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EMENDA 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE EMENDA: 
 
Art. 1º  A ementa e o “caput” do art. 1º do projeto supracitado passam a ter as 

seguintes redações: 
 

Dispõe sobre o acesso gratuito ao menor de 
12 (doze) anos e à pessoa com idade igual ou 
superior a 65 (sessenta e cinco) anos, em 
jogos de futebol disputados no Estádio Doutor 
Mário Martins Pereira, e dá outras 
providências. 
 

Art. 1º  Fica assegurado o acesso gratuito ao menor de 12 (doze) anos e à pessoa 
com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, em jogos de futebol 
disputados no Estádio Doutor Mário Martins Pereira. 
 

 
Justificativa 

 
A presente emenda tem a finalidade de aprimorar a proposta em tramitação, tendo 

em vista que a Lei nº 5732, de 22 de agosto de 2000, autorizou a Urbanizadora Municipal S.A - 
Urbam a ceder o Estádio Doutor Mário Martins Pereira ao São José Esporte Clube para 
treinamentos e disputa dos jogos do Campeonato Paulista. 

A cobrança de ingressos é exigência da Federação Paulista de Futebol. Assim, como 
forma de garantir a gratuidade aos torcedores de menores de 12 (doze) e maiores de 65 (sessenta 
e cinco) anos, propõe-se a presente emenda. Ressaltamos que não haverá renúncia de receita à 
municipalidade, pois a cessão é gratuita, deixando, apenas o Clube de Futebol de arrecadar com os 
torcedores que passarão a ser não-pagantes. 

 
Plenário Mário Scholz, 20 de setembro de 2018. 
 

ROBERTO DO ELEVEN ROBERTINHO DA PADARIA 
PRB PPS 
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