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Especial 254 anos& artigo

São José chega aos 254 anos com mais de meio milhão de doses aplicadas da vacina 
contra a Covid-19 e com isso já garantiu a imunização de 70% da população adulta, 
entre a primeira e a segunda doses. E esse cenário positivo só tende a se acentuar nos 
próximos meses, com a vacinação garantindo a proteção de todos os joseenses.

Esta é a grande notícia e o melhor presente de aniversário para a nossa cidade. 
Porque é um momento também que marca a retomada de nossas vidas, ainda que 
com todos os cuidados necessários, como o uso da máscara e do álcool em gel. 

Como em um aniversário, quando celebramos com frequência a renovação e deseja-
mos uma nova jornada feliz para o aniversariante, a celebração dos 254 anos de São José 
simboliza a chance de retomar nossas vidas e reconstruir nossas histórias, apesar de 
todas as perdas que tivemos. Infelizmente, a pandemia levou muitas pessoas queridas.

É importante registrar, no entanto, que todos fizeram sua parte ao proteger 
suas famílias. Também, o poder público foi muito eficiente na criação de uma 
rede de proteção eficaz que garantiu e garante o atendimento de toda nossa po-
pulação. Não houve registro de falta de leitos para atender nossa população. 

O que vimos nesse último ano em São José foi um exemplo de união entre poder 
público, rede privada e população na busca por ações de combate ao vírus e no 
fortalecimento da rede de atendimento.

Na Câmara, aprovamos centenas de documentos, entre 
leis, requerimentos e indicações, que reduziram os im-
pactos econômicos e sociais da pandemia. Fizemos a de-
volução de recursos para a compra de insumos; na área 
da educação, a parceria da TV Câmara com a Secretaria de 
Educação e Cidadania possibilitou a gravação de videoau-
las para cerca de 70 mil estudantes da rede municipal. E 
nas áreas da assistência social e da economia, a isenção 
de IPTU e taxa de lixo para famílias em situação de vulne-
rabilidade, além da prorrogação do ISS por iniciativa da 
prefeitura e de auxílios para diversas categorias.

Mais uma vez, manifesto meu orgulho de viver nesta 
cidade de pessoas que se preocupam com o interesse co-
letivo e que se uniram pelo bem de todos. Foram muitos 
os exemplos de apoio, seja na construção de um hospital 
em 35 dias, na doação de insumos para combater a doen-
ça, na sanitização de vias e prédios públicos e mesmo na 
doação de alimentos para quem mais precisa.  

Cada um fez sua parte e presenteou nossa cidade ao cui-
dar um do outro.  E agora, neste aniversário de 254 anos, 
podemos ter a certeza que viveremos uma nova fase de 
prosperidade e crescimento. E mais protegidos.

Superamos o pior momento desta pandemia e estamos 
mais fortes para fazer nossa cidade voltar a trilhar o ca-
minho do desenvolvimento, do empreendedorismo e da 
superação econômica e social. g
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