mas o número que 

ela soltou de 4.400 é uma vergonha, é pouco. Agora, no sábado, foi quando ela 

colocou esse número de 8.800, outra vergonha. É muito pouco. E, como eu disse, 

número incluindo setor privado. Quanto que foi feito do poder público? Quantos desses 

são testes rápidos? Quantos desses são testes de PCR? Por que que não mostra? 

Qual é a diferença de São José para esconder esses números quando a gente 

compara com outras cidades que mostram esses números? Por que que São José tem 

que fazer isso? O dinheiro não é do prefeito. O dinheiro é da população e tem que ser 

usado para atender a população. Muitas cidades têm pelo menos... já chegou a 10% 

(dez por cento) de testagem, que é um índice importante. Então, dois exemplos que 

estão aqui, a cidade de Santos, a cidade de São Sebastião, são cidades que 

chegaram a 10% (dez por cento) da população. São José está em 1% (um por cento). 

É muito pouco. E não faz uma política de prevenção, de isolamento dos casos porque 

se não tem teste, não tem como fazer prevenção. Isso... né? A gente tem essa 

ausência de testes mesmo com esse valor colocado aqui, 51 milhões já depositados. 

Isso aqui não é promessa, não. Isso é o que já está em caixa depositado. Parte desse 

dinheiro tinha que fazer testagem, parte desse dinheiro tinha que fazer auxílio social, 

parte desse dinheiro tinha que fazer auxílio econômico, e não se faz absolutamente 
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nada para ajudar a população nessas áreas. Então, quais as medidas econômicas 

mesmo com todo esse dinheiro? Cesta básica: zero; auxílio emergencial municipal: 

zero; apoio aos microempreendedores: zero; auxílio aos pequenos comerciantes: zero. 

Mesmo tendo esse recurso que precisa ter o destino de ajudar a população mais 

afetada. ‘Por que o prefeito fez plano de reabertura sem ampliar testes?’, essa é a 

pergunta. Será que é o mesmo modelo que o Trump colocou lá nos Estados Unidos? 

Reduzir número de testes para diminuir o número de casos? Se for isso, se for essa 

atitude negacionista, omissa e cruel, é algo que a gente precisa rebater e mudar em 

nossa cidade. E aqui colocando uma série aí de notícias, né? São Bernardo, as 

testagens estão sendo feitas lá; aqui em São José, sindicato tendo que entrar com 

ação judicial para conseguir os testes. Lamentavelmente, parece que a decisão judicial 

derrubou essa... a primeira instância da decisão dos profissionais de saúde terem o 

direito a fazer testes. Mas o fato é: São José precisa trabalhar testagem e precisa 

trabalhar o apoio para a nossa população. Olha o que que aconteceu desde o dia 1º 

de junho! Nós tivemos, 1º de junho, que foi numa segunda-feira, até o dia 22 de 

junho... Nós tínhamos 890 casos confirmados no dia 1º de junho, passou para 2192 

em três semanas, 146% (cento e quarenta e seis por cento) de aumento. E mesmo 

assim não continua tendo apoio social, não continua tendo apoio econômico, não 

continua tendo testes. Número de óbitos: dia 1º de junho estava 37, até ontem foi para 

81. Esse aqui é o caminho em cada semana, aumentando 30, 40% (quarenta por 

cento) a cada semana. Hoje já não é 81, é 82 com os dados de hoje, aumentou mais 

um. Esses números só vêm acontecendo pela omissão que nós estamos vendo em 

nosso munícipio, uma omissão – já finalizando – que coloca, por exemplo, a história do 

hospital, o Hospital de Retaguarda, de campanha que a gente falava desde lá de 

março que tinha que ser feito e que demorou para fazer e que agora a população está 

sendo atendida nos leitos do Hospital Municipal. Mas o Hospital Municipal 

praticamente está ficando sem leito para atender a população das outras demandas de 

saúde porque está ficando tudo reservado para o Covid, porque não foi feito o Hospital 

de Campanha na época certa. E agora o hospital inteiro quase ficando para o 

atendimento de Covid, porque não foi feito no prazo correto, na data correta o Hospital 

de Campanha. Lamentável essa situação a olhos vistos da população e daqui da 

Câmara Municipal. E ver que, mesmo com recurso, a população está totalmente 

desamparada e sofrendo com a falta de sensibilidade desse prefeito.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próxima vereadora 
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inscrita, vereadora Juliana Fraga, com o tempo de cinco minutos.” 

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

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

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

.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet! Eu tenho dois assuntos essa noite, um... o primeiro o vereador Wagner já 

fez o comentário aqui sobre a questão do Decreto 18.551 do prefeito que regulamenta 

a questão do transporte coletivo. E um item... um dos itens é a questão da gratuidade 

de desconto no transporte, da passagem, né, no transporte coletivo. E aí dá para 

perceber o seguinte: mais uma vez os professores ficaram de fora, mais uma vez não 

existe, da parte do gestor da nossa cidade, um olhar sensível e humano para a 

categoria dos professores, para os professores e, consequentemente, não existe um 

olhar para que a educação seja de qualidade, porque se não tem uma valorização do 

professor, impossível ter uma educação de qualidade, impossível. Se todas as 

medidas que o prefeito teve... Todas as medidas que o prefeito teve nesse momento 

de pandemia, todas, sem exceção, tanto dos estagiários da educação, dos professores 

eventuais, dos professores PDs, dos professores efetivos, todos foram contrários, 

todos foram assim de desvalorização, de insensibilidade e desumanidade aos 

professores. E agora, nessa questão do transporte coletivo, é em relação à meia 

passagem aos professores do Estado. Todo ano vem uma comissão de professores 

aqui porque cortam do professor a meia passagem, né? Os professores têm o direito a 

pagar meia e todo ano vêm aqui e pedem, por quê? Estão cobrando a passagem 

inteira. Os professores, muitos deles, muitos, trabalham em duas, três, quatro escolas, 

não é... Alguns, claro, vão em uma escola só, trabalham meio período em uma escola 

só, vão e voltam, gastam duas ou quatro passagens por dia. Mas vários, 

principalmente os PDs... os professores PII, trabalham em várias escolas. São 

professores que saem de uma escola, dão três aulas em uma, depois dão mais três 

aulas em outra, enfim, correm várias escolas. E essa meia passagem faz muita 

diferença. E toda vez a desculpa era que: quando tivesse uma nova licitação, nós 

incluiríamos os professores. E veio agora um decreto colocando todas as regras de 

uma nova licitação, de um novo edital, e os professores não estão inclusos. Os 

professores não aparecem nesse decreto, infelizmente. E aí mostra realmente que o 

olhar... nem se lembra e não tem esse olhar ao professor. Quero também aqui deixar 

claro que, além dos professores do estado, né, os professores da rede estadual, que 

são os que vêm aqui sempre, os professores eventuais do munícipio também não têm 

nenhum auxílio-transporte. São professores que pegam aulas, substituem outros 

professores, vão de uma escola para outra e não têm nenhum auxílio de transporte. 

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 3100300035003900360039003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                            21 

CMSJC-001 – 40ª Sessão Ordinária – 23.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.06.2020 

Então seria hora também de incluí-los nesse edital, de incluir que os professores tanto 

da rede estadual quanto os professores do munícipio, os professores eventuais, 

tenham esse direito, tenham a garantia desse direito, que possam ter a meia 

passagem, garantida a meia passagem. Então é isso que nós queremos... que eu 

quero colocar nesta noite porque teve o decreto, é o momento de a gente colocar isso 

e o prefeito mudar, né, o prefeito mudar essa situação e deixar garantido em lei, 

porque se tiver depois a licitação e não tiver isso garantido, vai estar aqui todo ano, 

começo do ano, os professores aqui pedindo essa... a meia passagem no transporte 

coletivo. E o segundo assunto é reforçar que os professores voltaram, não só os 

professores, quanto as ADIs, os agentes educadores, voltaram para a escola, eu já 

falei aqui várias vezes, sem necessidade porque estão fazendo um trabalho que 

poderiam muito bem fazer em casa, fazer um trabalho de casa, já faziam 

planejamento, já faziam as atividades em casa e poderiam continuar fazendo, estão 

indo para a escola sem necessidade. E aí, para ajudar, temos vários casos 

confirmados e isso está deixando os professores em pânico. Eu gostaria que 

colocasse para mim a foto.” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “A semana passada os professores fizeram até uma 

manifestação, aqui está na escola Vera Lúcia Carnevalli, em pleno horário de aula eles 

fizeram uma manifestação com todo o direito, porque teve oito casos confirmados, não 

eram suspeitos, confirmados de pessoas que estavam com vírus, com Covid. Então os 

professores é lógico que ficam em pânico. Além dessa escola, cada dia mais aumenta 

o número de escolas com pessoas confirmadas ou suspeitas. Então aqui eu quero 

citar, porque a semana passada eram apenas dez, agora já aumentou, então eu vou 

citar escola por escola, escola por escola. E eu confirmei em várias escolas. Eu estive 

em algumas, eu liguei para outras e confirmado, a diretora ou a secretária confirmou. 

Então aqui: Além da escola Vera Lúcia Carnevalli... Amanhã vai ter várias 

manifestações, em várias escolas, já está combinado entre os colegas professores, 

porque isso não dá para aceitar. No dia 1º de junho, nós tínhamos 37 óbitos. Hoje, 

depois de 22 dias, dia 23 de junho, nós temos 82 óbitos. Então, assim, 55 óbitos do dia 

1º a hoje. Então não dá para fechar os olhos e os professores realmente estão 

preocupados, estão em pânico porque estão indo para a escola sem necessidade. O 

que estão fazendo na escola poderiam muito bem continuar fazendo em casa. Então, 

na Emei Zilda Costa tem professor confirmado; na Emef Vera Babo, familiar do 
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professor confirmado e professora afastada; a Emef Silvana Maria, três servidoras da 

equipe confirmadas e mais três funcionários com suspeita; Emef Ana Berling, 

professora e diretora confirmada mais quatro sob suspeita; IMI Benedito, agente 

educadora confirmada e agente educadora afastada aguardando exame; Emef 

Waldemar Ramos, estagiária com suspeita aguardando exame; Emei Padre Bonafé, 

professora confirmada; Emef Martha Abib, professora foi afastada sob suspeita e 

exame deu negativo; Emei José Sodero, estagiária afastada com suspeita; Emei 

Ladiel, dois profissionais contaminados, já confirmados; Emef Maria Amélia, estagiária 

afastada sob suspeita; Emef Jesus de Nazaré, agente educadora afastada sob 

suspeita; IMI Maroca, agente educadora confirmada; Emef Lúcia Rodrigues, estagiária 

testou positivo, recuperou-se e voltou ao trabalho; Emei...” 

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

por favor!” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Estou confirmando, só vou terminar de ler as escolas. 

Emei Helena Vaz, estagiária afastada aguardando resultado do exame e agente 

educadora afastada com familiar positivo; NEI Bairro dos Freitas, professora 

confirmada; Emef Jacyra Vieira Baracho, estagiária confirmada; Emef Elza Regina, 

funcionária afastada sob suspeita; Emef Ildete Mendonça, membro da gestão afastada 

sob suspeita; Emef Palmyra Sant’Anna, membro da gestão afastada sob suspeita; 

Emef Sebastiana Cobra, professora confirmada; Emei Zenaide Vilalva de Araújo, 

professora afastada aguardando exame; Emei Edera, professora afastada com 

suspeita; Emef Mercedes Klein, professora e gestor afastadas sob suspeita; e Emef 

Professora Luíza Levina, professora afastada sob suspeita. Ou seja, cada dia, cada 

semana, mais escolas com suspeita ou confirmado, então... e o prefeito, infelizmente, 

com o mesmo discurso, com o mesmo discurso, sem olhar de fato para os 

professores, sem olhar que os professores podem muito bem fazer o seu trabalho 

remoto, trabalho em casa, como já faziam antes. Obrigada e boa noite, senhor 

presidente!” 

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

Elton, 10 minutos.” 

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

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

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

de 10 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado a todos! Obrigado, senhor presidente! 

Obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara, na Câmara Municipal e 

também pelas nossas redes sociais! Inicialmente, eu gostaria de trazer para vocês 

uma resposta que foi realizada pela Secretaria de Saúde. A Comissão de Saúde desta 

Casa fez algumas solicitações à Secretaria de Saúde e nós tivemos uma resposta, né, 

sobre todos os questionamentos que foram expostos durante a última reunião da 

Comissão de Saúde. E esses questionamentos que foram realizados à Prefeitura e à 

Secretaria foram também encaminhados aos devidos gabinetes da vereadora Dulce, 

da vereadora Flávia e também da vereadora Amélia, que estavam presentes na 

reunião, para que haja a devida apreciação sobre as respostas. Então eu queria 

agradecer à Secretaria por ter ouvido e realizado as respostas a essa Comissão de 

Saúde. Temos acompanhado também, na Prefeitura, todos os boletins, e também... eu 

tenho acompanhado também os trabalhos sendo realizados tanto nos hospitais 

públicos quanto nos privados. E quanto ao boletim epidemiológico, o boletim das 

ocorrências em relação ao Covid-19, eu queria apresentar para vocês o gráfico. E, 

vocês podem ver no desenho do gráfico, houve um aumento dos casos positivos, 

vocês podem acompanhar pelo gráfico verde que foi apresentado. Quero dizer que 

esse gráfico, ele sempre será positivo, ou seja, ele sempre haverá crescimento. Temos 

também aqueles dos casos em investigação, que é o quadro cor de abóbora, e nesse 

quadro vocês podem ver que ele não teve a mesma ascensão como dos casos 

positivos, uma vez que a assertividade das equipes de saúde tem melhorado, fazendo 

com que os casos suspeitos, eles... por muitas vezes, eles são reduzidos, né, e o 

diagnóstico preciso acaba ocorrendo de maneira mais efetiva. Vocês podem ver 

também que os óbitos suspeitos, da mesma forma, nós temos 8 óbitos suspeitos 

aguardando exame. E, ao todo, 81 óbitos confirmados. Como eu falei, esse é outro 

gráfico que sempre será ascendente. Então hoje nós tivemos mais casos: 173 casos 

positivos e mais um óbito em nossa cidade. E quando eu venho falar sobre isso, eu 

quero, primeiramente, falar que a abertura parcial do comércio, com parcimônia, ela 

deve acontecer, mas, por muitas vezes, estamos notando que a nossa população tem, 

talvez, desacreditado na gravidade da patologia e, por causa disso, tem deixado de 

realizar, por muitas vezes, as suas ações de prevenção. E daí eu quero trazer um 

alerta aos senhores todos que estiverem me ouvindo. Eu trabalho também num 

ambiente de UTI há 3 meses e tenho contato direto com paciente Covid, inclusive 

realizo a intubação desses pacientes, e, até o momento, sem contaminação. Ou seja, 

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 3100300035003900360039003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                            24 

CMSJC-001 – 40ª Sessão Ordinária – 23.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.06.2020 

quando você realiza as medidas de segurança adequadas, você consegue se isentar 

ou não se contaminar. E daí por isso eu venho falar que a importância de nós 

realizarmos todas as medidas. E aprendemos também como devemos realizá-la. Qual 

é a forma correta da utilização da sua máscara. Qual é a frequência da utilização do 

seu álcool gel ou do álcool a 70%. Nós precisamos utilizar. Eu trabalho há 3 meses, 

não me contaminei, estou em contato direto. E daí todo mundo está falando: ‘Ah, mas 

e aí, eu não posso trabalhar porque eu tenho que ficar isolado’. Quem pode ficar 

isolado, deve ficar. Quem tem condição de ficar isolado, deve ficar. Mas tem muita 

gente que precisa retornar. E é necessário que realize as medidas adequadas 

conforme orientação para que haja redução da disseminação. E eu tenho circulado 

durante a... vários períodos da nossa cidade e eu tenho visto coisas que me 

entristecem demais. Eu tenho andado não só na periferia. Eu tenho andado em bairros 

que são de classe média e classe alta. E pessoas não estão realizando as suas 

medidas. Eu vejo na Andrômeda, na Andrômeda, pessoas ali ó... Vista Verde, vários 

locais. Aonde mais a gente tem notado. Tenho visto também pessoas realizando 

churrascos ou reuniões nas portas das casas. E daí o meu alerta. Por muitas vezes, os 

jovens que não acreditam na contaminação... E eu quero dizer: nós já perdemos 

jovens na UTI onde eu trabalho. E os jovens, não acreditando, às vezes se 

contaminam e, se não fazem quadros graves, acabam por levar a patologia aos seus 

familiares. Por causa disso, eu realizei também um momento de conversa com o 

diretor Fábio Pasquini, e tenho... a gente tem conversado prontamente sobre as 

situações de avaliação das atividades do nosso município. E eu quero agradecer ao 

Fábio Pasquini que, mesmo com a sua equipe tendo que trabalhar com uma demanda 

tão grande, ele tem dado respostas, também, a todos os nossos questionamentos. E, 

através desses questionamentos, a gente também quer comentar que as pessoas 

precisam realizar inclusive as denúncias sobre reuniões ou esses locais que tenham 

um maior risco de contaminação e que as pessoas não têm realizado... onde as 

pessoas não têm realizado as suas medidas. E daí eu queria que vocês assistissem 

dois vídeos que foram colocados, inclusive, na minha rede social sobre ocorrências 

que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Então pode colocar o primeiro vídeo.”  

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

O vereador DR. ELTON: - “Esse fluxo que aconteceu na zona leste. Você vê uma 

grande quantidade de carros e de pessoas, em um primeiro momento, aqui, 

transitando com seus carros, mas muitos bebendo e se confraternizando e não 
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realizando as suas medidas de isolamento. Assim como eu fiz também de denúncia de 

comércios que estavam abertos vendendo bebidas e as pessoas consumindo sem 

utilização das suas máscaras, sem a limpeza adequada das suas mãos. No próximo... 

Pode colocar o próximo vídeo.” 

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

O vereador DR. ELTON: - “...as pessoas têm perdido um pouco o senso, né? Da 

mesma forma que o fluxo que a gente viu naquele vídeo, pessoas estão perdendo um 

pouco o senso do ridículo realizando rachas na nossa cidade. Eu quero dizer que a 

diretoria da qual o Pasquini faz parte ela pode ajudar, mas é necessário que essas 

coisas que acontecem fora dos ambientes de comércio, como no fluxo, em um racha 

como esse que a gente apresentou, ele precisa ser notificado e pode ser realizado por 

meio do número 153 do policiamento, que é um número que funciona 24 horas. Não é 

o tipo de demanda que diretamente pode ser investigado ali pela Diretoria de 

Fiscalização e Posturas, mas precisa do policiamento para esse tipo de investigação e 

de ação, tanto do fluxo quanto desses rachas que têm acontecido na nossa cidade. Na 

minha rede social vou estar informando para os senhores e para aqueles que nos 

acompanham o adequado funcionamento de todos os meios pelos quais o cidadão 

pode realizar também a sua denúncia. Inclusive, o diretor Fábio nos passou as 

demandas que foram levadas até essa diretoria e a Secretaria de Defesa do Cidadão e 

ele nos mostrou a quantidade de denúncias realizadas e todo o trabalho sendo 

realizado por essa secretaria. Então parabéns ao secretário e também ao diretor 

Fábio. Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês um projeto, o projeto que eu tenho 

falado nas nossas redes sociais, que é o projeto que isenta o autista da utilização da 

máscara. E daí eu trago de novo a informação a vocês: o autista tem uma certa 

dificuldade, por muitas vezes, principalmente o mais adulto, de utilizar a sua máscara. 

Faz uma agitação psicomotora, leva, de maneira inadequada, a mão toda hora na face 

e na máscara e por isso ele acaba podendo contaminar o ambiente no qual ele circula. 

E por isso meu projeto, mesmo contrariando o decreto do Estado, ele visa isentar e 

trazer a possibilidade de que, se não houver condições, que o autista que, por 

exemplo, circule no nosso transporte público possa circular sem a utilização da 

máscara. E para isso é necessário que haja, mesmo que a lei não passe, por estar 

contrariando o decreto do Estado, que haja uma conscientização das pessoas sobre o 

fato de que a utilização da máscara por estes pode agravar a situação. Então eu 

gostaria de agradecer a todos e, por fim, também informá-los que essa semana eu 
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estarei conversando diretamente com o coronel do policiamento, aqui do comando do 

policiamento do interior, exatamente para falar um pouco sobre as ações que o 

policiamento pode realizar quanto aos problemas relacionados ao fluxo e ao racha que 

acontecem aqui na nossa cidade. Eu agradeço a todos. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, Dr. Elton! Por 

isso que eu gosto sempre de ouvir médicos quando se trata de Covid-19, doutor. Nós 

temos que ouvir especialistas. Especialistas são médicos. Eu acho que as melhores 

pessoas que têm para nos informar do que é certo, do que devemos ou não devemos 

fazer. Eu acho que você explicou muito bem aí. Parabéns! Próxima vereadora inscrita 

para falar, vereadora Dulce Rita, com o tempo de 5 minutos.” 

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

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

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

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

sou médica, mas vou falar de números. Eu queria só falar do relatório que nós 

chegamos hoje aqui a respeito do corona. Nós estamos hoje, de ontem para hoje, nós 

estamos com 168 novos casos suspeitos. Confirmados nós tivemos hoje no nosso 

município mais 172 casos novos. Internados nós estamos com 138 casos. Então eu 

vou continuar falando o que eu já venho falando toda a noite aqui: por favor, gente, 

vamos ficar em casa que esse negócio aqui está a cada dia pior na nossa cidade. 

Estou falando de São José dos Campos, estou falando do país inteiro. Se vocês 

tiverem a oportunidade ou tiverem a consciência de um patrão que possa fazer você 

trabalhar em off, que você tenha essa oportunidade, vá trabalhar em off. Não fica aí, 

por favor, que infelizmente as coisas aqui em São José dos Campos realmente estão 

ficando cada dia pior. Também queria falar sobre os testes. Isso aí eu não sou muito 

expert. Todas as cidades estão aderindo à testagem, mas tem cidade que não está. 

Mas eu queria falar, particularmente, das famílias que perderam seus entes, que têm 

que ficar em quarentena e que estão com dificuldade de pegar a quarentena por 

incompreensão do seu patrão ou por outra dificuldade. Nesses casos eu estou 

pedindo... Fui fazer uma consulta lá na Secretaria de Saúde: é para essas pessoas 

que tiveram contato com as pessoas que tiveram Covid, que estão sob suspeita, que 

não têm condições de fazer o teste, porque não está disponível, que, por favor, vá na 

UBS pegar o atestado para fazer essa quarentena, que esse atestado de quarentena 

tem que ser aceito pelo seu patrão para você não perder o dia nem ter que fazer 

compensação posterior. Então, por favor, gente, pega essa informação que é muito 

importante. Eu acho que todos já tiveram esse problema de familiares desesperados 

atrás do teste. O teste é simplesmente para quem tem sintoma, então dos 

acompanhantes que tiveram contato com seus entes não é o caso. Mas pode pegar, ir 

lá na UBS, pegar essa informação para ir na UBS pegar o atestado e apresentar para 

sua chefia. E também queria falar que sexta-feira nós tivemos uma reunião com alguns 

membros da Vizinhança Solidária lá de Eugenio de Melo para falar, inclusive, o que o 

doutor Elton já tinha comentado aqui, sobre como proceder quando estiver tendo fluxo, 

festa na sua rua ou no seu bairro. Se ligou para o 190, não veio, não resolveu, é para 

ligar para o 153, como o Dr. Elton já falou. E também, quando a Polícia Militar está em 

atividade como autoridade delegada, ela pode multar. Ela tem a competência, já está 

previsto no contrato que ela pode estar multando as pessoas que estão promovendo 

fluxo ou festa até altas madrugadas com muita gente dentro de suas residências. E se 
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não for, chame... Se a polícia não aparecer, por favor, como diz aí, 153, que a Guarda 

Municipal vai e lavra a multa para as pessoas. Então eu acho que nós estamos agora 

numa hora de fazer um esforço concentrado de todos, porque, por politicagem, dizer 

que foi uma gripezinha, enquanto tinha uns governadores apavorados com o tamanho 

do problema, que já estavam prevendo o tamanho do problema, e começou a 

politização do problema, nós estamos vendo aonde que o país está chegando. 

Infelizmente, estamos no segundo país do mundo ao tamanho da tragédia. Só 

estamos perdendo para os Estados Unidos, né? Então o aluno está perdendo para o 

professor. Cada um vai com a cartilha que bem merece. Então, mas nós, enquanto 

brasileiros, temos que defender a nossa família, temos que defender a saúde, temos 

não que pensar só em nós, mas pensar no vizinho, pensar no bairro e pensar na 

cidade. Esse é o meu recado. Se puder, fique em casa!” 

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

Marcão da Academia que assuma os trabalhos da Mesa Diretora, por favor, Marcão!” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MARCÃO DA ACADEMIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Próximo vereador inscrito, 

vereador Robertinho da Padaria, com o tempo regimental de cinco minutos mais cinco 

minutos da Liderança Partidária Cidadania.” 

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

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

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

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

.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite a todos! Boa noite 

àquelas pessoas principalmente que estão nos assistindo pelo canal Net, canal 7 Net, 

canal 9 da Vivo e pelas nossas redes sociais! Eu não ia nem ter fala hoje, mas eu só 

vim aqui para, na verdade, fazer um esclarecimento. Não quero nem entrar em... não é 

questão de entrar em atrito e nada, mas é que teve uma vereadora que falou que... 

acho que teve uma denúncia, eu não sei, no CCZ hoje, que estava tumulto, teve 150 

pessoas e, por incrível que pareça, eu estive no CCZ, eu estive lá, cheguei lá era nove 

e meia da manhã, porque eu gosto de acompanhar o programa do Meu Pet Feliz, que 

é um excelente programa que foi criado na nossa cidade. O Meu Pet Feliz, que é a 

causa animal de pequeno porte e também de grande porte, que na verdade foi um 

projeto de lei de minha autoria que hoje a cidade tem. É um projeto também que faz 

recolhimento de animais de grande porte que hoje não se vê mais em vias públicas, 

graças a esse projeto de minha autoria agora a cidade também faz esse tipo de 

trabalho de recolhimento de animais de grande porte. Quero começar falando, dando 

aqui os parabéns, os parabéns para a Mazé, para o Anderson, que é o doutor 

veterinário, e toda a sua equipe do CCZ. Eu estive lá hoje, uma organização 

sensacional que fizeram para a retomada do Meu Pet Feliz. Hoje... O Meu Pet Feliz ele 

iniciou no ano de 2018, já foram castrados quase 5 mil animais entre gatos e 

cachorros, machos e fêmeas, e agora retomando os trabalhos, com essa questão da 

pandemia, num formato diferente, com segurança para as pessoas. Era uma vez por 

semana. Agora, justamente para não ter aglomerações, vão ser três vezes por 

semana, terça, quarta e quinta-feira, das 8 horas da manhã até às 15 horas da tarde. 

Serão chamados... estão sendo chamados para castração os animais que estavam 

inscritos no programa (6ª fase e remanescentes de etapas anteriores). Aí depois isso 

deve gerar em torno de 70... vai ser em torno de 70 cirurgias por dia, vai chegar no 

total de 800 cirurgias no mês de julho. Aí, terminando essa fase, aí abrirá então novas 

inscrições para o programa Meu Pet Feliz. Estive lá, presenciei todo o trabalho que 

está sendo feito: só pode entrar um tutor, um tutor por animal, justamente para não ter 

aglomerações; distanciamento – 2 metros uma mesa da outra... a cadeira uma da 

outra; logo na entrada, álcool-gel; máscara para quem está chegando e para todos que 

trabalham no CCZ. Então, eu estive lá hoje, fui lá ver, fiquei realmente impressionado 

pela organização. Tem até um local do lado, é para quem não tem automóvel, quem 

vai de Uber ou vai de ônibus, é um local separado também para ficar com seu animal 

após cirurgia. Então, espetacular a organização hoje do CCZ! Estive lá pessoalmente 
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acompanhando o trabalho da retomada aí então das castrações no CCZ, tanto é que 

daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para você. O vídeo é três minutinhos só. 

Vocês vão ver no vídeo como que foi montado a estrutura para a retomada das 

castrações do Meu Pet Feliz no CCZ, lá no CCZ. Então eu não sei o que que houve, 

diz que teve aglomerações, eu não vi nada, eu estive lá. E outra coisa, na entrada, na 

inscrição remanescente, além de todo esse cuidado, o tutor... é um tutor por animal e 

que tenha idade mínima de 21 anos e máxima de 60 anos. E o que é chamado grupo 

de risco, que são acima de 60 anos, foi feito o contato separado, eles estavam 

separados; àquelas pessoas acima dessa idade que tinham doenças crônicas foi 

falado para eles voltarem para as suas casas e em julho, então, o CCZ vai ver a 

maneira como atendê-los, justamente para que ninguém corra nenhum risco de saúde. 

Eu posso falar porque eu estive lá, eu fui lá, eu presenciei, eu fiquei realmente 

impressionado com a preocupação da Mazé com as pessoas que estão levando o seu 

animalzinho, o seu cãozinho para fazer a castração, a questão da higienização, passo 

a passo, desde quando chega, que vai arrumar a documentação, tirar foto, fazer a 

pesagem do animalzinho, até chegar na sala de cirurgia. Cada momento que você dá 

um passo, você tem que fazer a higienização. Fiquei impressionado realmente com a 

estrutura que fizeram lá e com a preocupação com as pessoas que foi feito no CCZ. 

Gostaria agora até que você colocasse o vídeo só para vocês verem.” 

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

O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, deu para ver bem, total segurança, 

total organização do CCZ. A Mazé realmente é incrível essa mulher, ela sabe, ela está 

no lugar certo, uma que sabe e tem conhecimento, faz porque gosta, faz com amor 

também o trabalho dela e tem conhecimento. Então a gente tem que falar. A Mazé, o 

doutor Anderson e sua equipe de... todo o pessoal ali do CCZ. Como mudou o CCZ, 

impressionante! Então, prefeito Felício Ramuth, parabéns por ter a sensibilidade de 

começar esse trabalho de castração na nossa cidade, iniciou-se um trabalho. E o 

caminho para a gente não ter mais animal abandonado na cidade é a castração, não 

tem outro caminho, não tem. Tomara... se Deus quiser que o próximo ano que seja 

dobrado isso aí, que seja 10 mil castrações por ano, não seja mais cinco, que amplie 

esse número para a nossa cidade não ter mais nenhum tipo de animal abandonado. 

Então, eu só queria mostrar para vocês. Eu não ia mostrar, mas como houve algum 

questionamento, alguma dúvida, que teve tumulto lá... não, total organização! Pensa 

numa organização que está, é o CCZ. Parabéns Mazé e toda a sua equipe!” 
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O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Solicito ao vereador 

Robertinho da Padaria que retorne aos trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, reassume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, 

que dá continuidade aos trabalhos. 

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

o vereador Valdir Alvarenga com o tempo de 10 minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Valdir Alvarenga, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara. Senhor 

presidente, eu queria, na verdade, fazer coro aqui, robustecer as palavras do nobre 

presidente Robertinho da Padaria em relação ao trabalho que hoje é feito lá no CCZ, 

particularmente no centro cirúrgico, que tem lá toda a coordenação, o trabalho da 

eficiente servidora pública municipal, a Mazé. Realmente um trabalho brilhante dela, 

viu, Dulce? Parabéns pelo trabalho dela! O carinho com que ela desenvolve, 

desencadeia esse trabalho lá à frente do centro cirúrgico. Nós estivemos lá também, 

na verdade, na sexta feira, onde inclusive gravamos até um vídeo, né, para comunicar 

à população joseense da retomada das castrações. Mazé deixou bem claro que farão 

um esforço, né, toda a equipa lá fará um esforço conjunto, uma força-tarefa, para que 

até o final do mês de julho consiga atingir a marca de 800 animais castrados. 

Exatamente como o vereador Robertinho já disse aqui, né, desses tutores que foram 

até o CCZ e fizeram a inscrição lá na 6ª edição, que foi a última de inscrições, e alguns 

remanescentes das edições anteriores. Paralelo a essa retomada muito importante das 

castrações, é importante dizer que pela primeira vez na história de São José dos 

Campos, nos seus 250 anos, nunca houve a vacinação da vacina de prevenção à 

doença de gatos, né, dos felinos. Embora tenhamos conseguido uma emenda de 150 

mil reais através do nosso presidente nacional, o Paulinho da Força, para o município 

de São José dos Campos fazer o investimento na chipagem, na compra de vacina de 

prevenção aos cães, que seria a da cinomose, essa doença terrível que é acometido o 

animal, né, e também do gato. Do gato, a Prefeitura comprou. A Secretaria da Saúde 

comprou. Mas eu queria aqui, viu, líder José Dimas? Eu queria aqui fazer um apelo à 

Secretaria de Saúde, lá na pessoa do Danilo, na assessora adjunta dele, que tivesse 

um pouquinho mais de sensibilidade e um pouquinho mais... inclusive, e vou aqui frisar 

especificamente ao setor da Secretaria de Saúde, lá, sob o comando da Margareth, 

estou falando o nome dela aqui, que é importante, porque ela passou pelo CCZ e 

demonstrou que ela esqueceu o CCZ. Para ela, o CCZ não existe mais. Para ela, os 

animais não existem mais. Porque onde se viu isso? Você ter 150 mil reais. Esse valor 

você consegue comprar 20 mil doses, para você fazer a prevenção de 20 mil animais, 

somente cães, e mais uns 20 mil gatos. Ela me compra agora 600 doses apenas para 

o gato e nenhuma para o cão. Então, Roberto, estou aqui fazendo coro contigo, 

parabenizando o trabalho da Mazé, que faz um esforço hercúleo para poder fazer o 

melhor possível para o bem-estar animal de nossa cidade. Mas não é correspondido lá 
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no seio da Secretaria da Saúde, porque a dona Margareth esteve lá no CCZ e, 

lamentavelmente, barra todo tipo de ação que é feito para comprar esses 

medicamentos lá para o CCZ. Então eu quero registrar isso, que eu estou assim, um 

pouco... bastante chateado. Eu conversei com o Anderson ontem várias horas falando 

sobre isso, da eficiência, do belíssimo trabalho que hoje o centro cirúrgico faz, a 

empresa que desenvolve o trabalho lá, porém não tem a efetividade da parte da 

secretaria. Para e pensa. É difícil arrumar recurso. Aí você arruma o recurso, no valor 

de 150 mil reais, que dá para você fazer uma prevenção de 20 animais, 20 cães, 20 

cães, aí eles vêm me alegar que deu deserto. Tinha que dar deserto mesmo. Onde se 

viu isso? Propor no pregão a V7? A V7 há 10 anos não é usada mais. Hoje é utilizada 

a V10, V12 e está vindo a V14. Como é que você vai usar a V7? As empresas não 

vendem mais, as empresas não têm mais isso, está ultrapassado. Então eu estou aqui 

desabafando, estou pedindo, eu tenho certeza que lá, a Prefeitura, os membros da 

secretaria estão ouvindo aqui a sessão de Câmara. Isso não vai ficar assim. Nós 

vamos para cima. Nós vamos para cima, porque o dinheiro está lá, o dinheiro está lá 

no Fundo Municipal de Saúde, está lá sob autonomia do secretário Danilo para ele 

poder fazer. A dona Margareth, que está cuidando disso, está pessimamente cuidado 

disso. Eu disse para o Anderson ontem: ‘Anderson, não vou ficar calado’. Faz um ano 

e meio que esse dinheiro está lá. Um ano e meio! E a dona Margareth não me compra 

essa vacina. Então eu estou realmente aqui desabafando com vocês. Eu fico até com 

dó da Mazé. O empenho, o sacrifício, faz tudo lá dentro daquele... do centro cirúrgico. 

E a hora que é para aparelhar, que com muito custo você consegue recurso, você 

consegue o dinheiro, e aí fica de sacanagem? Porque tem ciúmes do trabalho 

belíssimo, eficiente da Mazé? Não, não posso aceitar isso, não. Isso é picuinha, isso é 

falta de grandeza. É não pensar na cidade. É não pensar na dimensão da 

necessidade, da demanda enorme que é você cuidar do bem-estar animal nessa 

cidade. Todos vocês sabem da nossa luta aqui. Luta que o Robertinho tem, que o 

Esdras tem, o Cyborg tem, este vereador tem, o Zé Luís, enfim. Todos colegas 

vereadores, no momento em que foram chamados a intervir, a apoiar os projetos em 

prol da causa animal nessa cidade, todos os colegas aqui apoiaram. Não é justo uma 

funcionária de carreira, que estava lá no CCZ. Hoje o Danilo levou para Secretaria da 

Saúde. Viu, dona Margareth? A senhora, se estiver nos ouvindo, a senhora me 

conhece muito bem, sabe que o Valdir Alvarenga não vai deixar barato e, daqui para 

frente, essa tribuna aqui vai sair faísca, porque nós vamos para o pau, nós vamos 
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querer que compre e use esse dinheiro. E não perca esse dinheiro no deserto também, 

como eles fizeram agora com relação à pseuda, ou o pseudopregão para comprar uma 

V7. Que V7?! Onde ela está com a cabeça para comprar uma vacina V7? Quando se 

usa hoje a V10 a V12 e está vindo a V14. É o mesmo que chegar para você, líder José 

Dimas, e falar assim: ‘Vamos fazer uma licitação para gente comprar o computador 

486’. Tem sentido isso? Nem fabricação não existe mais. Nem fabricação não existe 

mais. Por isso deu deserto, pô! Agora acha que o vereador é bobo? Acha que o 

vereador aqui é babaca de acreditar nessa baboseira que vem me justificar? Não, 

senhor! Então é preciso quebrar, quebrar esse gelo lá dentro da Prefeitura. Eu aqui 

hoje eu quero que... eu quero acreditar, quero acreditar que o Danilo não está por 

detrás disso, porque eu tenho certeza absoluta que quem coordenou esse processo da 

apresentação do pedido da vacina V7 foi a dona Margareth. Por vários anos esteve 

sob o comando do CCZ, era uma guerra para fazer aquela mulher trabalhar de 

verdade em prol dos animais. Não estou falando das endemias. Eu estou falando em 

prol dos animais. Era uma guerra, presidente, fazer aquela mulher trabalhar, porque 

muitas vezes a gente tinha que trabalhar de domingo, minha equipe estava lá 7 horas 

da manhã lá no Parque da Cidade, reunindo aqueles moradores que iam lá fazer 

inscrição, e era uma guerra. Ela não queria, ela não aceitava, brigava comigo, brigava 

com os secretários, anterior, você sabe disso. Então não é justo isso que está 

acontecendo, e eu espero que realmente o Danilo não continue passando a mão na 

cabeça dela, não continue poupando essa sacanagem que a Margareth fez pelo bem-

estar de animal aqui de nossa cidade. Então eu queria deixar registrado isso aqui e 

mais uma vez dizer que é a primeira vez na história de São José dos Campos que se 

tem a vacina de prevenção às doenças dos felinos e também para a doença preventiva 

dos cães, que a antirrábica nós sabemos que tem, o governo federal manda, embora, 

segundo ano, o governo federal não enviou ainda, viu, Roberto? Até agora, faz 2 anos, 

e o presidente da República não enviou, o governo federal não enviou. Então é isso, 

são 150 mil reais, tiveram a coragem de me comprar 600 doses. E o que é pior, viu, 

Roberto? 600 doses e vão entregar essas 600 doses para as ONGs. As ONGs terão 

que utilizar veterinários deles quando, na verdade, poderia utilizar as ONGs, as ONGs 

levariam os gatos lá, perfeito? E os 3 veterinários do CCZ poderiam fazer essa 

aplicação. Mas vai jogar no colo também da ONG, para ONG pagar isso aí. Isso é 

cabeça de Margareth. Espero que não seja a cabeça do Danilo. É isso daí, senhor 

presidente. Muito obrigado! Até uma próxima!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Valdir 

Alvarenga, pode contar também com esse presidente, tá, Valdir? E uma coisa você 

frisou bem: quando a Mazé assumiu o CCZ, é o que eu presenciei como vereador os 

anos todos, tá? Que mudou, de fato mudou, e principalmente a questão do 

atendimento. Eu quero fazer só aqui, rapidinho, uma correção, apesar de eu não ter 

citado o nome da vereadora Amélia, não ter citado o nome dela, quando ela falou de 

aglomerações, ela não quis dizer o CCZ. É próximo ali. Foram os agentes de combate 

a endemias. É bem próximo, né, vereadora? Então só estou corrigindo aqui. Então ela 

não quis dizer que foi no CCZ. Então com a palavra vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu só queria aqui também me somar 

aos elogios que você e o Valdir fizeram com relação à Mazé. Que nós já tivemos os 

problemas de cachorro abandonado, inclusive dentro da subprefeitura - resolveram 

toda a comunidade largar os cachorros lá dentro. Ela teve muita paciência, muito amor, 

exatamente como você falou, teve muito amor para cuidar desses cachorros, para 

fazer a doação, para fazer o tratamento, para convencer os funcionários que não 

podiam mais continuar dando alimento para os cachorros, que cada dia estava 

juntando mais cachorro lá dentro. E também tive a oportunidade de estar conversando 

com ela sobre os casos de uma família que tinha muito gato, 40 gatos lá dentro da 

família, e que a própria dona da casa já não podia entrar mais porque... não tinha mais 

condições de entrar dentro da casa por causa daqueles gatos. E ela foi e conversou 

com o filho. Nossa, uma coisa maravilhosa! Muito respeitosa e muito amorosa. Então 

eu me somo ao elogio que vocês fizeram para Mazé aí. Ela está de parabéns! E de 

parabéns também você também, viu? Precisa das vacinas, vamos lutar juntos. Nem é 

minha causa animal, mas eu acho que é dinheiro público que tem a sua destinação, 

então tem que se usar, né? Então é isso aí que eu queria falar para Mazé. Olha, Mazé, 

parabéns para você, viu?“ 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É isso aí, vereadora. 

Cada um da sua maneira, todos aqui defendem a causa animal, né, cada um da sua 

maneira, cada um do seu jeito. O importante é estar todo mundo unido num só 

objetivo. Com a palavra o vereador Sérgio Camargo.” 

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

1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Sérgio Camargo, pelo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite! 

Vereadores, boa noite! O que me traz aqui nesta noite na tribuna são dois assuntos 

específicos, e eu... O primeiro deles na verdade é com relação às cestas básicas que 

foram distribuídas, ou que estão sendo distribuídas, que vieram do governo do estado 

e estavam sendo distribuídas pela Prefeitura, com os transportadores escolares. A 

informação aqui é que no dia de hoje, dia 23, começa a contar o prazo para aquelas 

famílias que não receberam a cesta, ou seja, que não foram encontradas, ou no seu 

endereço, ou porque se mudaram para algum lugar. Ou seja, das 28.446 pessoas que 

seriam beneficiadas com estas cestas que vieram do estado de São Paulo, 2.355 

pessoas não foram encontradas no seu endereço. Essas 2.355 pessoas, a partir de 

hoje, elas podem consultar uma listagem que saiu no site da Prefeitura Municipal para 

retirar essas cestas básicas a qual ela tem direito. Fica a minha pergunta aqui, senhor 

presidente: uma família que está carente, uma família que está em vulnerabilidade 

social, que não foi encontrada no seu endereço talvez porque não tenha mais condição 

de pagar o aluguel, que tenha ido morar com outro parente ou algum outro lugar, será 

que ela vai ter como consultar o site da Prefeitura para ir buscar a sua cesta básica, 

né? Eu acho muito difícil. Então a gente prevê que, dessas 2.355 famílias que ainda 

não buscaram, muitas delas não consultarão o site, muitas delas não conseguirão 

retirar essas cestas e ainda haverá sobra de cestas básicas. Nós fizemos aqui um 

requerimento, apresentamos um requerimento, que a Prefeitura, através da secretaria, 

da SASC e também da Secretaria Municipal de Educação, pudesse avaliar aquelas 

famílias que estudam aí nas escolas rurais ou que estão realmente em necessidade, 

com alta vulnerabilidade social, para que, em conjunto, distribuísse essas cestas 

básicas, para que nenhuma cesta que veio do Estado fosse perdida na nossa cidade 

ou voltasse para o Estado, para o governo do estado. Então, mas ainda nós não 

tivemos a informação, nenhuma resposta sobre esse requerimento, a secretaria não 

nos respondeu ainda, mas eu espero que nenhuma cesta seja perdida. Então fica aqui 

a nossa pergunta sobre essas 2.355 cestas que ainda estão disponíveis na Prefeitura 

de São José dos Campos. Outro assunto que eu quero tratar na noite de hoje, e agora 

num outro extremo, né? É... e seria... um grupo de pais e de alunos da Faculdade de 

Medicina Anhembi Morumbi aqui de São José dos Campos me procurou porque estão 

com muita dificuldade de se relacionar com a reitoria da universidade. Desde o 

começo da pandemia, eles sentiam aí, muitos pais... É uma mensalidade muito alta, é 

uma faculdade particular. Eu já falei várias vezes que São José dos Campos, que o 
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Vale do Paraíba, carece de uma universidade pública na área da Medicina, mas até 

hoje não tem, né? E essas duas universidades de São José dos Campos são 

universidades particulares, cuja mensalidade gira em torno de R$10.000,00 (dez mil 

reais), né? E muitos pais, muitas famílias fizeram a opção de colocar o filho ou a filha 

nessa universidade particular arcando aí com essa mensalidade bastante salgada e, 

para isso, têm feito o seu sacrifício, a sua economia na família. Com a pandemia, é 

claro que muitos deles, sendo empresários, comerciantes, tiveram os seus 

rendimentos diminuídos nesse tempo e eles estão tendo dificuldade de negociar com a 

universidade. Já entraram na Justiça, já ganharam na primeira instância, mas a 

universidade que veio para São José dos Campos e trouxe até... esteve aqui, antes de 

se instalar na nossa cidade, esteve aqui conversando com os vereadores, dizendo que 

traria benefícios sociais também para a nossa cidade, hoje não querem negociar, não 

querem conversar, não querem chamar os pais de alunos para tratar das 

mensalidades da nossa cidade. Nós protocolamos aqui também nesta Casa, junto com 

o vereador Juvenil, um projeto de lei que pede a redução das mensalidades das 

universidades particulares da nossa cidade. Esse projeto tramita nessa Casa, ele 

ainda não foi votado, mas eu quero dizer que sou sensível ao apelo dessas famílias 

que nos procuraram para intervir sobre isso. Fizemos um ofício para a Universidade 

Anhembi Morumbi de São José dos Campos, encaminhamos também para São Paulo, 

mas eles responderam que nada poderão fazer pelos alunos e pelas famílias que 

estudam nessa Universidade Anhembi Morumbi aqui em São José dos Campos. Então 

fica aqui o meu apelo para que eles sejam um pouco mais flexíveis e consigam 

conversar pelo menos com os pais e negociar essas dívidas que porventura virão se 

essa pandemia se arrastar por mais tempo. Então, senhor presidente, é esse o meu 

pronunciamento e espero que a universidade tenha sensibilidade social também com 

esses pais que têm os seus filhos e os alunos na Universidade Anhembi Morumbi. 

Obrigado, senhor presidente! Obrigado, senhores vereadores!” 

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

um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Marcão da Academia, Robertinho da 

Padaria, Professor Calasans Camargo, vereadora Dulce Rita, pelo passamento dos 

senhores Elaine Souza Santana Teixeira, doutor José Carlos Robalinho, Juscelino 

Silvério de Almeida, José Marques dos Santos, Elisa Monteiro, Gonçalo Calixto e 

Maria Sebastiana Calixto.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 
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póstuma à memória do doutor José Carlos Robalinho, da professora Elaine Souza 

Santana Teixeira, das senhoras Elisa Monteiro e Maria Sebastiana Calixto e dos 

senhores Juscelino Silvério de Almeida, José Marques dos Santos e Gonçalo Calixto. 

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

tratar, está encerrada a presente sessão.“ 

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

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

19h59min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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