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Aberta a sessão, às 17h48min, 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), ZÉ LUÍS (PSD), LINO BISPO (PL), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) e 

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 17h50min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 17h51min; FERNANDO PETITI (MDB) – 

17h51min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 17h52min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 

17h53min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 17h54min; DULCE RITA (PSDB) – 17h56min; 

MARCELO GARCIA (PTB) – 17h58min; DR. ELTON (MDB) – 18h02min; FABIÃO 

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 18h03min; JULIANA FRAGA (PT) – 18h03min; e 

WALTER HAYASHI (PSC) – 18h19min. 

 

 

Às 17h49min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, 

declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta da 

Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e 

rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes que, 

nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao 

vereador Zé Luís que faça a leitura dos processos novos para ciência dos senhores 

vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís, procede à leitura do Item I 

da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões Permanentes – 
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fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas. 

O senhor presidente, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao presidente, vereador 

Robertinho da Padaria... pois não, vereador!” 

O senhor secretário ad hoc, vereador ZÉ LUÍS:- “Só uma correção, senhor presidente. 

Vou fazer a leitura do processo nº 1.” 

O senhor presidente, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Certo.” 

A seguir, o senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís, procede à retificação da leitura do 

primeiro processo constante da pauta. 

O senhor secretário ad hoc, vereador Zé Luís:- “São esses os novos projetos, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador Marcão 

da Academia e já solicito também ao nobre presidente Robertinho da Padaria que possa 

assumir os trabalhos da Mesa.” 

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

continuidade aos trabalhos. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente! Boa noite, senhor presidente, 

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

através da página do Facebook! Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de 

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

solicito o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: Processo nº 12114/2018 

– Projeto de Lei nº 479/2018, de autoria dos vereadores Fernando Petiti e Robertinho da 

Padaria; também o Processo nº 11164/2019 – Projeto de Lei nº 334/2019, de autoria do 

vereador Dr. Elton; Processo nº 4834/2020 – Projeto de Lei nº 176/2020, de autoria da 

vereadora Dulce Rita; Processo nº 6437/2020 – Projeto de Lei nº 263/2020, de autoria do 

vereador Marcão da Academia. E também solicito a inclusão para leitura do Substitutivo 

nº 2, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo nº 416/2021 – Projeto de Lei 

nº 27/2021, de autoria do vereador Renato Santiago; também o Processo nº 1514/2021 – 

Projeto de Lei nº 77/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia; o Processo nº 

1526/2021 – Projeto de Lei nº 78/2021, de autoria do vereador Zé Luís; Processo nº 

1534/2021 – Projeto de Lei Complementar nº 4/2021, de autoria do Poder Executivo; 

Processo nº 1537/2021 – Projeto de Lei nº 79/2021, de autoria do vereador Dr. José 

Cláudio; Processo nº 1538/2021 – Projeto de Lei nº 80/2021, de autoria também do 

vereador Dr. José Cláudio. Senhor presidente, apenas essas inclusões.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 
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verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador ZÉ LUÍS:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Marcão da Academia, o Plenário, 

consultado, aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor 

das matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 479/2018 constante do Processo nº 12114/2018, de 

autoria do vereador Fernando Petiti e de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que 

autoriza o Poder Executivo a incluir na rede pública municipal de saúde o protocolo 

hospitalar de telefonemas na crise, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 

334/2019 constante do Processo nº 11164/2019, de autoria do vereador Dr. Elton, que 

dispõe sobre a proibição da venda de cigarros, narguiles e outros derivados de tabaco em 

padarias, supermercados e hipermercados no município de São José dos Campos; do 

Projeto de Lei nº 176/2020 constante do Processo nº 4834/2020, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos suspender por 

tempo determinado as ações demolitórias de núcleos irregulares em fase de 

regularização fundiária no município de São José dos Campos e dá outras providências; e 

do Projeto de Lei nº 263/2020 constante do Processo nº 6437/2020, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a 

implantar um Ambulatório Pós-Covid e dá outras providências; e, ainda, o pedido de 

inclusão para leitura do Substitutivo nº 2, de autoria do vereador Renato Santiago, ao 

Projeto de Lei nº 27/2021 constante do Processo nº 416/2021, de autoria do vereador 

Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a coibir a aglomeração de pessoas, 

utilização de sonorização veicular, perturbação do sossego, consumo de drogas lícitas e 

ilícitas e transmissão do Covid-19, em locais ermos ou residenciais e utilizados para 

encontros e festas clandestinas, que perturbem a tranquilidade, bem-estar e a segurança 

da comunidade, através da proibição de estacionar e/ou interdição de vias públicas, de 

forma parcial ou integral e pelo tempo que se fizer necessário, preferencialmente nos 

horários de conhecimento e repetição rotineira dos movimentos, em locais que poderão 

ser definidos pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, Secretaria de Mobilidade Urbana 

e/ou Secretaria de Governança; do Projeto de Lei nº 77/2021 constante do Processo nº 
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1514/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza os hospitais e 

maternidades públicas e privadas prestarem, aos pais e responsáveis, treinamento e 

capacitação sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos; do Projeto de Lei nº 

78/2021 constante do Processo nº 1526/2021, de autoria do vereador Zé Luís, que 

autoriza o Poder Executivo a regulamentar e apoiar a prática esportiva eletrônica no 

Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei Complementar nº 4/2021 constante 

do Processo nº 1534/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 

nº 56, de 24 de julho de 1992, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município, de suas Fundações e Autarquias”; do Projeto de Lei nº 79/2021 constante do 

Processo nº 1537/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder 

Executivo a adotar medidas visando abolir o ato de furar fila no processo de imunização 

contra o coronavírus, impondo aos envolvidos as penalidades nas esferas cível e penal e 

dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 80/2021 constante do Processo nº 

1538/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir o acompanhamento de pacientes recuperados da Covid-19 e dá outras 

providências. 

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

Luís que faça a leitura dos novos processos para ciência dos senhores vereadores, por 

favor!” 

O senhor secretário ad hoc, vereador ZÉ LUÍS:- “ ‘Substitutivo nº 2, de autoria do vereador 

Renato Santiago, ao Processo nº 416/2021 – Projeto de Lei nº 27/2021, autoria vereador 

Renato Santiago, autoriza o Poder Executivo a coibir a aglomeração de pessoas, 

utilização de sonorização veicular, perturbação do sossego, consumo de drogas lícitas e 

ilícitas e transmissão do Covid-19, em locais ermos ou residenciais e utilizados para 

encontros e festas clandestinas, que perturbem a tranquilidade, bem-estar e a segurança 

da comunidade, através da proibição de estacionar e/ou interdição de vias públicas, de 

forma parcial ou integral e pelo tempo que se fizer necessário, preferencialmente nos 

horários de conhecimento e repetição rotineira dos movimentos, em locais que serão 

definidos pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, Secretaria de Mobilidade Urbana e/ou 

Secretaria de Governança. Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano – 

Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 25/02/2021. Processo nº 1514/2021 – 

Projeto de Lei nº 77/2021, autoria vereador Marcão da Academia, autoriza os hospitais e 

maternidades públicas e privadas a prestarem, aos pais e responsáveis, treinamento e 
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capacitação sobre primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho, asfixia e prevenção de morte súbita em recém-nascidos. Comissões de Justiça, 

Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 25 de fevereiro de 

2021. Processo nº 1526/2021 – Projeto de Lei nº 78/2021, autoria vereador Zé Luís, 

autoriza o Poder Executivo a regulamentar e apoiar a prática esportiva eletrônica no 

município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Esportes – Rito 

Ordinário – Término do prazo para emendas: 25 de fevereiro de 2021. Processo nº 

1534/2021 – Projeto de Lei Complementar nº 4/2021, autoria Poder Executivo, altera a Lei 

Complementar nº 56, de 24 de julho de 1992, que ‘Dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município e suas Fundações e Autarquias’. Comissões: de Justiça 

e Economia – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 18 de fevereiro de 2021. 

Processo nº 1537/2021 – Projeto de Lei nº 79/2021, autoria vereador Dr. José Cláudio, 

autoriza o Poder Executivo a adotar medidas visando abolir o ato de furar fila no processo 

de imunização contra o coronavírus, impondo aos envolvidos as penalidades nas esferas 

cível e penal e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito 

Ordinário – Término do prazo para emendas: 25 de fevereiro de 2021. Processo nº 

1538/2021 – Projeto de Lei nº 80/2021, autoria vereador Dr. José Cláudio, autoriza o 

Poder Executivo a instituir o acompanhamento de pacientes recuperados da Covid-19 e 

dá outras providências. Comissões de Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – 

Término do prazo para emendas: 25/02/2021.’ São essas as novas leituras também, 

senhor presidente.” 

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

Luís! Então, vamos suspender a sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

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 

sessão. Então, conforme acordo de lideranças, vamos então aqui inverter a pauta. 

Passar, então, para o Grande Expediente. Ah, primeiramente aí com a palavra o vereador 

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, eu quero fazer uma 

homenagem aqui, pedir um minuto de silêncio à senhora Maria Madalena Maciel. Ela foi 

nascida em 17 de abril de 1952, faleceu agora dia 4 de fevereiro. Era de São Gonçalo do 

Sapucaí, Minas Gerais. Veio para São José dos Campos ainda moça em busca de uma 
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vida melhor, oportunidade de emprego. Deixou duas filhas: Andreia e Alessandra; e uma 

neta, a Isabelle. Era uma mulher de muita fé e devota de Nossa Senhora de Aparecida e 

tinha um amor lindo por Maria, Mãe de Jesus. Era moradora do bairro do Bosque dos 

Eucaliptos há mais de 40 anos e participava sempre da nossa igreja lá, Coração de 

Jesus. Foi um exemplo com suas atitudes de sempre ajudar o próximo. Lutou bravamente 

pela vida e venceu a batalha, pois deixou em toda... na memória lembranças que nos faz 

sorrir e sentir falta da sua presença física, tão importante e valiosa. Então, eu quero aqui 

deixar essa homenagem aos familiares. Que Deus conforte o coração de cada um deles, 

nossos sentimentos a toda a família. Deus abençoe! Obrigado, senhor presidente!” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, boa noite! Solicito também um minuto de 

silêncio pelo falecimento do casal senhor Alírio Paulo da Silva, de 39 anos, e sua esposa 

Tatiane Bueno Fernandes da Silva, de 35 anos. Ela, a Tatiane, uma colega de profissão, 

profissional de educação física do Colégio Anglo Esplanada, dos anos finais do ensino 

fundamental. Um casal joseense que deixa dois filhos menores, a Clara e o Eduardo. 

Foram vítimas de um acidente de trânsito na última segunda-feira, na Rodovia Ayrton 

Senna. Então, um casal que vai deixar saudade e grandes profissionais que atuaram com 

brilhantismo aqui na cidade.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, só para avisar, porque está chovendo 

e muita gente está acompanhando a sessão, o projeto de... E nós vamos para o Grande 

Expediente. Então para as pessoas, se quiserem continuar assistindo a sessão, mas 

queria fazer um comunicado: o projeto de resolução da Mesa Diretora não será votado no 

dia de hoje. Então, para as pessoas serem informadas em relação aos processos aqui da 

Casa. Só isso. Obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereadora. Com a 

palavra o vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, também em homenagem a uma 

pessoa falecida ontem: o senhor Yozo Matsumura. Era tio da Adriana Matsumura, lá da 

Fundhas. Deixa um legado também de muita bondade aqui na terra. Aliás, há questão de 

uma semana atrás, nós pedimos também um minuto de silêncio para uma irmã dele. 

Então, essa situação dessa pandemia realmente nos preocupa bastante. E estamos 
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vendo muita gente irem para o outro mundo. Mas, senhor presidente, também queria que 

apreciasse uma solicitação do adiamento da sessão de terça-feira que vem, dia 16, para o 

dia 18, quinta-feira. Então, na quinta-feira, teremos duas sessões: uma que vota os 

requerimentos e a outra normal dos projetos.” 

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

verbal do vereador Walter Hayashi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dois votos contrários, senhor 

presidente.” 

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

o pedido do vereador Walter e dos demais vereadores, sessão de terça para quinta-feira. 

Com a palavra... É... sim, é somente a sessão. A Câmara funciona normal, o expediente 

do dia a dia, normal os trabalhos, mas a sessão, então, vai ser na quinta-feira, só isso.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Walter Hayashi, o Plenário, consultado, 

aprovou com 2 (dois) votos contrários o adiamento da 8ª Sessão Legislativa, do dia 16 

de fevereiro 2021 para o dia 18 de fevereiro de 2021 (Requerimento nº 245/2021 – 

Processo nº 1544/2021). 

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

Juvenil Silvério”. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, apenas para informar a todos os 

nossos telespectadores, público que nos assiste, uma notícia bastante importante que 

essa semana vinculou nos meios de comunicação: São José dos Campos, presidente, é a 

quinta cidade do Brasil para se viver. Segundo dados da consultoria da Macroplan, que é 

o Índice de Desafios de Gestão Municipal, São José dos Campos, então, é a quinta 

cidade do Brasil... entre as cem cidades é a quinta cidade melhor para se viver aqui. 

Então, vale a pena ressaltar essa informação porque nós temos uma gestão bastante 

comprometida e o índice que dá... e as notas que são dadas por essa consultoria refere-

se aos serviços públicos oferecidos à população. Então, parabéns à nossa administração 

pública, que trabalha muito para entregar o melhor serviço para nossa população, 

trazendo então São José dos Campos como a quinta cidade entre as cem do Brasil de 

qualidade de vida e melhor para se viver. Parabéns aí a todos esses agentes que cuidam 

bem da nossa cidade! E com certeza teremos mais e mais notícias boas no futuro a ser 

comemorada. E além disso, vale ressaltar, que entre as dez cidades, oito.. sete ou oito é 

do Estado de São Paulo. Então, parabéns aí também ao Estado de São Paulo por ser um 
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estado que puxa o Brasil! Um abraço a todos! Valeu!” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite! Queria pedir um minuto de silêncio para o 

senhor Lincoln Teixeira. Obrigado!” 

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

à discussão do processo... Ah, com a palavra o vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, pedir também um minuto de silêncio ao 

pai do meu amigo Mário que faleceu recentemente também. Mais uma vítima do covid. 

Então, na verdade... bom, é esse o pedido.” 

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

registrado.” 

Passou-se ao processo de discussão.  

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 165/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5136/2017, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo 

a instalação de pontos de energia elétrica com entrada para cabo USB para recarregar 

dispositivos móveis nos ônibus do transporte público. 

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

à discussão do processo 5136 de 2017 – Projeto de Lei 165/2017, de autoria do vereador 

Marcão da Academia. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma 

emenda. Passaremos à votação do processo. Em votação a emenda. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

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

unanimidade.”  

Às 19h02min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade  

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

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

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

contrária, senhor presidente.”  

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

unanimidade.”  
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Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h02min encerrou-se o processo de votação. 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, só para retificar aí o pedido porque eu 

não tinha o nome do pai do meu amigo Mário: senhor Antônio Rodrigues de Araújo. 

Oitenta e nove anos, sessenta e três anos de casado e um grande benfeitor do nosso 

bairro Santana, de acordo com o filho dele, senhor Mário. Então, fica aí o nosso pedido.” 

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

fica então registrado. Passaremos agora, então, já ao Grande Expediente. Inscrito para 

falar o vereador Dr. José Cláudio, com o tempo regimental de 25 minutos, vereador.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo 

prazo regimental de 25 minutos, o orador inscrito, vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, 

todos colegas vereadores, todos nossos amigos que estão nos acompanhando pela TV 

Câmara. Viemos trazer mais informações sobre a pandemia, mais números.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “E está aí, né? A fase vermelha. Eu não estou com 

saudade. Alguém aqui no Plenário está com saudade? Eu acho difícil. Estamos à véspera 

do Carnaval e vivendo um momento de vacinação. Isso nos chama ainda mais para a 

responsabilidade de todos, todas as autoridades e de toda a população, para nós não 

cairmos na armadilha que nós passamos no fim de ano. A história que eu vou contar aqui 

é a Dona Nilza Pinto, 88 anos, está há um ano isolada da filha, dos netos, e ela mora com 

uma filha de 68 anos. E essa filha, Rosângela, ela perdeu o marido por coronavírus, e 

hoje ela recebeu a primeira dose. Então aqui nós vamos mostrar o filminho dela 

recebendo aí a primeira dose.” 

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Então, isso para gente é uma vitória, ver uma pessoa 

sendo vacinada, que é a única maneira da gente combater essa pandemia. Então, 

quando a gente mostra essa cena de uma senhora de 88 anos, isolada um ano, dentro da 

sua casa, sem sair de casa, isolada dos netos, de netas que nasceram, perdeu um genro, 

e está aí recebendo, feliz da vida, a sua vacina, porque ela quer viver, ela não quer..., ela 

quer viver, ela tem vontade de viver, ela merece viver. E essa vida depende de nós, dos 

nossos atos, de toda a população.” 

Nesse momento, voltou-se à apresentação dos slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Hoje nós temos 26.691, até às 16 horas, aqui na 

cidade de São José dos Campos – funcionários da Saúde: 23.040; idosos: 3.651. Média 

da vacinação por 100 habitantes: no mundo 1,94; no Brasil, 1,95; no Estado de São 

Paulo, 2,7; São José dos Campos, 3.65. É a melhor média do mundo de vacinação da 

nossa cidade, São José dos Campos. Até a vacina chegar para todos, nós precisamos 

quebrar esse círculo vicioso do coronavírus. Para desacelerar o contágio do coronavírus, 

só existe uma maneira: quebrar o círculo vicioso. Não tem outra maneira. De que 

maneira? Evitando as aglomerações de pessoas desprotegidas, que é o que a gente 

acompanha nos fluxos, nas festas clandestinas. Em outras cidades, como no Rio de 

Janeiro, nós já vimos pessoas vendendo ingresso para bailes clandestinos. E isso daí vai 

trazer o problema para daqui quinze dias. Dr. Elton é um médico que tem trabalhado, se 

dedicando a tua vida em combate à pandemia, e ele falou há coisa de duas semanas 
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aqui: ‘Se nós cairmos na besteira de nos aglomerarmos agora no Carnaval, de terça-feira 

a quinze dias, nós vamos voltar tudo de novo todo o problema, nós vamos estar 

retornando para fase vermelha, ou até chegar em fase roxa, se a gente não tomar 

cuidado com essa doença’. Aumento da transmissão, principalmente em casa, é outra 

coisa que piora muito a questão do ciclo vicioso. Aumento da demanda hospitalar, 

enfermaria, também aumenta o ciclo dessa doença. O poder público vai precisar tomar 

mais medidas, diminuindo o fluxo de pessoas. As pessoas não assimilam a mensagem e 

o poder público vai acabar decretando fase laranja em outros locais que já estão fases 

melhores. Podemos retornar para a fase vermelha. A pressão hospitalar no nível máximo 

permitindo fluxos de pessoas precisa ser diminuído, ainda mais decretada a fase 

vermelha. E se decretar a fase vermelha, quem sofre é o comércio, são os músicos, que 

nós recebemos aqui na Câmara hoje, é desemprego, é problema na renda – e as pessoas 

precisam de renda para sobreviver. Quando os índices diminuem, voltamos para fase 

laranja e podemos até ir para a fase amarela, depois a fase verde e quem sabe até a fase 

azul. Para quebrar esse ciclo e para viver em paz, essa é a... Não estou aqui para ser 

repetitivo, que quase toda semana a gente vem falar, mas é que é o assunto do momento. 

Nós estamos tratando de vida. Então, reforço para a população, para todos os colegas 

vereadores, nós somos autoridades, para o poder administrativo, nossa Prefeitura, que 

reforce o policiamento, reforce a fiscalização, que nós não deixamos ocorrer Carnaval em 

nossa cidade senão nós vamos ter um retrocesso muito grave dessa doença, tá bom? 

Obrigado a todos e boa noite!” 

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

a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Marcão da Academia, Renato Santiago, 

Walter Hayashi, Fernando Petiti e Thomaz Henrique, pelo passamento dos senhores: 

Maria Madalena Maciel, Alírio Paulo da Silva, Tatiane Bueno Fernandes da Silva, Yozo 

Matsumura, Lincoln Teixeira, Antônio Rodrigues de Araújo.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória das senhoras Maria Madalena Maciel e Tatiane Bueno Fernandes da 

Silva e dos senhores Alírio Paulo da Silva, Yozo Matsumura, Lincoln Teixeira e Antônio 

Rodrigues de Araújo.  

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 19h11min.-.-. 
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