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SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h53min o senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: ROBERTO CHAGAS (PL), MARCELO GARCIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD),
MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RAFAEL
PASCUCCI (PTB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB),
JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), LINO BISPO (PL) e ROBERTINHO DA PADARIA
(CIDADANIA).

Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA
PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
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Às 17h53min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador
ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo
poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moções, requerimentos, documentos
diversos e ata passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os
presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma
simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.”

Assinado digitalmente por MARCO AURELIO
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Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: RENATO
SANTIAGO (PSDB) – 17h56min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) –
17h57min; DULCE RITA (PSDB) – 17h57min; WALTER HAYASHI (PSC) – 17h58min;
JULIANA FRAGA (PT) – 18h01min; FERNANDO PETITI (MDB) – 18h02min;
ROBERTO
DO
ELEVEN
(PSDB)
–
18h02min;
FABIÃO
ZAGUEIRO
(SOLIDARIEDADE) – 18h06min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h17min.
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sessão. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, solicito a votação em bloco e, ainda, a
inclusão de diversos documentos, entre eles Indicação 422 a 441, 443 a 469,
Requerimentos 84 a 94 e, também, da Moção nº 5. Peço destaque, senhor presidente,
nos seguintes Requerimentos: 48, 50, 85 até o 91 e também o 93. Esses são os
destaques. E apenas para complementar aqui a informação, pode haver que...
duplicidade da informação, mas só para deixar consignado, inclusão de pauta das
indicações de 430 a 441, 443 a 449, 452, 453, 456, estas do vereador Fabião
Zagueiro.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Olá, presidente, boa noite, novamente! Eu vim aqui
para retirar o Requerimento nº 30, de nossa autoria. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador Juvenil Silvério. 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 Juvenil Silvério, 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 das Indicações de nos
422/2021 constante do Processo no 691/2021, de autoria do vereador Dr. José
Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a execução de ação fiscalizatória quanto à
estética urbana relativa às condições de limpeza, manutenção e conservação de área
privada, situada à altura do nº 105, da rua Hilário Santana, no bairro Pq. Res.
Flamboyant; 423/2021 constante do Processo no 692/2021, de autoria do vereador Dr.
José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a execução do serviço tapa-buraco em
via pública, situada à altura do nº 188, da rua Rio São Francisco, no bairro Jd.
Pararangaba; 424/2021 constante do Processo no 693/2021, de autoria do vereador
Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a execução de serviço de Avaliação
Estrutural da Ponte Flamínico Vaz de Lima, no bairro do Urbanova; 425/2021
constante do Processo no 694/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que
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indica à Prefeitura Municipal execução de avaliação de viabilidade de implantação de
área para estacionamento de veículos, com finalidade de carga e descarga, na altura
do nº 1.880, da av. Shishima Hifumi, no bairro Urbanova; 426/2021 constante do
Processo no 695/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura
Municipal serviço de manutenção em bueiro/boca de lobo, localizado à av. Nove de
Julho, na altura do nº 151, no bairro Jardim Apolo; 427/2021 constante do Processo no
696/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a
execução de serviço de limpeza e capina em área pública, situada à altura do nº 605,
da rua dos Jaburus, no bairro Jd. Uirá; 428/2021 constante do Processo no 697/2021,
de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a instalação
de cobertura em ponto de ônibus, localizado à av. Shishima Hifumi, na altura do nº
2.276, no bairro do Urbanova; 429/2021 constante do Processo no 698/2021, de
autoria do vereador Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a execução de
avaliação de risco de queda de indivíduo arbóreo, situado à altura do nº 698, da rua
Joaquim Bagunha Maldos, no bairro Vila Tesouro; 430/2021 constante do Processo no
702/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal
melhorias na iluminação pública com a troca por lâmpadas LED e poda geral das
árvores na Praça das Gaivotas – Vila Tatetuba, bem como recomposição e
higienização da areia na quadra de Futevôlei/Vôlei no referido local; 431/2021
constante do Processo no 703/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que
solicita à Prefeitura Municipal a realização de serviços de modernização, substituição
do piso e brinquedos do playground na Praça Diamante, no Jardim São José;
432/2021 constante do Processo no 705/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro,
que solicita à Prefeitura Municipal melhorias na iluminação pública com a troca por
lâmpadas LED e poda geral das árvores na Praça Andrelina Barbosa de Moura – Pq.
Martim Cererê, bem como recomposição e higienização da areia na quadra de
Futevôlei/Vôlei no referido local; 433/2021 constante do Processo no 706/2021, de
autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a realização
de serviços de modernização, substituição do piso e brinquedos do playground na
Praça Benedito Ugolino Silva Guerra, na Vila São Benedito; 434/2021 constante do
Processo no 707/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à
Prefeitura Municipal atendimento dos moradores da Vila Corinthinha e região, na
manutenção geral da quadra de areia, com os serviços de limpeza, higienização e
desinfecção, ou ainda, se necessário for, realizar a troca completa da areia da quadra,
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que fica localizada na rua Gladiolo; 435/2021 constante do Processo no 708/2021, de
autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal atendimento
dos moradores da região do Jd. da Granja, Residencial São Francisco, Jd. Uirá, bem
como todos os usuários e praticantes de atividades físicas, que pedem a implantação
de Academia ao Ar Livre e um Mirante/Deck ao longo da Via Cambuí; 436/2021
constante do Processo no 709/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que
solicita à Prefeitura Municipal realização de manutenção nas telhas de fibrocimento no
Campo de Futebol do URN – Alto da Ponte; 437/2021 constante do Processo no
710/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal
implantação de travessia elevada na entrada da rua Jácomo Berti ao lado do CEDIN,
no Residencial Flamboyant; 438/2021 constante do Processo no 711/2021, de autoria
do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal efetuar o serviço de
supressão de árvore situada na rua Lima Duarte, nº 71, bairro Bosque dos Eucaliptos;
439/2021 constante do Processo no 712/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro,
que solicita à Prefeitura Municipal obras para contenção de enchentes, melhoria no
escoamento e drenagem em dias de chuva, no entorno da Praça Diamante, Jd. São
José/Centro; 440/2021 constante do Processo no 713/2021, de autoria do vereador
Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal atendimento dos moradores da
região do Jardim da Granja que pedem a substituição do piso de areia por grama
sintética da quadra poliesportiva, localizada na Praça Hélio Dias, no Parque Santa
Rita; 441/2021 constante do Processo no 714/2021, de autoria do vereador Fabião
Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal mudança na posição (ângulo) da
tubulação, implantação de válvulas de retenção nas saídas d’água e máquina de
bombeamento, bem como estudos de engenharia para construção de gabião na rua
Ana Gonçalves da Cunha – Vila Corinthinha; 443/2021 constante do Processo no
716/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal
poda de árvore – rua Henrique Dias em toda a sua extensão – Monte Castelo;
444/2021 constante do Processo no 717/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro,
que solicita à Prefeitura Municipal implantação do Complexo Esportivo de Modalidades
e Areia, espaço próprio para a prática do futevôlei, vôlei, tênis de praia, entre outras
modalidades praticadas no piso de areia, no Parque Martim Cererê; 445/2021
constante do Processo no 718/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que
solicita à Prefeitura Municipal manutenção ou reconstrução, bem como implantação de
corrimão na escada no acesso à Raia de Malha – Jd. Uirá; 446/2021 constante do
CMSJC-001 – 2ª Sessão Ordinária – 26.01.2021
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330031003100370034003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP - Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(ANAIS)
5
ORADOR

APARTEANTE

DATA
26.01.2021

Processo no 720/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à
Prefeitura Municipal a instalação de PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no bairro
Jardim da Granja; 447/2021 constante do Processo no 721/2021, de autoria do
vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção da cerca de
alambrado, troca de mourões de concreto quebrado no final na rua Jácomo Berti –
Res. Flamboyant; 448/2021 constante do Processo no 722/2021, de autoria do
vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de um
Espaço Canino na rua Ione Mitico Hayashi, na altura do número 340, bairro Bosque
dos Ipês; 449/2021 constante do Processo no 723/2021, de autoria do vereador Fabião
Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a revitalização, pintura, limpeza e roçada
no Playground entre as ruas Itororó e Jaraguá – Vila Bandeirantes; 450/2021 constante
do Processo no 724/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à
Prefeitura Municipal a realização do serviço de remoção da árvore na rua Elmano
Ferreira Veloso, defronte ao número 18, no bairro Jardim Estoril; 451/2021 constante
do Processo no 725/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à
Prefeitura Municipal o serviço de manutenção na iluminação da Praça das Bandeiras,
no bairro Bosque dos Eucaliptos; 452/2021 constante do Processo no 726/2021, de
autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação
de Salão Comunitário em área verde institucional, no Residencial São Francisco;
453/2021 constante do Processo no 727/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro,
que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de câmeras do COI na rua Ione Mitico
Hayashi, no bairro Bosque dos Ipês; 454/2021 constante do Processo no 728/2021, de
autoria do vereador Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura troca de lâmpada
queimada na rua Sumaré, em frente ao nº 296, no bairro Bosque dos Eucaliptos;
455/2021 constante do Processo no 729/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci,
que solicita à Prefeitura Municipal manutenção asfáltica na rua José da Silva, próximo
ao n° 155, bairro Cidade Morumbi; 456/2021 constante do Processo no 730/2021, de
autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Sabesp para realização de estudos
técnicos a fim de sanar os recorrentes vazamentos na av. Lívio Veneziani com rua Luiz
Ribeiro dos Santos – Res. São Francisco; 457/2021 constante do Processo no
734/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de
São José dos Campos que determine a instalação nos veículos do transporte público
coletivo urbano vinculados às empresas permissionárias de barreiras para proteção
dos motoristas e dos cobradores para evitar a contaminação destes com o Covid-19;
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458/2021 constante do Processo no 735/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi,
que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a supressão da árvore
localizada na rua Sol Nascente, 370, Jardim Oriente; 459/2021 constante do Processo
no 736/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal
de São José dos Campos que coloque um redutor de velocidade na rua José Ribeiro
Bastos, próximo ao número 1561, no Conjunto Elmano Ferreira Veloso; 460/2021
constante do Processo no 737/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que faça a aplicação de
inseticida com o carro fumacê nas imediações da Praça Afonso Pena, no centro da
cidade; 461/2021 constante do Processo no 738/2021, de autoria da vereadora Amélia
Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que agilize a
liberação da Estrada do Jaguari, que está interditada devido a uma cratera que se
abriu no local; 462/2021 constante do Processo no 743/2021, de autoria da vereadora
Juliana Fraga, que solicita à Prefeitura estudos para remoção de duas árvores na rua
Benedito Alvarenga, nº 185, no bairro Jardim América; 463/2021 constante do
Processo no 744/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que solicita à Prefeitura
estudos para remoção de árvore, na rua Urano, nº 74, no bairro Jardim da Granja;
464/2021 constante do Processo no 748/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga,
que solicita à Prefeitura estudos para remoção de árvore na rua Dom Gabriel Paulino
Bueno do Couto, nº 111, no bairro Parque Santa Rita; 465/2021 constante do
Processo no 749/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura
Municipal de São José dos Campos que faça a aplicação de inseticida com o carro
fumacê nas imediações da avenida Tívoli, na Vila Bethânia; 466/2021 constante do
Processo no 750/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à
Prefeitura Municipal a instalação de redes para-bolas no campo do Grêmio Esportivo
Jardim das Indústrias, localizado na rua dos Amores-Perfeitos, s/n, Jd. das Indústrias;
467/2021 constante do Processo no 751/2021, de autoria do vereador Renato
Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal substituição do muro por grades para o
Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias, situado à rua dos Amores-Perfeitos, s/n;
468/2021 constante do Processo no 752/2021, de autoria do vereador Renato
Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal supressão de uma árvore localizada na
rua Corifeu de Azevedo Marques,133 – Jardim das Indústrias; e 469/2021 constante
do Processo no 753/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à
Prefeitura Municipal as providências cabíveis para evitar alagamentos das casas
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localizadas na rua Corifeu de Azevedo Marques, números 122, 128, 133, bairro Jardim
das Indústrias; da Moção no 5/2021 constante do Processo no 699/2021, de autoria do
vereador Júnior da Farmácia, que cumprimenta o Tenente-Brigadeiro do Ar e ExPresidente do Superior Tribunal Militar, Sérgio Xavier Ferolla, por seu aniversário; e
dos Requerimentos nos 84/2021 constante do Processo no 733/2021, de autoria da
vereadora Amélia Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
que faça a poda da árvore com a finalidade de desobstruir a rede elétrica, localizada
na rua Sol Nascente, 370, Jardim Oriente; 85/2021 constante do Processo no
739/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de
São José dos Campos informações sobre o número de ônibus do transporte coletivo
urbano estão em operação na fase vermelha do Plano São Paulo de combate ao
Covid-19; 86/2021 constante do Processo no 740/2021, de autoria da vereadora
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos
informações sobre o atendimento e encaminhamento que são dados aos pacientes
com suspeita de Covid-19 no serviço público de saúde do Município; 87/2021
constante do Processo no 741/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer
seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que
informe e disponibilize se os proprietários de imóveis cuja isenção do IPTU já é
prevista pelo Código Tributário do Município coincidem com os possíveis beneficiados
do PLC n° 02/2021, caso seja aprovado; 88/2021 constante do Processo no 742/2021,
de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo
Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize qual número total
de joseenses que receberam o auxílio emergencial previsto na Lei Federal n° 13982 de
2020; 89/2021 constante do Processo no 745/2021, de autoria da vereadora Juliana
Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos
Campos para que informe e disponibilize a relação dos munícipes que receberam
auxílio emergencial e são proprietários de um único imóvel no âmbito do Município;
90/2021 constante do Processo no 746/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga,
que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos
para que informe e disponibilize qual a porcentagem de aumento de receita de IPTU é
prevista em decorrência do acréscimo de 5,20% no respectivo imposto; 91/2021
constante do Processo no 747/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer
seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que
informe e disponibilize qual a estimativa no impacto orçamentário-financeiro que a
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isenção do IPTU, prevista no PLC n° 02/2021, trará ao orçamento; 92/2021 constante
do Processo nº 754/2021, de autoria do vereador Lino Bispo, que requer à Caixa
Econômica Federal a realização de estudos para instalação de unidade lotérica no
Residencial União, bairro de São José dos Campos/SP; 93/2021 constante do
Processo nº 755/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, para atendimento através do Programa
Atendimento Domiciliar – PAD para seja realizado urgente a vacinação contra o
Coronavírus 19, nos mesmos critérios prioritários da campanha de vacinação
aplicados aos idosos em asilos e casas de repouso, na paciente Benedita Dias dos
Santos, CRA nº 987.959, idosa com 80 anos, vítima de AVC – Acidente Vascular
Cerebral, por se tratar de paciente acamada, com sonda GTT, sem mobilidade; e
94/2021 constante do Processo nº 756/2021, de sua autoria, que solicita a autorização
Plenária para representar esta Edilidade, com ônus, do dia 22 de fevereiro a 3 de
março de 2021, no lançamento do Satélite Amazonia I, desenvolvido pelo Inpe de São
José dos Campos, no New Space Índia Limited, em Shiharikota Range Shar, Índia; e,
ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 48/2021 constante
do Processo nº 599/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, que solicita à
Prefeitura Municipal informações a respeito dos níveis de O2 hospitalar disponível nos
hospitais; 50/2021 constante do Processo nº 607/2021, de autoria do vereador Thomaz
Henrique, que solicita à Prefeitura informações a respeito da aplicação da vacina para
Covid-19; e de nos 85/2021 a 91/2021 e 93/2021, já citados.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao
processo de votação da ata e das proposituras constantes do Expediente.”
Passou-se ao processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a ata da
sessão ordinária realizada no dia 21 de janeiro de 2021 – 1ª Sessão Ordinária.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Às 19h04min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão
ordinária realizada no dia 21 de janeiro de 2021.
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores
favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis ao
requerimento, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 3 (três) votos
favoráveis, portanto, estão rejeitados os documentos.”
Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 48/2021, 50/2021, de 85/2021 a
91/2021 e 93/2021, já citados. Rejeitados com 3 (três) votos favoráveis
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os
requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 26 de janeiro de
2021, 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 demais matérias
constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas.
Os Requerimentos de nos 30/2021 constante do Processo nº 372/2021, do vereador
Fernando Petiti; e 76/2021 constante do Processo nº 683/2021, do vereador Marcão
da Academia; bem como a Indicação no 65/2021 constante do Processo nº 194/2021,
da vereadora Dulce Rita, foram retirados pelos autores.
Às 19h05min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos, então,
agora ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar é o vereador
Marcão da Academia, com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Marcão da Academia, pelo
prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Mais uma vez, boa noite,
presidente, vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara, através da
página do Facebook! Senhor presidente, primeiro, mais uma vez aí parabenizar a ACI
por essa forma de vir até à Casa conversar, tentar trabalhar a questão da economia,
dos comércios, serviços da nossa cidade, principalmente nessa Fase Vermelha. Eu
queria dar continuidade, principalmente, porque essa semana passada eu tive... eu fui
acionado por muitos, muitos amigos meus: o pessoal das academias de ginástica,
pessoal da linha esportiva, professores de educação física, salões de beleza,
barbearia. E realmente a gente está numa situação bem complicada. A gente já
explicou um pouquinho mais aqui embaixo, vou explicar novamente. Primeiro, eu
quero falar sobre... Todos sabem da importância que é da prática de atividade física,
né? Houve um decreto federal, em maio do ano passado, onde colocou a atividade
física, o serviço de atividade física em serviços essenciais. Porém, também, nesse
decreto federal ele deixou aberto aos estados definirem. Então, deixando o estado
definir, infelizmente o estado de São Paulo não acata essas atividades como
atividades essenciais. Vamos ver agora, porque nós tentamos em maio do ano
passado colocar um decreto municipal, o prefeito tentou, construímos juntos, colocou e
infelizmente o Ministério Público foi contrário, mais uma vez a juíza também aqui da
comarca também foi contrária, e nós não conseguimos colocar como academias ou
atividades, serviços de atividade física fosse como essenciais. Agora, na Fase
Vermelha, várias cidades aqui do Vale do Paraíba estão tentando colocar: Taubaté,
Pinda, Guará, Aparecida, tudo mais.”
Neste momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Aí um pouquinho aí da época do decreto, que
foi quando o prefeito... A gente colocou em maio do ano passado, construiu isso, né? E
também da questão da decisão da juíza, né, que realmente até hoje essa ação está
correndo aí. E o prefeito tentando sempre trabalhar o máximo possível para ajudar. E é
o que eu acabei de falar também: chega uma situação que o prefeito vai colocar de
novo, né? E o que que isso pode acarretar? É a mesma coisa da pessoa falar: ‘Poxa,
eu já falei que não, não dá, e você vai insistir?’ É ação criminal, e coisas piores ainda
podem acontecer com o prefeito, infelizmente. E agora as outras cidades estão
fazendo. Então, realmente eles liberam. Vamos torcer para que o Ministério Público,
nos próximos dois, três dias, não barre as outras cidades. Que se não barrar, abre
precedente e realmente aí o prefeito acho que tem mais o embasamento técnico e
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jurídico para tentar trazer realmente essas atividades como essenciais. Todos
sabemos da importância que é a atividade física, principalmente na imunidade
fisiológica da nossa população. Hoje, atividade física não é só lazer, gente. 80% do
público que está indo numa academia, que está praticando esporte é com fins de
saúde, de qualidade de vida. Os casos de depressão aumentaram 90% nessa
pandemia. Pesquisadores da Universidade de Stanford falam que exercitar-se com
frequência é fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas,
cardiovasculares, que é realmente aonde que mais afeta o vírus do Covid-19: questão
pulmonar, questão cardíaca. Isso ela afeta, e a atividade física ajuda. Por isso que a
gente briga tanto de atividade física ser realmente uma atividade essencial. O
profissional de educação física ele é da área de saúde, tanto que eu estou
oficializando à Prefeitura aqui com o pedido de que inclua os profissionais de
educação física no primeiro lote aí dessa vacinação, porque são profissionais que
estarão ajudando. Os profissionais que trabalham prestando serviço para a Prefeitura
são profissionais que vão estar agora prestando serviço na frente também, lá nas UBS,
ajudando a controlar as filas, organizando a vacinação. Vai ser importante isso. São
profissionais que estão diretamente ligados à população. Tem que lutar por isso.
Então, estamos colocando. Lembrando também que nós, semana passada, colocamos
o projeto de lei nessa Casa, que a lei... que a gente vai... está em tramitação...
estamos discutindo... também a Casa ajude a promover, que aprovem a atividade
física como serviço essencial que ela é. É! Ela ajuda muito na saúde. Quem pratica
atividade tem 34% a menos de internação. Isso é real! As academias ficaram fechadas
quatro meses no começo. E esses meses agora são os meses importantes para as
academias. E aqui estou falando direto com os proprietários que pediram para eu vir
aqui e lutar junto com eles. Infelizmente não depende do prefeito, não depende da
cidade. Depende do Governo do Estado. O prefeito já fez toda a sua... o que ele podia
ter feito. Se Deus quiser, com a melhora da questão da pandemia em São José dos
Campos... já teve a melhora da semana passada, essa semana estamos com
expectativa muito boa, já abaixamos de 80% de contaminação, depende muito da
conscientização de cada um. Talvez, na sexta-feira, pode ser que o prefeito declare
nós na Fase Laranja. Seria ótimo para a cidade. Nós estamos há um ano com a
pandemia. Todos sabemos lidar com isso: a questão do uso da máscara, a questão de
higienização da mão, distanciamento. Nas academias... Olha para você ver como a
gente fala que é uma hipocrisia, né? Que a academia ela tem o distanciamento, ela
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tem o equipamento próprio, né, a barra dela, principalmente a barra, tem higienização
antes e depois, tem o profissional que está junto. E aí eu pergunto: qual a diferença da
barra da academia para a barra do ônibus? Será que são as academias que... o
material, o instrumento delas que, se você pegar ali, você propaga? Sendo que você
tem um profissional, você tem a higienização, você tem a conscientização, você tem a
regra, você tem o protocolo. O governo deveria entender isso, porque na hora de falar,
o secretário fala. Vamos mostrar a fala aqui do secretário Gabbardo – Coordenador
Executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Por favor!”
Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo.
O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Não como uma situação de lazer e sim de
que impacta na saúde e na prevenção da população’. Mas, governador, poxa, fala,
mas chega na hora de ser atividade essencial, valorizar o profissional como
profissional da saúde, aí peca. Aí peca! Precisa ajudar! Precisa ajudar! Olha para você
ver: aí as academias têm a dificuldade de estar trabalhando, para onde que elas têm
que ir? Para a praça, para a área verde, aberta, onde dificulta até para os alunos. Eu
tenho... Eu conversei com diversos diretores de hospitais, a gente sabe da dificuldade
que está, a gente sabe como é que está todo esse problema, devido a, sim, feriado de
final do ano, aglomerações de fluxo, festas, praias, viagens. Sabia que ia chegar esse
momento e ia ser complicado, sabia. Mas as cidades que estão passando dificuldades
são as cidades que não se estruturaram. São José dos Campos tem um prefeito, tem
secretários, tem profissionais da área que se estruturaram sim! Hoje nós temos 135
leitos, mais 25 vai fazer agora. Vão chegar a 160 leitos. Hoje a cidade está com 77%
de ocupação, abaixamos já de 80. Estávamos com 83. Tudo demonstra um trabalho e
a conscientização de cada um. O idoso, que é o maior problema realmente da linha de
risco... 80% dos idosos que estão sendo contaminados, estão sendo contaminados em
casa, muitos por jovens que vão nas festas, que não usam máscara porque não quer,
acha que é feio e tal. Gente, tem que ter! Ajuda a cidade. De repente uma coisa dessa
contamina o seu avô, o seu tio, o seu pai, que vai parar no hospital – certo? –, tem que
internar, e você não sabe se vai voltar. Tomar cuidado! Mas não é dentro dos
comércios, não é dentro do serviço, porque eles estavam abertos antes e não foram
eles que propagaram. Não foram eles que propagaram! Hoje, um ano depois, todo
mundo sabe lidar. É saber flexibilizar, estabilizar, para poder ajudar. E só para finalizar,
senhor presidente, a presidente da ACI veio aqui para fazer uma campanha, ajudar os
comerciantes. Eu acho muito importante, tem que fazer, mas também não podemos
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esquecer dos micros e pequenos empresários. O transporte público é difícil, tem
facilidade de contaminação, então valoriza a região. Vamos fazer uma campanha aqui
também para a população valorizar os comércios da sua região. Você vai comprar
marmita, meu amigo? Compra aqui, oh, no restaurante próximo. Você vai numa
farmácia? Vai no próximo. Você vai na academia, está fechada, tem aula on-line? Faça
aula on-line. Valorize o comércio próximo: a padaria, o supermercado. Tudo o que
puder, valoriza! E as pessoas, toda a população... nós tivemos... eu fiz um cálculo...
foram mais, presidente Robertinho, só para finalizar. Em uma semana foram mais de
cinquenta denúncias de academias. Infelizmente, essa situação, sabe o que que
acontece? Muitos julgam as academias, salões, aqueles que não podem participar.
Muitos julgam eles, e eles sofrem com isso. O senhor tem a padaria lá, o senhor sabe
como é que é, seu irmão... por essa questão, julga como se todos fossem
propagadores da contaminação. E não! Aqui são propagadores de saúde, querem
ajudar. Então, eu peço a todos. São tudo pai de família, são tudo pessoas
necessitadas, são tudo pessoas que precisam, estão lutando. O que eu vejo de amigo
meu, proprietário de academia, que está passando dificuldade, professor que trabalha.
Não julguem eles! Eles estão para ajudar, certo? E querem ajudar. O meu apoio a
todos vocês e meu apoio aqueles que trabalham pela saúde, que querem ajudar e criar
um balanço entre economia e saúde. E a você, jovem: toma cuidado, pense na sua
família, valorize sua família. Vai sair? Tenha sua precaução. Muito obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador Juvenil, com
o tempo de cinco minutos, próximo orador.”
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 Juvenil Silvério, pelo
prazo regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero só usar
essa tribuna... na verdade, já disse um pouco da minha fala quando da reunião com a
ACI, mas vale a pena a gente de novo destacar isso aqui. Por favor, a primeira tela!”
Neste momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Esta é a situação de hoje, o boletim apresentado
hoje no nosso município em relação aos casos de covid. Eu destaco a...
aproximadamente 80% dos leitos ocupados. Isso é extremamente perigoso do ponto
de vista, se continuarmos assim, de quem vai viver e quem vai morrer. É o colapso da
saúde se não tomarmos providências urgentes e necessárias. Destaco também a
relação, e aí o vereador José Luís me pontuou, de ontem para hoje 822 pessoas novas
infectadas pelo coronavírus. Isso também é preocupante. Eu falo aqui, vereador José
Cláudio, por conta das pessoas tomarem consciência do seu papel. Nós temos a...
Infelizmente muitas vezes falamos de governos... e aqui eu não quero pontuar governo
nenhum, né, falamos de governos, mas nós, enquanto cidadãos, temos que fazer a
nossa parte, temos que cumprir o nosso papel de preservação e valorização da vida.
Para isso, é necessário que cumpra-se todos os pré-requisitos de preservação da vida.
Além disso, dez mortes, em média, acontecendo no nosso município. Isso não é um
número pequeno. Isso é muito ruim. E todo dia uma família enlutada, todo dia uma
situação diferente, todo dia algo para nos surpreender negativamente por conta disso.
Então, é necessário que as pessoas façam a sua parte. Se você não precisa sair de
casa, fique em casa. E se precisar, previna-se. Use todas as indicações já mostradas
pelos órgãos de saúde. A próxima tela, por favor! E por que que eu estou falando isso
aqui? É para que esse número, também hoje apresentado, de 32.681 pessoas ela
possa se multiplicar. O que nós queremos é que esta barreira aqui ela seja cada vez
mais quebrada. Mais pessoas recuperadas pelo covid, essa é a ideia. Esse é o motivo
de nós todos termos o papel de cidadão e fazermos a nossa parte. Presidente, eu
deixo um minuto e cinquenta segundos para o José Cláudio. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo, então,
vereador Dr. José Cláudio.”
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 Dr. José Cláudio, pelo
prazo regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Boa noite, presidente! Boa noite,
colegas vereadores, a todos os funcionários da Câmara! Colocar a primeira imagem aí,
por favor!”
Neste momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado! Bom, gente, muito do que eu vou falar
aqui já foi falado na própria apresentação com a presidente Eliane, da ACI. E... vamos
só dar uma recordada em alguns números, em algumas coisas importantes sobre tudo
o que a gente está passando, sobre a importância da vacinação, para quem é indicada
a nossa vacina. Próximo, por favor! Então, eu acho muito importante nós respeitarmos
o que já foi definido e nós prestarmos atenção para não ter fura-fila no nosso
município, no nosso estado. Então, o que já foi definido? Todos os profissionais do
Hospital Municipal; linha de frente nas UPAs, UBSs, hospitais públicos. Nos hospitais
particulares, a Prefeitura fornece as doses e os insumos para vacinar os médicos e
enfermeiros. Os idosos abrigados em instituições de longa permanência e os
cuidadores que trabalham nesse estabelecimento. Então, esse... todo esse pessoal,
todo esse público, é quem deve realmente ser vacinado. E uma coisa muito importante
é todos nós fiscalizarmos para não haver fura-fila, para não haver que ninguém seja
vacinado sem ter indicação no nosso município. Próximo. É importante também que
ainda não temos a vacina para todos. Nós recebemos onze mil doses para vacinar
esse público alvo que eu falei, e a nossa população é de 729.737 habitantes. Então, o
público que foi vacinado realmente é o público que está em linha de frente, em contato
mesmo. E a Prefeitura acabou de divulgar que finalizou antecipadamente a vacinação
de idosos e funcionários das instituições de longa permanência. A previsão era para
sexta-feira, mas a nossa Prefeitura conseguiu antecipar. Foram vacinados 1.158
idosos e funcionários de 34 instituições. Também já foram imunizados 4.819
profissionais de saúde no nosso município. Então, gostaria de parabenizar o nosso
prefeito e o nosso secretário de Saúde. Próximo! O importante de ser falado é que
quem foi vacinado também tenha responsabilidade. Não é possível uma pessoa que
recebeu vacina ir para uma festa ou um idoso fazer feira. A pessoa também tem que
respeitar a vacina e respeitar o momento que nós estamos passando. Não podemos
perder o foco, mesmo depois de vacinado é muito importante, como já salientou
diversos vereadores aqui, usar a máscara, manter a higienização com álcool-gel,
manter o distanciamento social e evitar as aglomerações. Próximo! Isso é uma coisa
importante: a Fase Vermelha. O porquê que foi importante a Fase Vermelha. E nós
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somos até algumas vezes... as pessoas não entendem por que que nós apoiamos –
eu, como vereador, apoiei – o prefeito na inclusão da cidade nessa fase, na Fase
Vermelha. Porque a Fase Vermelha teve uma importância. Ela desafoga o hospital.
Por causa dessa inclusão da cidade na Fase Vermelha, nós tivemos uma diminuição,
nos prontos atendimentos, do número de atendimentos. Isso ainda não nos refletiu, do
número de internados, mas o número de atendimentos nos prontos atendimentos de
São José dos Campos tem diminuído, o que já é um efeito da Fase Vermelha, porque
muitas pessoas também que vão ao hospital, 70, 60% de quem procura hoje um
pronto atendimento vai por sintoma leve. Apenas 30% a 20% que vão realmente
necessitando passar no médico. Então, essas pessoas que estão com sintomas mais
leves, na Fase Vermelha, fica com medo e vai para casa, fica em casa, evita de
aglomerar em hospital e desafoga o nosso serviço de saúde. Próximo! Também já foi
falado que no dia 18 nós tivemos 80% de ocupação de UTI, 67% de enfermaria e que
hoje nós estamos com 78% de UTI e 50% de enfermaria, o que leva a crer que na
sexta-feira a gente possa ter uma boa notícia aí para o comércio. Próximo! Então,
gente, com essas palavras, o que eu digo é o seguinte: é nós respeitarmos a
pandemia, não negarmos a pandemia. Existe muita gente negando a pandemia.
Acreditar que ela existe e que ela leva muitas vidas. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador
inscrito para falar, vereador Lino Bispo, com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores e senhoras
vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, eu venho a essa
tribuna falar um pouco de um assunto que eu acho que envolve toda a nossa cidade.
Mas, antes, eu também quero falar de um assunto que envolve toda nossa cidade, que
é a questão da nossa Fase Vermelha. E eu vejo que a gente tem que realmente ter um
grande cuidado com toda a pandemia que está aí assolando a nossa cidade. Mas,
uma coisa que eu quero pontuar aqui, senhores vereadores, a gente tem visto aí
diversos comerciantes tendo grandes problemas para se sustentar. Pessoas que
recebem de repente dez, quinze clientes durante o dia todo. Ele não tem condição de
trabalhar. Tipo uma papelaria, por exemplo, que recebe um cliente agora, daqui dez
minutos outro cliente, daqui meia hora, vereador Zé Luís. Ele não pode trabalhar. Mas
vai a um supermercado na nossa cidade e veja a tamanha aglomeração que nós
temos nos grandes supermercados. Eles estão ganhando muito dinheiro, os preços
estão lá em cima, e vai lá no setor de hortifrúti, é um pega-pega nas verduras. Então,
nós temos uma incoerência aqui. Nós estamos penalizando o comerciante que tem
que obedecer a regra, mas nós vemos as incoerências acontecendo no nosso próprio
município através de grandes redes que podem trabalhar o tempo todo. Então, é
preciso ter uma análise mais profunda e mais justa para que a gente não veja o
comerciante morrer de fome. Precisamos, então, cuidar disso. É isso que eu queria
falar aqui com relação à questão da Fase Vermelha e do problema que estão tendo o
pequeno comerciante para sobreviver em nosso município e também no nosso estado.
Mas o assunto principal que me traz a essa tribuna na noite de hoje é a Sabesp. A
Sabesp. Inclusive hoje foi aprovado – quero agradecer os senhores – por unanimidade
o meu requerimento convocando o responsável pelo gerenciamento da empresa aqui
no nosso município a vir a esta Casa para dar, vereador José Cláudio, ciência a nós do
problema que a Sabesp está permitindo acontecer em nosso município. Eu estava
vereador nesta Casa, no ano de 2008, quando nós aprovamos a celebração do
contrato – o vereador Zé Luís também estava nesta Casa – à Sabesp com o nosso
município. Foi esta aprovação... este contrato ele tem a vigência de 10/12/2008 a
10/12/2038. Portanto, 30 anos de contrato. E neste contrato nós temos as obrigações
que a Sabesp assumiu com o nosso município, com a população de São José dos
Campos. E eu quero aqui destacar algumas das... dos compromissos da empresa. ‘A
Sabesp, durante todo o prazo de vigência deste contrato, prestará serviço adequado,
assim entendendo como ajuste em condições efetivas.... aqueles em condições
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efetivas de regularidades, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia e modicidade tarifária, de acordo com o disposto na legislação
pertinente, no Convênio de Cooperação. Não se caracteriza como descontinuidade, a
interrupção do serviço pela Sabesp, em situação de emergência ou após prévio aviso,
nas seguintes hipóteses: razões de ordem técnica, de segurança nas instalações;
necessidade de efetuar reparos, modificações e melhorias de qualquer natureza nas
instalações; realização de serviços de manutenção e de adequação dos sistemas
visando atendimento e crescimento vegetativo; negativa do usuário em permitir
instalações de dispositivo de medição de água consumida, mesmo após ter sido
previamente indicado.’ Cabe à Sabesp fazer cumprir esse contrato, e também não se
trata de uma força maior ou caso fortuito, que também ela tem esse direito de deixar
de repente de estar atendendo. ‘Cabe à Sabesp, em qualquer das hipóteses
relacionadas nesta cláusula, adotar providências cabíveis, no sentido de reduzir ao
estritamente necessário à interrupção de serviço. As disposições desse contrato
aplicam-se às ligações de água e esgotos existentes’ no dia da celebração desse
contrato e os posteriormente que vierem a ser cadastrado posteriormente a esse
contrato. Na Cláusula Quinta – Dos Direitos e Obrigações da Sabesp: ‘Executar os
serviços municipais de abastecimento de água e de esgoto sanitário na forma e
especificação do anexo Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços, visando à
progressiva expansão dos serviços, à melhoria da qualidade e o desenvolvimento da
‘sulubridade’ ambiental ‘ao’ território municipal.’ Algo importante que nós precisamos
ver que está na celebração desse contrato quando foi assinado. Cabe... Dos Direitos e
Deveres dos usuários da Sabesp: ‘Receber os serviços em condições adequadas,
conforme cláusula 3ª; receber, do município ou da Sabesp ou da Arsesp’ – que é a
Agência Reguladora de Serviço Público – ‘todas as informações necessárias à defesa
dos interesses individuais e coletivos’. Portanto, a Sabesp precisa estar vindo a esta
Casa para prestar esclarecimentos a esta Casa, que aprovou por lei a celebração do
contrato da Sabesp com o nosso município. E nós, como representantes do povo
nessa Casa, precisamos resguardar e trabalhar para que a nossa comunidade de São
José dos Campos possa ser ouvida, possa ser atendida, possa o nosso povo
realmente ser um povo que tenha os seus direitos garantidos. E hoje eu falo aqui,
senhores vereadores, até cito aqui a dona Vera Lúcia, que é lá do Nova Michigan, que,
vendo a minha publicação de que falaria a respeito desta falta de atenção que a
Sabesp tem dado ao nosso município, ela entrou em contato e disse: ‘Vereador, o
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senhor está coberto de razão, porque aqui falta água constantemente.’ E observando
então essa frequência de falta de água, teve um caso no Jardim Morumbi, que os
moradores diziam: ‘Vereador, não está subindo a água na caixa.’ Eu, então,
comuniquei à Sabesp. Ela mandou um técnico lá, pôde perceber que a rede estava
com um vazamento que dava quase um dedo de água saindo naquele vazamento. Por
quê? Foi então feito uma escavação e os canos que estavam ali é canos antigos de
ferros e que foi apodrecido. Então você imagina, essa tubulação da Sabesp que tem
vários anos enterradas aqui nas ruas da nossa cidade, quantos vazamentos têm aí.
Então é preciso a Sabesp fazer realmente uma varredura para que a gente possa
então deixar de dar esse transtorno à nossa cidade, ao munícipe de São José dos
Campos. Portanto, o requerimento aprovado na noite de hoje foi no sentido de que
venha aqui o responsável distrital da Sabesp para dizer a nós qual o investimento que
a Sabesp está fazendo para que este problema deixe de acontecer. Porque ela ainda
tem dezesseis anos de contrato na nossa cidade. E se está desse jeito agora, imagina
daqui alguns anos. Portanto, eu quero aqui, na noite de hoje, agradecer os senhores
vereadores por esse requerimento aprovado, caro presidente, e que a nossa cidade
possa estar sendo atendida da forma como ela merece no contrato que nós mesmos
aprovamos nesta Casa. Então, é essa a nossa reivindicação na noite de hoje. Eu
espero que tão logo a Sabesp marque e vossa excelência possa comunicar aos
vereadores desta vinda da Sabesp a esta Casa para dar para nós uma leitura daquilo
que ela está fazendo com o nosso munícipe na nossa cidade. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador
Lino Bispo. Dando sequência ao Pinga-fogo, o vereador Thomaz Henrique, com o
tempo de dez minutos. Mas, se quiser falar cinco, também não tem problema, viu,
Thomaz?”
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 Thomaz Henrique, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Boa noite, presidente! Boa noite,
vereadores, servidores da Casa, público que nos assiste através da TV Câmara,
através das redes sociais! Desde a campanha, eu tenho me comprometido com as
pessoas que me acompanharam na minha trajetória de ativismo político, na minha
trajetória por ética, por respeito ao dinheiro público, que, eleito vereador, eu daria
transparência ao que acontece nessa Casa. Afinal, as pessoas, sobretudo a minha
geração de jovens – eu tenho 30 anos, nem tão jovem assim, mas, para a política,
jovem – estão cada vez mais interessados em acompanhar o que acontece nos
parlamentos, o que acontece nas discussões políticas, não só em Brasília, mas
também em nossa cidade. É isso que eu vim aqui: contar um pouco para estas
pessoas como tem se dado a política em São José dos Campos. Desde o primeiro dia
em que fui eleito, eu me comprometi com as pessoas que confiaram esse mandato a
mim a ser um vereador com independência do Poder Executivo. Não um vereador que
faça oposição por oposição, que seja contra tudo, que critique tudo que venha do
Executivo, mas tampouco ser uma vaquinha de presépio e ficar sentado ali na minha
mesa enquanto é lido as pautas e aprovar tudo que o Executivo quer, sem discutir,
sem melhorar os projetos que podem ser melhorados, sem criticar o que precisa ser
criticado, mas também elogiando o que pode e deve ser elogiado. Na última quintafeira, na primeira sessão dessa legislatura, primeira sessão ordinária, nós
apresentamos duas emendas a um projeto do prefeito, do Poder Executivo. Duas
emendas ao projeto que perdoa, que anistia a multa aos comerciantes. Um bom
projeto. Um bom projeto, senhor presidente, que vem em bom tempo para que a gente
possa ajudar os comerciantes que estão sofrendo com a crise, sobretudo agora, na
Fase Vermelha. No entanto, um bom projeto que poderia e ainda pode ser melhorado.
Por isso trouxe as emendas e por isso pedi este prazo de emenda para melhorar o
projeto, para cumprir com a minha prerrogativa de vereador e contribuir com a cidade.
Essas duas emendas eram para deixar bem claro a nossa solidariedade aos
comerciantes que tanto sofrem nessa cidade. Afinal, como fica o comerciante no
projeto do senhor prefeito, o comerciante que já pagou a multa que está sendo
anistiada agora? Ele não vai ter seu valor restituído, devolvido? Ele vai ser penalizado
por ter pagado a multa, por ter agido corretamente? E como fica o comerciante,
senhores vereadores, o comerciante que sequer foi multado? Ele vai ser penalizado
por ter cumprido a lei rigorosamente durante a pandemia? Foi com a preocupação de
melhorar esse projeto do prefeito que nós trouxemos essas emendas, para atender as
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pessoas de São José dos Campos, os comerciantes que estão sofrendo. Mas
infelizmente – eu quero dar transparência a quem nos assiste, a quem nos acompanha
– infelizmente, não foi assim que o Executivo, que o prefeito pensou. Na última quintafeira, essas emendas que nós apresentamos para ajudar os comerciantes foram
rejeitadas pelas comissões de vereadores aqui, a CCJ e a de Economia, que são
dominados pela base aliada do prefeito. Rejeitaram uma emenda que não é a emenda
do Thomaz, mas uma emenda para os comerciantes, gente! Para melhorar um projeto
do prefeito, que é uma prerrogativa de todos nós, vereadores, colaborar com a cidade,
melhorar os projetos, propor emendas, para que a gente possa ajudar ainda mais
pessoas. Eu tenho certeza que muitos comerciantes ficariam felizes se nós
pudéssemos ter votado essas emendas e aprovado. Agora, se essas emendas são
boas, foram pedidos dos comerciantes em nossa cidade, por que é que foram
rejeitadas? Porque o parecer nas comissões... não se deram nem o trabalho de fazer
um parecer técnico, foi um parecer político. Mas por que rejeitaram as minhas
emendas? Por que eu sou do Partido NOVO? Não sou do PSDB? Por que eu não
apoiei a reeleição do prefeito eu não tenho direito de contribuir com a cidade? Por que
eu não sou da base de apoio? E me reafirmo não como oposição, mas como
independente, para poder fiscalizar? Será que apenas o prefeito, o Poder Excetivo,
pode propor ideias, melhorias para a cidade, enquanto os vereadores têm direito
apenas a migalhas para as suas regiões, seus bairros? Não é apenas um desrespeito
a mim que estou chegando aqui, tentando propor e ajudar a cidade, mas às
prerrogativas dessa Casa. Hoje sou eu que estou tentando colaborar com uma
emenda e tem rejeitado sumariamente. Amanhã pode ser outro vereador. Estão
tolhendo. Não pode ser tolhida a prerrogativa do vereador de legislar. Isso não é a boa
política que o senhor prefeito sempre diz que faz, né? A boa política não pode ver
bandeira, cor partidária; tem que ver os interesses do joseense. A boa política não
pode priorizar os interesses partidários, mas tem que priorizar o interesse do
comerciante, a vontade do povo. A boa política, gente, não é como... infelizmente, o
senhor prefeito foi na rádio no dia seguinte falar, me vincular ao PT. Falar que eu
estava junto com o PT para travar a cidade, porque eu pedi o prazo de emenda,
porque eu queria colaborar com o projeto. Justo eu que fiz as manifestações contra o
PT aqui na cidade. Justo eu. Nunca teve um político que foi tão perseguido pelo PT e
pela esquerda na cidade. E o prefeito, por causa de um jogo político mesquinho, uma
falta de humildade, de aceitar a colaboração de um vereador que chegou agora, vai à
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rádio me vincular com o PT? Mas que comparação absurda! Senhor prefeito, isso até
apequena o senhor. Apequena o senhor esse tipo de afirmação, esse tipo de debate. E
me espanta porque não é isso que a gente se acostumou a ver. Parece que o prefeito
está sendo muito mal aconselhado nesse início de segundo mandato. Porque esse
início de segundo mandato tem tido muitos erros, muitos. Parece que esse novo time
lá não está aconselhando corretamente o prefeito. E a gente aqui está sendo tolhido
de colaborar, de ajudar. Nós vereadores que temos essa prerrogativa legal e
constitucional de ajudar o prefeito. E é isso que eu quero: ajudar a cidade. Portanto,
gente, prazo de emenda até quinta-feira está em vigor, nós vamos apresentar ainda
algumas outras emendas e eu peço sensibilidade da base de apoio, da liderança do
Governo, do prefeito, para que a gente possa apreciar com tecnicidade nas comissões
e para que a gente possa colocar em pauta e votar no Plenário, para que a gente dê
um respaldo para o comerciante que tanto sofre em nossa cidade. E para que os
vereadores, não só eu, mas todos os vereadores, eleitos e reeleitos, possam sempre
defender os seus projetos aqui. Para que essa Casa tenha autonomia de propor, de
discutir, de votar e aprovar aquilo que acredita. Nós não podemos aceitar que a gente
tenha apenas migalhas. Nós vamos ajudar o prefeito a construir a São José que a
gente tanto quer, a São José dos nossos sonhos. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próxima vereadora,
vereadora Amélia Naomi, com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo
regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Alô! Boa noite!
Bom, quero que coloca aí o meu material que foi produzido pela assessoria.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu quero começar aqui pelo rio Senhorinha, que essa
é uma discussão bastante... deu a impressão que a tragédia aconteceu por conta da
água, mas nós estamos aqui trabalhando na questão do Senhorinha desde 2019. Pode
passar, por favor! Dia 23... aquele lá, o requerimento... 23/9/2019 a gente já denunciou
o problema das erosões. Pode passar! A Prefeitura infelizmente não fiscalizou e o
esgoto está sendo jogado sem tratamento no Córrego Senhorinha, deixando mau
cheiros insuportáveis. Fizemos uma série de denúncias para as providências, isso já
em 2019, e, infelizmente, 2020, agora nós estamos vendo qual foi... a prefeitura não
fez. Pode passar, por favor! Em 2019, também não realizou as contenções. A pista de
caminhada e ciclovia também sofreu um desmoronamento, colocando em risco a
segurança dos imóveis. Hoje tem uma ação judicial dos moradores porque
infelizmente, com o descaso da Prefeitura, foi necessário judicializar. Pode passar!
Aqui são as matérias que nós vimos: ‘Trecho de ciclovia desmorona’, ‘Ciclovia na zona
Sul...’ Todos os órgãos de impressa que registraram. Por favor, passe! Então, olha
aqui! Agora, 2021, está aqui o problema da chuva da semana retrasada. Ó o caos que
ficou em função da falta de manutenção e de atenção da Prefeitura com o Córrego
Senhorinha, que tem sido denunciado pelos moradores e pelos usuários da ciclovia.
Mas a gente está vendo que as obras... com as obras da Linha Verde, toda extensão
do Córrego Senhorinha está em risco porque... veja ali o que a Prefeitura está fazendo,
esse gabião que eles estão montando ali bem perto da Dutra, e pode... nós vamos ter
um gargalo muito grande futuramente, colocando em risco também ali os moradores
do Jardim Anhembi. E nós teremos ali com certeza inundações bastante grande ali
perto da Dutra em função dessa obra que não teve discussão de Impacto de
Vizinhança nem a discussão dos danos que a Linha Verde está causando. E nós
estamos vendo, já detectamos com alguns engenheiros, o problema futuro desta obra
que está sendo feita lá no Senhorinha. Por favor! Vamos falar aqui do covid. No dia
2/01, nós vimos os números da morte do covid: era 551. Dia 1º deste ano, tá? Dia 25 o
número foi para 679. Significa 128 mortes neste período do mês de janeiro. E se vocês
entrarem no site da Prefeitura, do site da Urbam, nós temos mais 10 mortes de covid
hoje. Então, nós temos 138 mortes de covid neste mês de janeiro. Passa, por favor!
Não, pode deixar aqui. São José dos Campos... a imprensa tem dado esses dados que
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foi registrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais... fez
um registro no cartório de São José dos Campos e nós tivemos em 2020 o ano mais
mortal desde o início da série histórica das estatísticas feita pela Arpen. O resultado foi
um total de 4.983 pessoas mortas durante o ano de 2000. Os registros apontam ainda
que, em decorrência da pandemia, foi verificado um aumento de 31,8% em
comparação entre os anos por mortes causadas por doenças respiratórias, passando
de 1.678 para 2.213. No caso da Síndrome Respiratória Aguda e Grave, o crescimento
foi de 1.700. Isso está no jornal Ovale de São José dos Campos. No caso de óbitos
causado por doenças cardíacas, muitas vezes relacionadas à pandemia, a
comparação entre 2019 e 2020 aponta um aumento de 25.6%, passando de 741 para
931. Então, é bastante signifi... esse dado é bastante significativo. Entre as doenças de
coração, o registro apontou maior crescimento foi o de mortes causadas
cardiovasculares inespecíficas, que cresceu de 32.9 para... 2020 foram de 5.4 mortes
registradas no município. E aí, por exemplo, eu tenho um caso claro: doutor Ildemar.
Ele teve covid, ficou internado por quase vinte dias e no atestado de óbito não é covid
e sim a doença do coração. Então, esses são os dados. Portanto, quero registrar que
esse estudo foi objeto inclusive de uma matéria no Jornal Nacional por conta desses
dados que são bastante relevantes e importantes para que a gente pense na política
pública em São José. Queria, então, levantar quais são os problemas dessa questão,
que aqui vários vereadores já falaram. Pode passar, por favor! Que é o problema do
ônibus. Nós estamos vendo que apesar da Fase Vermelha já os ônibus continuam com
superlotação, né? Eu fiz um requerimento aqui hoje, e que foi aprovado, pedindo para
a Prefeitura colocar a frota inteira nos ônibus, como vários municípios estão tomando
essa medida, porque os ônibus estão superlotados, colocando em risco a vida dos
trabalhadores e também das domésticas, dos estudantes, mas também dos
trabalhadores do transporte público. Não pude... não consegui fazer o requerimento,
mas para a semana que vem nós vamos solicitar à Prefeitura quantos profissionais do
transporte coletivo vieram a óbito, motoristas e cobradores. Este ano eu sei que já teve
dois, motorista... trabalhadores da categoria que infelizmente vieram a óbito em função
do covid. Então assim, a nossa proposta é que o prefeito garanta 100% da frota, que
circule para diminuir o risco. E aqui eu queria colocar um dado importante: várias
linhas tiveram uma redução. Por exemplo, o prefeito tirou o articulado do Colinas, a
Linha 128, que vai as trabalhadoras domésticas lá para o Urbanova, né? Foi uma luta
enorme, com muitas denúncias, com muita pressão. Elas mandavam vídeo toda
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semana para a Vanguarda, tal. Conseguiu o articulado que fica lá parado. Ele veio
para a Linha 128. Não é que, no mês de janeiro, eles tiraram a Linha 128. Como
também a Linha 121 que faz o Urbanova e passa pela Nove de Julho? Estão
superlotadas. Nós temos vários vídeos dela. Mas eu queria registrar também porque
como as pessoas têm mandado e-mail, mensagens, zap, a Linha 205 do Galo Branco,
a 304 do Colonial, a 105 dos Freitas, a 124 do Buquirinha, a 215 do Aquarius e a 237
do Aquarius. São algumas que a gente recebeu as denúncias das trabalhadoras
doméstica, o pessoal do comércio, o pessoal que trabalha nos supermercados, têm
registrado este descaso com o transporte coletivo e sendo que nós estamos na Fase
Vermelha e as pessoas mais pobres estão pegando covid no transporte. Eu queria
passar aqui que são os requerimentos que nós fizemos: um que pede à Prefeitura que
ela faça no transporte coletivo medidas... exijam das permissionárias aquela barreira
transparente, tanto para o cobrador como para o motorista. Porque nós fizemos aqui
várias denúncias da farmácia aqui do centro que estavam entregando remédio sem
nenhuma proteção. E a Prefeitura fez, inclusive fez uma série de propagandas. Então,
precisa colocar também essa proteção, exigir das empresas, dentro dos ônibus, para a
gente proteger a vida dos trabalhadores. E a outra é que nós estamos solicitando que
a Prefeitura nos informe os números que estão aí na operação vermelha e a gente
está solicitando que seja colocado toda a frota na rua.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já concluindo, quero aqui passar a última imagem que
é da nossa carreata no dia de... que foi agora no sábado, em defesa da vacina já. Foi
uma carreata com mais de 250 carros exigindo não só a vacina para todos, mas o
Auxílio Emergencial, o apoio aos trabalhadores da Ford, contra a volta às aulas e a
defesa do SUS e o impeachment do Bolsonaro, que hoje nós vimos aí que foi
protocolado agora no Congresso Nacional uma representação pelo Movimento Cristão
que teve mais de 380 assinaturas, né, incluindo católicas, luteranas, metodistas e
presbiterianas, várias lideranças cristãs também colocando a questão do ‘Fora
Bolsonaro!’, impeachment desse presidente que não nos representa. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador inscrito,
vereador Fernando Petiti, com o tempo de dez minutos.”
Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, §
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Fernando Petiti, pelo prazo
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regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos
demais vereadores, aos funcionários da Casa e também a todos os telespectadores!
Hoje, queria relatar aqui, eu estive na Secretaria de Defesa do Cidadão, junto com o
secretário Bruno Santos. O Bruno, que vale aqui lembrar que é um... ele é um servidor
de carreira, né? Aqui mais um ponto para o prefeito Felício que colocou mais um
servidor de carreira, né, num cargo de chefia, numa secretaria que é muito importante,
uma secretaria estratégica aqui de São José dos Campos, a da Defesa do Cidadão. E
lá a gente levou alguns moradores ali da redondeza da rua Luiz Jacinto, a curva do S
ali, para falar um pouco sobre os moradores de rua que ficam ali, né, abordagem aos
moradores de rua que ficam na Luiz Jacinto, na Coronel Madeira e também na rua
Major Antônio Domingues. Lembrando que esse caso também não é só da Secretaria
de Defesa do Cidadão. É um trabalho conjunto junto à Sasc, Secretaria de Assuntos
Sociais. Que a gente tem que abordar, tem que tentar resolver esse problema que
atormenta não só os comerciantes como os moradores daquela região, mas também
temos que destinar para os caminhos corretos, né? Fazer um trabalho social, fazer um
atendimento social para que esses moradores de rua possam ter a oportunidade de
voltar ao convívio dos seus familiares, de sair da rua, tentar achar um caminho
profissional e também, como eu falei, voltar aos seus lares. Então, foi uma conversa
muito produtiva e uma ação que já vai começar, né, rapidamente ali em menos de um
mês. Vai ser rondas a pé dos guardas municipais. Hoje quem passa ali pela rua, né,
avenida São José, pela rua do Banhado, a gente vê o ônibus da Guarda Municipal ali
parado para evitar que haja construções novas no Banhado. Mas agora também
vamos ampliar esse trabalho com as rondas, né, feitas pelos guardas municipais,
chamando também a parceria da Policia Militar, para que a gente possa resolver esse
problema e também ter a ronda social para que a gente possa fazer um trabalho
completo ali e de uma vez por todas trazer uma certa tranquilidade para aqueles
moradores daquela região. Também nessa agenda a gente levou o empresário do
ramo da Aeronáutica aqui em São José dos Campos. Ele foi mostrar um projeto ali que
servirá para combater um pouco da violência em São José dos Campos. A gente vale
lembrar também que nós temos o São José Unida, um projeto que o prefeito Felício
colocou em prática lá em 2017, que fez diminuir, né, tivemos a diminuição de números
de violência em São José dos Campos, mas sempre é bem-vinda uma ideia nova para
que a gente possa melhorar esse trabalho da segurança. E esse projeto, como outros
também, ele vai entrar na Lei de Incentivo à Inovação, que é aquela lei que qualquer
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empresa pode apresentar um projeto ou um programa. Esse projeto ou programa ele
fica a serviço da Prefeitura de São José dos Campos, sem remuneração, mas no final
esse projeto ou programa pode ganhar um credenciamento, um credenciamento,
fazendo com que esse projeto possa ser utilizado em outras cidades e também
começar a ser usado em São José dos Campos. Outro assunto que me veio aqui
também, né? Hoje, a agenda é na Defesa do Cidadão. E essa semana a gente
começou... depois de arrumar todos os pertences ali do antigo gabinete, vereador
Marcão, a gente também achou alguns álbuns de homenagens que nós fizemos aqui
na Câmara Municipal. Algumas entidades como a Creche Célio Lemos, né, que faz um
belíssimo trabalho de Cecoi em São José dos Campos, tem creche, tem horta urbana,
faz um trabalho de reuso de água, ensina os alunos cidadania, enfim, uma creche
assim de primeiro mundo. A gente fez essa visita e entregou o álbum que homenageou
a Célio Lemos por esse belíssimo trabalho. E também temos álbuns para entregar
para o doutor Rodrigo Canelas, né? O então, à época, presidente da OAB, que a gente
entregou o Título de Cidadão Joseense em conjunto com o vereador Dr. Elton,
também do MDB. E também à colunista social Marilda Serrano, que foi uma noite aqui
sensacional, lotou a Câmara Municipal. E eu lembro desse dia, né, dessa noite que
choveu, foi uma chuva muito forte, mas mesmo assim todos as amigas e amigos da
homenageada esteve aqui na sessão. E eu estou lembrando isso que volta um
pouquinho ao tempo desse trabalho e assim com a vontade também de ver essa Casa
cheia, né? Que a gente possa rapidamente ter o fim da pandemia, né, todo mundo
seguindo a regra de usar máscara, usar o álcool-gel, porque a gente viu aqui agora há
pouco, né, junto com a presença da ACI números alarmantes para São José dos
Campos, como todo município, como todo país, e a gente precisa se cuidar. Não
podemos, né, se descuidar. E é lógico que de um dia ou outro você corre o risco de
encontrar uma pessoa, de fazer algo errado, mas que você no seu dia a dia possa
respeitar para que a gente possa rapidamente, com a vinda da vacina. Vacina sim,
vacina para todos, né? Eu, particularmente, vou tomar quando chegar a minha hora
dos 50 anos, né? Aqui o Thomaz outro dia falou que a dele vai demorar um pouco.
Com 30 anos ainda, né? Mas que chegue a hora de todo mundo. E que a gente possa
ter essa Casa aqui, a Câmara Municipal, cheia, fazendo homenagens às pessoas e
também a entidades que fazem a diferença em São José dos Campos, constrói um
futuro aqui, constrói fazendo com que possa fazer a diferença na vida das pessoas.
Boa noite, presidente Robertinho! Fiquem com Deus!”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Abraço, vereador Petiti!
Próximo, 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 cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores
funcionários... senhores vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos
assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu, primeiramente, eu quero só colocar
uma situação. Hoje, eu apresentei cinco requerimentos referente... pedindo
informação, solicitando informação à Prefeitura sobre o projeto que nós iremos votar
na quinta-feira e infelizmente esses requerimentos foram rejeitados. Ou seja, nós
iremos votar em um projeto, vamos propor emendas, um projeto importante, que é em
relação ao IPTU, mas as informações que nós precisamos até mesmo para propor
melhores emendas ou até mesmo ter informação adequada, nós não vamos ter porque
os requerimentos foram rejeitados. Infelizmente, essa prática tem acontecido direto
aqui nessa Casa. Uma falta de respeito, porque é o nosso papel fiscalizar, é o nosso
papel propor melhorias em um projeto, mas as informações adequadas nós não temos.
Outro assunto que eu venho nessa noite apresentar é um assunto que não é de hoje,
já vários munícipes têm me procurado já no mandato passado em relação a remédio
de alto custo. Eu vim falar sobre esse assunto hoje porque essa semana... de ontem
para hoje eu recebi um caso e que não seria necessário vereador resolver. Não seria
necessário se a Prefeitura fizesse seu papel bem feito, se tivesse uma gestão
adequada, não teria que um munícipe ir atrás de um vereador para resolver um
problema, que é a questão... E aí, a Prefeitura também joga a culpa da falta do
remédio no Estado. E aí quando a gente foi atrás viu que não é nada disso. O
munícipe vai até a UBS, né, entrega toda a sua documentação, solicitando porque
precisa, necessita de um remédio de alto custo, de um medicamento de alto custo,
aguarda e tem da Prefeitura o quê? ‘Olha, você entra no site da Prefeitura para ver se
o remédio está liberado. O remédio estando liberado, o 156... liga no 156 para o 156
agendar na Farmácia Central para você buscar o remédio.’ O munícipe fez todo o
processo, já recebeu o remédio anteriormente e esse mês... mês passado já teve
problema e esse mês de novo. Ligou, entrou no site, desde o dia 15, entrou no site,
todos os dias o remédio não estava liberado. Liga no 156, a informação é que o
remédio não está... não dá para agendar porque o remédio não está liberado. Só que
nós vamos na farmácia do Estado, a nossa surpresa qual foi? O remédio foi liberado,
foi entregue e foi devolvido porque o munícipe não foi buscar. Ou seja, tem algum
processo aí muito errado, que não é do Estado. Porque quando chega lá na ponta, lá
na Prefeitura, querem culpar: ‘Ah, a falta de remédio de alto custo é do Estado.’ Mas
não é! Não é! Isso não é a primeira vez que aconteceu, mas eu estou trazendo hoje
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porque ontem nós pegamos um caso desse e quando a gente foi na farmácia do
Estado aí foi liberado na hora. Foi liberado na hora quando a gente foi questionar. Ou
seja, não dá para o munícipe tendo o direito, fazendo todo o processo correto, o
munícipe ter que ir atrás de um vereador para o vereador... não que a gente não faça
isso com bom grado, mas não precisa. Se tiver uma gestão eficiente, se tiver
realmente uma preocupação com o munícipe, isso não precisa. O munícipe não tem
que ir pedir para o vereador intervir num caso desse. Já estava tudo certo. Então, a
questão é o problema da gestão, porque eu não quero acreditar, eu não quero
acreditar, apesar de ser ventilado em todos os cantos, eu não quero acreditar que isso
seja, num caso tão importante desses, que é um remédio de alto custo, a pessoa
precisa porque tem... faz falta, né, o remédio, não quero acreditar que seja uma
artimanha política para que o munícipe fique dependendo do vereador. É inaceitável
esse tipo de situação. Apesar que é ventilado em todos os cantos, até mesmo na
própria Prefeitura. Até mesmo nas próprias... pessoas... próprias pessoas que
trabalham na saúde ventila essa situação: que o munícipe tenha que ir ficar
mendigando para o vereador resolver uma situação que é direito dele. Eu não quero
acreditar que isso seja uma artimanha política. Me recuso a acreditar. Ou que seja
também uma incompetência da gestão, que eu acredito que não, né? Espero que não.
Então por isso eu trago essa situação para que seja resolvido e que quem ganhe com
isso é o munícipe. Obrigado e boa noite, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador
inscrito, vereador Renato Santiago, 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) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo
prazo regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite
aos colegas, a todos os funcionários da Casa, a todos os munícipes de São José que
nos assistem pela TV Câmara! Presidente, gostaria de falar aqui sobre um assunto
que tem sido muito recorrente na nossa cidade e no nosso país, que é em relação à
pandemia, né? Falamos aqui, agora há pouco, com a presidente da ACI, a senhora
Eliane, que nos disse e nos pontuou sobre as dificuldades que o comércio tem
enfrentado aqui. Mas a pandemia, ela não se resume a somente a não flexibilização do
comércio, mas sim uma questão cultural que eu vou passar aqui a explanar sobre a
falta de educação e de empatia que as pessoas têm tido com os seus pares, com os
seus vizinhos, com a nossa população em geral. E, nessa questão, eu gostaria de falar
a respeito do fluxo, né? O fluxo tem sido o maior deboche contra a população de bem.
É uma vergonha o que estão fazendo contra as famílias, as famílias que moram perto
dessas aglomerações, que precisam descansar e trabalhar no dia seguinte. O perigo
da disseminação do vírus é o assunto principal, mas dentro dos fluxos o alto consumo
das drogas lícitas e ilícitas por jovens, adolescentes e até crianças também têm que
ser um motivo de grande preocupação para nós nesse momento, né? E também,
ressaltar o grande trabalho que a GCM tem feito no combate ao fluxo, através do
comandante Elvis, que representa toda a corporação, e agora o Secretário de
Proteção ao Cidadão, o senhor Bruno Santos. Então, temos que estar muito atentos.
Todos presenciaram o vídeo que aconteceu na semana passada, na zona Sul, no
Campo dos Alemães, onde uma jovem, né, com as calças baixas, mostrando a sua
vestimenta íntima sem o menor pudor, o que infelizmente tem sido uma recorrência
nessas aglomerações e nessas festividades. E o outro assunto que eu queria colocar
em pauta é sobre a atividade do profissional de Educação Física, do profissional do
Esporte, porque este profissional é um profissional da saúde, e essa atividade tem que
ser tida, no meu entendimento, como uma atividade essencial. A pandemia mata, mas
não é só a pandemia que mata. O diabetes também mata, as doenças cardíacas
matam, a depressão mata. E o profissional de Educação Física, através do seu
trabalho e das suas intervenções, ele pode prevenir todos os males que essas
doenças causam. O profissional não é aquele, o profissional de Educação Física, ele
não é aquele que muitos acham ‘uma pessoa com o apito que joga bola para as
crianças se divertirem’. O profissional de Educação Física, ele é muito mais do que
isto, ele é um profissional da saúde, como é o Médico, como é o Fisioterapeuta, como
é o profissional de Odontologia. Então, nós precisamos valorizar e cobrar melhor o que
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essa profissão pode nos dar, inclusive neste momento da pandemia. A atividade do
profissional de Educação Física nesse momento, a minha atividade de formação, ela é
parte da solução e não o problema. Obrigado, presidente! Boa noite a todos!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador
Renato! O próximo vereador inscrito é o vereador Marcelo Garcia, 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) o próximo orador inscrito, vereador Marcelo Garcia, pelo
prazo regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Boa noite, senhor presidente, amigos
vereadores, servidores dessa Casa! Venho falar a respeito dessa Fase Vermelha da
pandemia, incluindo aqui as igrejas, todos os templos religiosos, que quando o
Executivo colocou como projeto de lei nesta Casa a respeito do perdão das multas na
pandemia, conversei para que fosse incluído todos os templos religiosos. Destacando
aqui a grande importância, as igrejas têm feito um trabalho de grande importância em
nosso município, muito antes dos tempos de pandemia em que vivemos, mas
principalmente agora em que há uma grande necessidade de aproximação das
pessoas que foram afetadas, de alguma forma, pelo isolamento social. Para quem teve
problemas financeiros, muitas igrejas têm feito doações de mantimentos, roupas e
remédios. Para quem teve problemas de ansiedade, as igrejas têm feito a pregação da
palavra que gera fé e esperança. Crianças, casais, jovens e idosos, que se viram de
uma hora para outra trancados em casa, encontraram nas igrejas, sejam elas
evangélicas ou católicas, um acompanhamento neste momento tão difícil. As igrejas se
adaptaram a fazer cultos on-line, visitas através de videoconferência, atendimento pelo
WhatsApp e principalmente cultos presenciais obedecendo às regras sanitárias e
distanciamento da OMS. O projeto que estamos votando garante a remissão e anistia
para que todos que foram citados nos decretos municipais durante a pandemia. E o
art. 3º do projeto traz todos os decretos do prefeito, desde o primeiro, no dia 18 de
março, até o último, no dia 18 de dezembro. Logo no primeiro decreto, nº 18.476, de
18 de março de 2020, no seu art. 7º, parágrafo 6º, está citado ‘a realização de cultos,
missas e outros’. E é neste sentido que eu quero aqui ressaltar o grande serviço que
as igrejas, os templos e todos aqueles que pregam a palavra de fé têm feito, prestando
grande serviço de apoio à nossa comunidade. Fica aqui a minha palavra, apesar da
Fase Vermelha que estamos vivendo, as igrejas fazem parte das atividades essências
prestando um grande serviço ao nosso município e a todo cidadão joseense. Muito
obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Renato Santiago.”
O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, queria manifestar em meu nome e do
vereador Marcão da Academia, de todos os colegas, dos amantes do esporte, que São
José desde o dia de ontem, né, dia 25/01, está em luto com a morte do mestre José
Carlos, grande nome das artes marciais, um dos ícones do esporte joseense.
Transmitiu os seus conhecimentos para muitas gerações. Sua ausência deixa um
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vazio impossível de ser preenchido. Fica aqui o registro, meus sinceros pêsames à
esposa, a Sônica, ao filho Dante e aos demais familiares. Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora,
então, a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Marcão da Academia e
Renato Santiago, pelo passamento do senhor mestre José Carlos Silva.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória mestre José Carlos Silva.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a
tratar, está encerrada a presente sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA
PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às
20h25min-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CMSJC-001 – 2ª Sessão Ordinária – 26.01.2021
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330031003100370034003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP - Brasil.

