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VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 19h25min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: LINO BISPO (PL), CYBORG (CIDADANIA), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), MANINHO CEM POR CENTO (SD), 

DULCE RITA (PSDB), DR. ELTON (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), 

JULIANA FRAGA (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS 

(PSDB), WAGNER BALIEIRO (PT), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), 

AMÉLIA NAOMI (PT), VALDIR ALVARENGA (SD), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) 

e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

 

Às 19h25min, 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 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 ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Com a palavra o líder de governo, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de solicitar, primeiramente, a 

supressão da leitura de todos os processos constantes da pauta de hoje por serem de 

conhecimento de todos os vereadores. E adiamento, por uma sessão, dos seguintes 

processos: Processo nº 13705/2019 – PL 400 de 2019 e também o Processo 14580... 

repetindo, 14578/2019 – Projeto de Lei 414, ambos do vereador José Luís Nunes. 

Senhor presidente, também solicito a inclusão para leitura de um projeto de autoria do 

Poder Executivo: Processo 2777/2020 – Projeto de Lei 71 de 2020. Obrigado!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de 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 n° 400/2019 constante do Processo nº 13705/2019, de 

autoria do vereador Zé Luís, que autoriza o Poder Executivo a incluir, como curso 

extracurricular, a temática Educação e Segurança Digital na Rede Municipal de Ensino 

de São José dos Campos, para os alunos do ensino fundamental; e do Projeto de Lei 

nº 414/2019 constante do Processo nº 14578/2019, de autoria do vereador Zé Luís, 

que altera a Lei nº 2.201, de 11 de julho de 1979, que “dispõe sobre a implantação da 

zona azul”; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de nº 

71/2020 constante do Processo nº 2777/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação 

do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de São José 

dos Campos. 

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

vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos.”  

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

do Item I da pauta – Propositura nova a ser lida – designação às Comissões 

Permanentes – fixação do respectivo prazo para apresentação de emendas, bem 

como procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 2777/2020 – Projeto 

de Lei nº 71/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Município a conceder, em 

caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do 

serviço de transporte escolar público de São José dos Campos. Comissões: Justiça, 

Economia e Educação – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 30/04/2020.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são 

apenas esses processos do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a 
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sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, solicito a inclusão para votação dos 

Processos 2528/2020 – Projeto de Lei 63/2020; também o Processo 2675/2020 – 

Projeto de Lei 67/2020; Processo 2676/2020 – Projeto de Lei 68 de 2020; e o Processo 

2677/2020 – Projeto de Lei 69/2020; e também, por último, de autoria do Poder 

Executivo, o projeto que trata do auxílio para o transporte escolar público – Processo 

2777/2020 – Projeto de Lei 71 de 2020. Obrigado, senhor presidente!” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão na pauta para votação, em regime de 

urgência para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 63/2020 constante do 

Processo nº 2528/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município a 

conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte do auxílio 

concedido por meio do Programa Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, 

de 4 de julho de 1994, que trata do Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional do 

Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 67/2020 constante do 

Processo nº 2675/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município, por 

intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 

com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão e Adjacências, objetivando o 

desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Zilda Arns Neumann, para 

atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, e dá outras providências; do 

Projeto de Lei nº 68/2020 constante do Processo nº 2676/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro 

Terceira Divisão e Adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de 

Educação Infantil Maria Aparecida Barboza Pedroza, para atendimento de crianças de 

zero a cinco anos de idade, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 69/2020 

constante do Processo nº 2677/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o 

Município a dar continuidade ao oferecimento de merenda escolar, ininterruptamente, 

pelo período que durar a pandemia do coronavírus (Covid-19); e do Projeto de Lei nº 

71/2020 constante do Processo nº 2777/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação 

do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de São José 

dos Campos. 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 63/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2528/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município 

a conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte do auxílio 

concedido por meio do Programa Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, 

de 4 de julho de 1994, que trata do Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional do 

Município de São José dos Campos. 

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

discussão do Processo 2528/2020 – Projeto de Lei 63/2020, autoria do Poder 

Executivo. Inscrito para falar no processo o vereador Wagner Balieiro. Wagner Balieiro 

e, depois, o vereador Marcão.” 

Ocupa a tribuna, o vereador Wagner Balieiro. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

senhores vereadores, esse processo, Processo 2528 – PL 063, trata daquela 

autorização do Município para conceder, em caráter emergencial e excepcional, um 

adiantamento para o Programa Atleta Cidadão e aos beneficiados lá da Lei do Fadenp. 

Nós fizemos algumas emendas (3 emendas), dessas emendas inclusive com duas 

tendo o parecer jurídico desta Casa favorável, a Emenda nº 2 e a Emenda de nº 3. A 

principal discussão que a gente sempre fez, ainda mais como estamos num processo 

de crise, nessa situação toda, diferente do que acontece na maioria dos municípios, 

aqui novamente, igual à situação dos professores eventuais, vem uma proposta de 

fazer empréstimo para depois ser pago, para depois ficar o professor sem salário lá na 

frente. Então entendemos que há a necessidade de a gente ter um outro modelo 

porque essa crise não é culpa dos treinadores, não é culpa das equipes e não é 

possível que numa situação que a gente vive em São José dos Campos a gente ainda 

continue fazendo projetos desse tipo diante de vários exemplos que nós vemos em 

várias cidades do Brasil. Então, por isso, as emendas, quando elas foram feitas, 

primeiro trabalhando a proposta de criar um auxílio onde não se tratasse da questão 

de empréstimo. Essa emenda teve parecer jurídico favorável. Da mesma maneira onde 

nós colocamos a Emenda de nº 3 colocando a possibilidade de colocar em caráter 

emergencial e excepcional e durante o período que durar o período de isolamento, nos 

termos da Lei Federal, a bolsa concedida pelo Programa Atleta Cidadão, sem ser no 

sistema de empréstimo. Então por isso que foram feitas essas alterações. E aqui pedir 

o apoio dos colegas vereadores com relação a essas emendas, mas lamentavelmente 

a gente já teve o acesso aí nas comissões de que elas foram reprovadas nas 

comissões. E dizer que no momento que a gente está passando, na situação que já 

existe e pelos gastos que estão sendo feitos nessa administração, nessa Prefeitura, 

dava muito bem para fazer um outro modelo de auxílio às equipes do Fadenp, às 

comissões do Atleta Cidadão. Então dizer que as propostas foram colocadas dentro de 

uma discussão que houve com vários desses atletas, desses profissionais e que seria 

fundamental a gente mudar essa lógica de simplesmente fazer o empréstimo para 

depois a pessoa ficar lá na frente tendo que pagar e ficar, alguns meses talvez, ficar 

sem receber salário. Então, nesse sentido que foram feitas essas emendas, para 

tentar melhorar e de fato colocar uma ajuda emergencial correta para todos esses 

profissionais que tanto contribuem em nossa cidade.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrito também o 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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vereador Marcão da Academia para falar no processo. Com a palavra o vereador Dr. 

Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Questão de Ordem, presidente, eu gostaria só de... Eu 

entreguei um ofício a esta Casa trazendo algumas recomendações. E como presidente 

da Comissão de Saúde e também como médico, eu gostaria, assim como muitos 

vereadores já aderiram e muitos desta Casa também, trazer a necessidade da 

obrigatoriedade da utilização da máscara por todos desta Casa, a princípio, para que a 

gente possa também dar o exemplo tendendo inclusive a reabertura e a possibilidade 

de que a gente possa voltar o mais brevemente às atividades comuns de todos nós 

aqui. Então a utilização de uma medida de segurança como essa, que é a utilização de 

um EPI, ela pode nos dar bastante segurança para continuidade do trabalho de todos. 

Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Continua, Marcão!” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só para falar 

um pouco também desse projeto, esse projeto que autoriza o Município a conceder, 

em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte do auxílio concedido 

por meio do Programa Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei nº 4.598, de 4 de 

julho de 1994, que trata do Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional do Município 

de São José dos Campos. Essa lei, senhor presidente, a gente... o Poder Executivo 

apresentou aqui. Para deixar bem claro, está aqui bem especificado, projeto de caráter 

emergencial e excepcional. E aí, é claro, o vereador que me antecedeu falou: a culpa é 

de quem da epidemia? A culpa de quem que é? Independente de tudo, todo mundo 

tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que lutar para ajudar o próximo, a 

Prefeitura fazendo o trabalho dela, nós fazemos o nosso trabalho aqui na Câmara, a 

gente ajudar a todos de alguma forma dentro da possibilidade e dentro da legalidade. 

E é isso que a Prefeitura tem feito, tentado ajudar de toda forma possível. E quando foi 

proposto, e aí foi proposto sim esse auxílio, como é que funciona? O prefeito está 

disponibilizando 50% (cinquenta por cento) da bolsa de parte dos atletas, de parte da 

comissão técnica, por quê? Porque dentro do Programa Atleta Cidadão são 590 

pessoas envolvidas. Das 590 pessoas, mais de 190 estão inseridas no Atleta Cidadão, 

no Programa Atleta Cidadão como social, que são aquelas crianças, aqueles jovens 

que estão dando iniciação no competitiva dentro do programa. E esses jovens vão 

receber 100% (cem por cento) da bolsa sem devolução. Isso foi deixado bem claro. 

100% (cem por cento) da bolsa sem devolução, primeiro. O outro restante que tem a 

parte competitiva, atletas de alto rendimento, principalmente que são atletas já acima 

dos 16, 18 anos, que é até os 20, 21 anos, esses sim, junto com a comissão técnica, 

receberiam um auxílio, um adiantamento do que receberia dos outros meses. O que 

que aconteceu? O contrato deles venceu, que era de três meses, venceu em março, e 

o contrato está sendo renovado. Um por um sendo chamado, sendo conversado e 

mostrada essa proposta, que vale para o prazo de um mês, esse mês agora de 

maio.... de abril/maio. Então, para vocês entenderem, essa proposta ia... na verdade ia 

reembolsar, no caso, o atleta recebia um adiantamento, ele ia ter que devolver esses 

50% (cinquenta por cento), a proposta inicial seria no quê? Seria em vários meses. 

Então, se ele recebeu um ‘x’, ele poderia dividir isso nos meses até o final do ano. 

Porém, aí numa conversa com toda a comissão, a comissão representando o Atleta 

Cidadão de vários profissionais estiveram conosco, nós estivemos junto com o 

prefeito, o secretário de Esporte, estive eu, o nosso presidente Robertinho da Padaria, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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vários outros aqui, o Cyborg, o Calasans, todo mundo participando desse processo, e 

foi construído de que forma, de que forma que poderia ajudar sem criar um problema 

de Responsabilidade Fiscal para dar cassação no nosso prefeito porque tudo tem que 

fazer legalmente, com responsabilidade. Fazer, fala que tem que ajudar, todo mundo 

tem que ajudar, meu Deus do céu! Nós temos que ajudar a todos, mas dentro de uma 

legalidade. Vir aqui colocar que ‘não, porque é isso, porque...’. Todo mundo hoje está 

necessitado. Estamos aqui, acabou de fazer a leitura do projeto de apoio, nós fizemos 

um requerimento aqui que a Prefeitura ampliar com apoio de cesta básica porque está 

todo mundo precisando e nós temos que ajudar de alguma forma a população, e 

aqueles que são beneficiados por algum programa dentro da Prefeitura também, 

realmente tem que ajudar. Agora a pergunta é: de quem é a culpa? A culpa é 

realmente desse vírus maldito que está atrapalhando a saúde da população, a vida, o 

sistema econômico, mas vai botar a culpa em quem? No prefeito? Em nós? Poxa, todo 

mundo fazendo a sua parte! Então, dentro da legalidade, o prefeito fez isso. E, 

conversando com o representante da comissão do Atleta Cidadão, os professores, as 

comissões técnicas, achamos uma solução jurídica. Estava junto a secretária, doutora 

Melissa, secretária de Apoio Jurídico, e, junto com o presidente Robertinho, vamos dar 

uma ideia: por que que devolver... em vez de devolver como... com rendimento... 

com... na verdade, a devolução desse dinheiro por mês por que que não devolve em 

serviço prestado para população? Poxa, não tem coisa melhor do que serviço 

prestado, porque todo mundo está trabalhando, todo mundo está prestando serviço. É 

trabalho! É trabalho! E a proposta é... deixo aqui bem claro. Qual que é a emenda? 

‘Fica assegurado e autorizado ao Município permitir a compensação por meio da 

prestação de serviços, ou o direito de efetuar o desconto no pagamento das bolsas 

auxílios futuras, do adiantamento concedido aos atletas e à comissão técnica previstos 

nos incisos II, III e IV do art. 2º desta Lei, tão logo as atividades tenham retornado à 

normalidade,’ – retornando à normalidade! – ‘convertendo-se, em qualquer dos casos, 

o valor do adiantamento em hora.’ Então é em hora. Qual que é uma proposta 

bacana? Pega uma comissão técnica, os atletas, e aí o que que eles fazem? Vamos 

numa escola, é uma forma de prestação de serviço, vai numa escola, vai lá levar a 

equipe motivar a criançada, mostrar a importância do esporte, pegar ali atletas que 

sejam referência para cada um deles, olha que bacana! E eles faziam isso 

esporadicamente, algumas modalidades, faziam isso esporadicamente, agora o que 

acontece? Legal, vai implantar, quem sabe amanhã vira um programa muito maior, 
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né? Então a nossa proposta de emenda, discutida em conjunto com a comissão e na 

frente do prefeito, na frente do secretariado, foi isso, é isso. Então fazendo uma 

proposta nesse formato dentro da legalidade, legalidade. Lembrando muito bem, uma 

outra proposta que era colocada. Sim, o home office. O home office foi uma proposta, 

o teletrabalho. Portanto, a gente... Porém, a gente... Eu corri atrás do Cref, que é o 

Conselho Regional de Educação Física, que é o órgão responsável de fiscalização do 

profissional, liguei lá na nossa secretária nacional de Esportes, aqui a nossa eterna 

nadadora olímpica, a Fabíola Molina, conversei bastante com ela também, 

conversamos, achamos todos os meios. E recebi... Mandei um e-mail para o Cref, 

conversei bastante com o presidente e recebi este e-mail: ‘O Conselho Federal de 

Educação Física entende que os atendimentos online neste período da pandemia, bem 

como as suas variações nas redes sociais, devem ser incentivadoras de hábitos 

saudáveis e não devem jamais substituir o profissional de educação física, que é o 

profissional habilitado para assegurar a qualquer a segurança necessária durante a 

prática dos exercícios físicos.’ Valorizando o profissional de educação física e 

mostrando que ali o treinamento é diferenciado, é um treinamento competitivo, isso 

significa que... é um treinamento de alto rendimento, precisa muito ter a presença dos 

profissionais e não só do profissional de educação física, que o programa ele tem o 

nutricionista, tem fisioterapeuta, psicólogo, né? Então... E a gente não conseguiu 

realmente que tivesse embasamento jurídico e de órgão de fiscalizatório da profissão 

também para a liberação. E conversando: ‘mas, poxa, nesse momento que está 

passando tudo está se adaptando, principalmente essas questões de teletrabalho’. E 

conversamos com o prefeito: ‘prefeito, teria uma condição de amanhã fazer uma 

regulamentação?’ Falou: ‘poxa, é algo que já está começando a Prefeitura a se 

adaptar, a pensar, porque aí tem que pensar no todo da Prefeitura.’ E o Conselho 

Regional também ele não tem regulamentado isso, então fica complicado também 

colocar esse teletrabalho, que era uma proposta também nossa que a gente, com um 

grupo e tudo, que a gente gostaria muito, mas tem que preservar muito a segurança e 

a... a segurança física, psicológica, nutricional do atleta que precisa do presente... do 

profissional presente ali. Então colocando só para vocês entenderem um pouquinho 

sobre essa situação, lembrando que... deixar bem claro a diferença de Atleta Cidadão 

e dos professores que participam nos poliesportivos, centros comunitários, ginásios, 

piscina, que é um outro departamento, gente. Atleta cidadão é um competitivo; 

profissionais de educação física, da Daec, que é Departamento de Atividades 
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Esportivas e Comunitárias, é outro departamento, tá? Não são esses que estão 

sendo... que estão recebendo... que está com essa dificuldade. Eles são contratados 

por uma terceirizada, a São José Desportiva, tá? E lembrar que o Atleta Cidadão... O 

vereador que me antecedeu perguntou aqui: ‘Poxa, tem que mudar esse modelo’. E 

tem que mudar, tem que mudar, a Prefeitura já tem um TAC, tá, lá com o Ministério 

Público, para mudar esse formato. E esse formato aí já tem a proposta de CLT, já tem 

a proposta, a Prefeitura está se trabalhando, está se adaptando ao sistema, a 

Secretaria do Apoio Jurídico já está elaborando todo o processo e sim, sim, a previsão 

é mudar o formato contratual do Programa Atleta Cidadão e ir realmente para o vínculo 

CLT. E eu acho que é de direito. Hoje o Atleta Cidadão é um programa votado aqui 

nesta Casa. Isso também é uma das situações que faz com que o programa sim a 

gente possa também ajudar nessa questão de adiantamento. E a gente aqui já falou 

antes sobre a questão dos profissionais em ajudar na questão realmente da abertura 

regrada, né, com regramento, das academias que isso também vai ajudar o 

profissional amanhã a retornar dentro de uma regra, dentro de uma regulamentação, 

as atividades também tanto do Atleta Cidadão como dos poliesportivos. A gente tem 

que trabalhar nessa linha, e isso está sendo trabalhado, tá? Lembrando, todos os 

atletas e todos os que estão sendo beneficiados do Programa Atleta Cidadão é 

opcional o formato que ele vai querer, tá? Ter a devolutiva desse adiantamento. Ou vai 

ser realmente... ele pode voltar isso em dinheiro, em pagamento, descontando dos 

salários dos próximos meses; ele pode também ter a devolutiva através de prestação 

de serviço que é a proposta aqui que foi mais sensata, mais trabalhada na Prefeitura; e 

ele também pode nem querer o adiantamento. Tem, tem vários que também falaram 

assim: ‘olha, a gente... não, não eu quero por enquanto, não vou precisar, eu quero 

deixar isso aí’. Então tem vários formatos, é tudo opcional. Então queria deixar muito 

bem claro como está o formato. Ah, lembrando, nós fomos também lá no COB (Comitê 

Olímpico Brasileiro) para entender como é que os atletas estão treinando, como é que 

eles estão regulamentando o treinamento dos atletas, tá, também eles passaram para 

gente, do mesmo formato, que ‘eles precisam... o presencial, cidades que ainda estão 

tendo presencial eles estão lá; o que não está tendo, eles estão tentando achar um 

formato ou não...’ nem pagando. E para vocês verem que nem está pagando que o 

que que aconteceu? O próprio ministério... na verdade, a... O Senado, na verdade, 

aprovou quarta-feira (ontem) o auxílio emergencial de R$600,00 também. Olha para 

vocês verem, porque tem muitos que estão ficando sem esse auxílio. Auxílio 
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emergencial de R$600,00, tá? Então ontem aprovou, quinze dias para o presidente 

sancionar, para já validar. No mesmo formato do auxílio emergencial que o pessoal 

tem feito aí, que é através do aplicativo da Caixa e tudo o mais, para profissionais do 

esporte, atletas, paratletas, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, árbitros e auxiliares de arbitragem, de qualquer modalidade. 

Pode ver, até o governo federal está achando um formato para ajudar, por quê? 

Porque realmente está vendo as dificuldades que vai ter. Como é que você vai pagar, 

fazer uma prestação de serviço naquilo que não está dando. Não está tendo 

campeonatos, certo? Não está tendo treinamentos, tá? Todo mundo se precavendo, as 

olimpíadas já foram adiadas também. Então é um projeto que a gente entende como 

um projeto sensato, é uma forma que tem legal da Prefeitura ajudar, ajudar. E a gente 

entrando com uma emenda discutida junto com a comissão, junto com o prefeito, com 

os secretários e em consenso com todos. Agradeço, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrito também para 

falar no processo o vereador José Luís. Com a palavra o vereador Professor Calasans 

Camargo.” 

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

Retomo aqui esse microfone para fazer um encaminho de votação sobre esse projeto 

de lei que votaremos agora, é uma situação emergencial, não é a oitava maravilha da 

natureza aí, o que vai resolver a vida, mas é o que é possível ser feito no momento a 

nível de economia da situação da cidade, é uma ajuda na verdade. Nós temos uma 

situação em que uma calamidade aí pública está decretada no nosso município, várias 

medidas econômicas aí estão acontecendo a nível nacional, todos acompanham, né? 

E já fizemos alguns dias... na última sessão, aprovamos aqui uma lei bastante similar 

com relação aos professores eventuais da Secretaria Municipal da Educação, onde 

também iam perceber... vão receber 50% (cinquenta por cento) de uma média que 

trabalharam em fevereiro e março. No caso dos bolsistas, essa lei contempla os 

bolsistas dos programas permanentes de esportes aqui de São José dos Campos, 

Atleta Cidadão e Alto Rendimento, que são os atletas e as comissões técnicas. Agora 

eles receberam por completo os seus vencimentos do mês de março, referente a 

março, já receberam completamente, mesmo tendo ficado em treinamento, atividades. 

As atividades foram paralisadas, os treinamentos, no meio do mês de março, eles 

receberam integralmente e agora vão receber esses 50% (cinquenta por cento) com a 

possibilidade de um desconto futuro ou a questão aí do pagamento com s própria 
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atividade em serviço prestado, no mesmo formato que vai acontecer com os 

professores eventuais da Educação, né, um projeto bem similar nesse sentido. 

Lembrando aqui, gente, que é uma situação diferenciada. E nós fizemos no passado 

uma luta muito intensa, havia uma situação muito irregular apontada pelo Tribunal de 

Contas, foi-se uma forma padrão de se fazer, mas o Tribunal de Contas começou a 

apontar e nós conseguimos regularizar os professores, todos professores do Programa 

Academia ao Ar Livre pela CLT, os professores do Cmaf, que é o Centro de Avaliação 

Física, também na mesma linha, os instrutores de artes marciais também já estão 

sendo contratados pela CLT, através da OS São José Desportivo, todos esses 

profissionais, e ficaram para trás as comissões técnicas do esporte, né? Ficaram para 

trás, né? Nós já defendemos há bastante tempo a questão de que esses profissionais 

recebam, que tenham a sua contratação pela CLT, com todos os seus direitos 

trabalhistas, isso não existe, né? Tem profissionais que recebem há mais de 20 anos 

sem essas condições, por bolsa auxílio. Então é uma situação que até a Secretaria de 

Esportes ela já vinha se planejando para isso, por isso que os contratos foram 

efetivados todos por três meses, né? Só que essa pandemia pegou todo mundo aí de 

calça curta e a situação econômica degringolou de uma forma que as arrecadações do 

município vão cair muito, inclusive nós estamos enxergando aí ameaças iminentes dos 

projetos de LIF, que são baseados principalmente em ISS, porque envolve 

arrecadação da empresa. Tem muita empresa que vai despencar a sua arrecadação, 

né? Isso já é previsto. Então nós vamos ter problemas, isso é natural do momento que 

estamos vivendo, não é isso? Nós temos que ver dia a dia essa solução para maio, 

cada dia um dia, e o governo está se debruçando aí para resolver essas situações e 

de maneira que nenhum profissional envolvido nas atividades da Prefeitura, nenhum 

atleta, fique desamparado, mas isso é o que foi possível ser feito nesse momento. 

Portanto, aí o vereador Marco Aurélio aqui, bastante atuante no esporte, o Marcão da 

Academia, Rogério Cyborg, vários vereadores que atuam no esporte e todos os 

demais aqui, Zé Luís, todos os demais... já foi secretário também, e vários outros aqui 

estão aí também sensibilizados com essa situação, mas a gente vai aí então... espero 

que todos temos unanimidade nessa votação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É só comunicando, o 

vereador José Luís abriu mão de falar também no processo, então não vai falar mais. 

Então, dando sequência, encaminhamento de votação, Cyborg.” 

O vereador CYBORG, E. V.:- “Muito obrigado, presidente! Só para colaborar, nós 
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iremos votar favorável ao projeto. Vários professores e atletas têm nos procurado 

nesse tempo, nós sabemos da dificuldade, mas também sabemos da responsabilidade 

da administração, não adianta a gente querer solicitar um pagamento a mais do que 

hoje está previsto sendo que a gente não sabe por quanto tempo vai essa pandemia 

em São José dos Campos. A gente espera que acabe logo para que os atletas, os 

técnicos, a comissão técnica possa voltar a praticar o esporte, a competir, e também 

para que os jovens possam ir para as praças esportivas. A gente batalhou bastante, 

tenho certeza que todos os vereadores, já foram citados aqui, os vereadores da 

bancada do esporte, para que a gente pudesse buscar o algo a mais, mas hoje 

infelizmente esse algo a mais não tem como a gente solicitar isso, solicitar... pedimos, 

mas infelizmente a gente não sabe como é que vai estar o cofre da Prefeitura daqui 

para frente, tinha um orçamento previsto e a gente não sabe se a arrecadação de São 

José dos Campos vai ter. Então isso que está se comprometendo e que nós vamos 

votar esse projeto de lei hoje é que a Prefeitura vai honrar esse compromisso como 

tem honrado tudo que tem se votado nessa Câmara. Então nós vamos votar a favor 

desse projeto e se a gente precisar fazer qualquer adequação o mês que vem, eu 

tenho certeza que os demais vereadores aqui irão estar junto para que a gente possa 

adequar, se tiver que melhorar, a gente vai trabalhar para que melhore.” 

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

vereadores que o processo possui um substantivo que não foi recebido pela 

presidência desta Casa de acordo com o art. 21 do Regimento Interno e, portanto, já 

está arquivado. Informo também que o processo possui sete emendas, sendo que as 

Emendas 2, 3 e 5 foram rejeitadas pelas Comissões e as Emendas 4 e 6 foram 

retiradas pelo autor. Conforme o Regimento Interno todas já estão arquivadas. Já as 

Emendas 1 e 7 estão aptas para votação. Em votação a Emenda nº 1. Vereadores 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis à 

emenda, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, a Emenda nº 

1 está rejeitada.” 

Às 22h05min, iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 1. Rejeitada com quatro votos favoráveis 

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

nº 7. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se 
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manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 7. 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.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação, 

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, vendo até os comentários 

dos colegas que me antecederam, vendo alguns encaminhamentos, quero dizer que 

obviamente todos nós fomos favoráveis ao projeto, mas por várias vezes nós tentamos 

colocar aqui algumas melhorias, porque o que a gente está fazendo aqui é um simples 

adiantamento que essa pessoa vai ter que pagar depois seja ele em qual modalidade 

ele estiver trabalhando. A Emenda nº 1, que foi rejeitada aqui, inclusive, era uma 

emenda que colocava essas outras possibilidades, de auxílio, de se trabalhar de outra 

maneira, até porque não é uma situação causada nem pelas equipes do Atleta 

Cidadão, nem pelo Fadenp e nem por nenhuma coordenação. Então por isso era 

importante ter essa emenda aprovada até para gente ter o atendimento desses 

profissionais da maneira melhor possível quando a cidade poderia reconhecê-los por 

tudo o que eles já fizeram. Então por isso que eu votei favorável a essa Emenda 1. A 

Emenda 1 aqui colocava até inclusive a situação de não cobrança de ressarcimento, a 

questão da opção dos atletas ou quem não quisesse participar dessa proposta porque 

você tem que dar o direito da pessoa não querer também participar de um processo de 

empréstimo, que é o que está acontecendo nesse momento. Então a.... E é a 

possibilidade de ter atividades online, isso está acontecendo em vários municípios, 

poderia ter aqui também, mas infelizmente isso está sendo negado.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação, 
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vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO, J. V.:- “Volto ao microfone aqui, 

senhor presidente, para agradecer a votação dos pares que aprovamos essa lei 

bastante importante. Lembrando aqui que... Tocando no assunto aqui do home office, 

nós temos em vários níveis de atletas, do bolsa atleta nacional, do próprio COB, das 

seleções nacionais, que estão em atividade home office, recebe suas planilhas dos 

seus técnicos e não deixaram de receber suas bolsas, mas esses... A nível nacional e 

estadual não está em regime eleitoral, o município está, então há uma diferenciação 

de legislações. O problema é que São José dos Campos e o nosso próprio estado de 

São Paulo eles estão, as legislações estão atrasadas com relação à realidade da 

tecnologia, não é verdade? Precisamos até evoluir nesse sentido. As empresas, já há 

bastante tempo, muito antes de se falar em pandemia, muitas empresas já estão 

avançando muito no home office, já avançaram, os projetistas, muita gente em várias 

áreas trabalha em casa de home office, não é? Os atletas não pararam, a grande 

maioria dos atletas estão em atividade em home office. O atleta ele não para. O meu 

filho é coordenador do wrestling, da equipe campeoníssima de wrestling aqui, que é a 

luta olímpica de São José dos Campos, também é atleta, e vários atletas, temos 

atletas classificados para a olimpíada, todos estão treinando, só que isso não é 

considerado como atividade porque não temos essa legislação no nosso município 

ainda, inclusive não é só para esporte, em todos os segmentos da Prefeitura. Nós 

temos situação aí agora que, pessoas que estavam de férias, vão voltar, 

comissionados e é de grupo de risco, ou a pessoa vai ter que preencher um termo que 

vai trabalhar nessas condições, ou ela não vai perceber o salário, porque não tem a 

legislação do home office. E nesse... É, é contra a Lei Orgânica do Município, não está 

no Regimento, e o que acontece? Você não pode mudar a legislação nesse sentido no 

ano eleitoral, seria considerado uma benesse do prefeito incorrendo em improbidade 

administrativa. Então vejam os óbices jurídicos que nós temos, não há segurança 

jurídica para determinadas medidas, não é verdade? Então é mais uma melhoria futura 

que essa Casa tem que se debruçar para que nós possamos nos adequar à realidade 

do mundo porque o home office vai ser uma grande realidade, né, as reuniões virtuais 

e tudo mais, isso no mundo todo, né, está certo? É! Okay? Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só também justificando 

a questão dessa votação desse projeto, eu diria que.... já foi falado aqui pelos 

vereadores, a gente está fazendo um... na verdade, essa é uma situação emergencial 
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aonde então o jurídico da Prefeitura achou esse caminho, inclusive nós recebemos lá 

na Prefeitura os coordenadores do Programa Atleta Cidadão e também do Alto 

Rendimento, aonde vai votar esse projeto hoje, podendo então a partir de agora, do 

quinto dia útil do mês de maio, que eles possam de fato aí ter então aí, os bolsistas, no 

caso, os atletas que é do social, receber o 100% (cem por cento), como já foi dito aqui, 

e a comissão técnica do Atleta Cidadão e também do Alto Rendimento poder então 

receber aí 50% (cinquenta por cento). Então foi o que foi discutido, na verdade, com os 

coordenadores e foi a saída jurídica que, no caso, o departamento da Prefeitura achou 

de momento. Então, e eu acho que tem que ficar bem claro, isso é uma questão 

emergencial para que tanto como os atletas como os professores não fiquem sem o 

seu pagamento. Então com essa votação de hoje eles poderão então ter o seu 

pagamento no quinto dia útil de maio. Justificativa de votação o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUIS, J. V.:- “Senhor presidente, ressaltar que esse projeto chegou... 

não me lembro agora a data, mas chegou no meio dessa sessão, a base queria votar 

esse projeto, eu fui o vereador que solicitei o prazo de emenda para que pudesse se 

ter diálogo, né? E muito importante que vossa excelência conseguiu esse diálogo com 

o governo porque o governo muitas vezes quer atropelar tudo, quer atropelar e votar 

do jeito que ele quer. Então foi importante a participação da Câmara Municipal nesse 

processo. Vivemos um momento difícil, na minha avaliação o projeto poderia ser ainda 

melhor, mas é o que nós temos hoje, é o que é possível ser feito. Fico imaginando 

para frente como é que será conduzido esse projeto em São José dos Campos, 

porque infelizmente a doença ela vai seguir durante um tempo. E lembrar aí, hoje a 

gente se falou muito de ciência aqui, né? Nós temos a ciência do Palácio do Governo, 

temos a ciência do 7º andar, mas também no próprio decreto do prefeito não tem nada 

falando sobre o esporte. Precisa se pensar também nesse próprio decreto que o 

prefeito colocou e que está sendo questionado na Justiça a questão do esporte e 

principalmente do Atleta Cidadão, que trabalha com muitos adolescentes. Muitos 

adolescentes estão praticamente sem fazer atividade nenhuma agora porque não está 

tendo aula, não está tendo atividade esportiva, então isso é muito ruim. Mas parabéns 

para a Câmara Municipal que conseguiu, vereador Calasans, abrir um diálogo com um 

secretário que é difícil de dialogar com ele, muito difícil de dialogar com ele. Então 

parabéns à Casa que conseguiu essa proeza, de chamar para uma mesa um 

secretário que não quer dialogar com as comissões técnicas! Obrigado!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 67/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
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2675/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município, 

por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de 

Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão e Adjacências, 

objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Zilda Arns Neumann, 

para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, e dá outras providências. 

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

discussão do Processo 2675/2020 – Projeto de Lei 67/2020, autoria do Poder 

Executivo. Não há vereador inscrito. Informo aos senhores vereadores que esse 

processo se encontra em prazo emenda. Consulto os nobres vereadores se abrem 

mão deste prazo de emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

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

unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que é assegurado a cada membro 

das Comissões Permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por 

isso, consulto os membros das Comissões designadas se dispensam o seu prazo de 

manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus 

pareceres.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 68/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2676/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município, 

por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de 

Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão e Adjacências, 

objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Maria Aparecida 

Barboza Pedroza, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, e dá 

outras providências. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à 

discussão do Processo 2676/2020 – Projeto de Lei 68/2020, de autoria do Poder 

Executivo. Não há vereador inscrito. Informo aos senhores vereadores que esse 

processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os nobres vereadores se abrem 

mão desse prazo de emenda.” 

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

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

senhores vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes 

o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das 

Comissões designadas se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em vista 

que os demais membros já apresentaram os seus pareceres. Em condição de 

votação.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 69/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2677/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município 

a dar continuidade ao oferecimento de merenda escolar, ininterruptamente, pelo 

período que durar a pandemia do coronavírus (Covid-19). 

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

discussão do Processo 2677/2020 – Projeto de Lei 69/2020, de autoria do Poder 

Executivo. Não há... Não havendo vereador inscrito, informo aos senhores vereadores 

que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os nobres vereadores 

se abrem mão deste prazo.” 

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

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

senhores vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes 

o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das 
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Comissões designadas se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em vista 

que os demais membros já apresentaram os seus pareceres.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. 

Encaminhamento de votação a vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, E. V.:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

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

pela internet! Então, sabendo da importância desse projeto, né, apesar de que não 

acho o melhor modelo esse de fazer marmita, entregar a marmita na escola porque 

atende pouquíssimas crianças. E, pela pesquisa que eu fiz, a média é de dez, algumas 

um pouco mais, outras um pouco menos, né? Tem projetos em outras cidades que 

fizeram outros programas, como a cesta básica ou até mesmo um cartão alimentação, 

isso também atende a família, então eu achava que seria melhor. Só que a minha 

emenda vai por um outro caminho. Tem as crianças que, por conta da distância, elas 

vão para escola com o transporte escolar, né? As crianças que moram distante da 

escola acima de dois quilômetros elas vão com a van escolar que é contratada pela 

Prefeitura. Essas crianças também têm o direito da alimentação. Então a emenda vai 

no sentido de quê? Até aproveitando um outro projeto que também nós vamos votar 

hoje. Os transportadores não estão recebendo nada, os motoristas de van não estão 

recebendo, então eles poderiam levar as marmitas para as crianças, isso atenderia 

muito mais crianças, ou até mesmo trazer as crianças que moram distante para pegar 

a comida porque elas também têm o direito e não foi pensado nessas crianças. Então 

a emenda vai nesse sentido que: assim as crianças... teriam mais crianças se 

alimentando e os motoristas da van do transporte escolar também teriam direito ao 

pagamento integral pelo seu trabalho.” 

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

nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Cinco votos favoráveis, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, Emenda n° 1 

rejeitada.” 

Em votação a Emenda n° 1. Rejeitada com cinco votos favoráveis 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o 

processo. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação, 

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, J. V.:- “É lamentável votarem contra a emenda. Agora 

eu gostaria que pensassem, então, nas crianças que moram distante da escola porque 

elas têm sim o direito dessa alimentação e não o fazem por, exatamente, morarem 

longe da escola. Então alguma coisa tem que ser pensada para essas crianças e eu 

gostaria então que o governo desse uma resposta nesse sentido.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só retificando, então, a 

Emenda n° 1, com cinco votos ao contrário, ela foi rejeitada. Desculpa! Com cinco 

votos favoráveis, ela foi rejeitada. E o projeto foi aprovado por unanimidade.”  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 71/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2777/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município 

a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento pela 

prestação do serviço de transporte escolar público de São José dos Campos. 

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

discussão do Processo 2777/2020 – Projeto de Lei 71/2020, de autoria do Poder 

Executivo. Inscrito para falar no processo, vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “Senhor presidente, eu queria fazer o 

encaminhamento desse projeto, que esse projeto já vem de longa data a gente 

trabalhando aí com os condutores escolares. Quando chegou essa pandemia, mais 

uma classe aí dentro da Prefeitura que foi atingida aí, suspenderam as aulas, eles 

ficaram sem renda nenhuma e com as dívidas, né, que tinha o problema do salário da 

monitora, o parcelamento, o financiamento, o seguro e o vencimentos dos impostos... 

do Imposto sobre Serviço. Então, nós fizemos uma reunião com a governança, com o 

Leandro, o Paulo Guimarães, a doutora Letícia, a Isabel que trabalha na secretaria que 

cuida desse setor e com o Leandro, né, no dia 7 de abril. Estava presente nessa 
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reunião o pessoal do sindicato – a Mara, a Patrícia, a Graziela, o Luciano Ueb. Foi 

entregue uma proposta e que se fizesse, pelo amor de Deus, alguma coisa que eles 

estavam desesperados. O Leandro até tentou depois; no dia 15 de abril fez uma outra 

reunião com eles. Eles fizeram uma proposta, que pelo menos desse algum 

adiantamento para eles para que eles pudessem saldar esses compromissos. E 

ficaram de analisar e concomitantemente foi feita uma reunião com o Banco do Povo, 

no dia 7 de abril.... dia 15 de abril, na sexta-feira passada, para ver se eles poderiam 

fazer o empréstimo no Banco do Povo. Mas como tinham vários desses condutores 

que estavam com problemas para fazer diretamente esse empréstimo no Banco do 

Povo, então foi pedido para que eles pudessem fazer uma... abrissem uma exceção 

dentro do Banco do Povo para que eles pudessem e dar a garantia do carro. Isso aí foi 

negado, inclusive está sendo feita uma proposta lá em São Paulo com outras 

categorias que também estão sendo atingidos aqui em São José dos Campos, que 

possam fazer algum empréstimo num momento de emergência com outras cláusulas e 

outros tipos de garantia. Então tentamos tudo aí. Depois, o governo com a doutora 

Letícia, com o Paulo Guimarães, que esteve na reunião também, então foi pedido para 

que fizesse o adiantamento até... precisa da mobilidade, né, e dos alvarás dos 

condutores, porque dependia dos alvarás, que não é só que têm... os contratos que 

têm na rede municipal, mas também os outros contratos da rede privada, das escolas 

privadas. Então, agora foi estudado aí o viés jurídico que pudesse ser feito isso para 

socorrer essas pessoas. E o que foi pedido... foi acertado que foi os três mil reais. E no 

começo assim da proposta, que eles estavam muito aflitos, eles falaram assim: ‘olha, a 

gente pode até trabalhar em outras atividades para gente não ficar parado, mas nós 

não podemos deixar de receber’. Mas como o convênio que eles têm é um convênio 

que paga... o serviço dos condutores é um convênio com o Estado e esse convênio é 

para trazer, para carregar crianças, não é para carregar marmita, então, infelizmente... 

até dando uma resposta aí, ou pegasse as crianças... então... Eles até que se 

propuseram a fazer outro tipo de... qualquer atividade para eles não pararem o 

contrato, para eles não pagarem a... o serviço, a prestação de serviço, mas 

infelizmente por força do contrato com a Prefeitura com o Estado, que o Estado é que 

dá a maior... que subsidia a maior parte dessa despesa com a Prefeitura, então não 

seria possível. Então queria falar que o Robertinho até esteve com o pessoal também 

dos condutores ontem cedo em frente à Câmara com alguns líderes, mas isso é para... 

só para dar mais uma forçada aí que fosse resolvido mais rapidamente o projeto... 
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essa questão com eles. Então, eu queria agradecer e falar para Mara, Patrícia, 

Graziela, o Luciano Ueb também que faz parte da diretoria do sindicato, o Leandro, a 

Cristine, o Léo e mais muitos que entraram na rede aí para gente poder fazer esse 

encaminhamento. E que infelizmente embora seja uma proposta boa que levasse 

mesmo, que é necessário, pelo menos tem muita gente que mora na roça que precisa 

mesmo desse alimento, que inclusive pode ser que até seja o único alimento que eles 

possam ter durante o dia, mas não foi possível fazer esse acordo com os prestadores 

por força do contrato.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de 

votação a vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, E. V.:- “Na verdade, eu queria falar sobre a emenda, 

da emenda do projeto.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tudo bem.” 

A vereadora JULIANA FRAGA, E. V.:- “Primeiro dizer que em outras cidades 

aconteceu a mesma situação e eles adaptaram, adequaram o trabalho que eles 

faziam, que levavam crianças, e adaptaram para um outro serviço para que não 

perdessem o valor que recebiam. Então, pode ser marmita, pode ser médico, pode ser 

outro qualquer material para hospitais, se adaptaram, se adequaram à situação e isso 

fizeram com que os motoristas de van que transportam crianças não deixassem de 

receber o valor integral do seu serviço. Então, não é impossível de acontecer e aqui na 

nossa cidade poderia realmente adequar de maneira que eles recebessem seu valor 

integral e não fizessem empréstimos também, né, porque é isso que está 

acontecendo. Então a ideia é que a Prefeitura fizesse um programa que os motoristas 

de transporte escolar que já são contratados levassem a marmita para as crianças ou 

trouxessem as crianças que moram longe à escola para pegar sua marmita. Então 

essa é a proposta. Lembrando que em outras cidades, mesmo eles sendo 

transportadores de crianças, se adaptaram, se adequaram ao momento e fizeram 

desse transporte outras coisas, transportando material para hospital, transportando 

médicos, para que eles não deixassem de receber. Então a emenda é nesse sentido.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passo para o vereador 

Marcão da Academia que assuma a Mesa Diretora.” 

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

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Inscrito para falar no 
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processo, vereador Robertinho da Padaria.” 

Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu também queria poder me 

manifestar nesse processo, nesse projeto que nós vamos votar agora. Como já foi 

falado aqui em outras questões também é semelhante nesse projeto aqui, na verdade, 

dos profissionais do transporte escolar, como foi aqui falado já também aqui do projeto 

dos bolsistas, dos atletas, da Comissão Técnica de Alto Rendimento, também do 

Atleta Cidadão, mais ou menos semelhante a esse que nós vamos votar agora do 

transporte escolar. Primeiramente, tudo é o momento que nós estamos vivendo, né? É 

mais, eu diria, mais um projeto emergencial que vamos votar. Eu tenho quase certeza 

absoluta que vai ser votado pelos 21 vereadores até mesmo porque ninguém pediu 

prazo de emenda. E, como foi falado aqui pela vereadora Dulce Rita, esse processo 

começou já um pouco lá para trás, né, já teve uma reunião a semana retrasada no 

qual eu não pude participar, mas a vereadora Dulce Rita participou, e agora, ontem, 

teve então o encontro desse pessoal na Prefeitura no qual eu fui convidado, eu 

participei, teve alguns membros lá da Comissão do Transporte Escolar, junto também 

com uma integrante do sindicato, porque a Mara ela está medicada, ela está cuidando 

da saúde e ela não pôde participar, que é a presidente, e também participou o 

Miranda. O Miranda Ueb acabou participando junto também nessa reunião de ontem 

no Paço. Nós ouvimos lá as reivindicações deles, como já foi colocado aqui alguns 

assuntos pela vereadora do que eles estavam aí então pedindo, solicitando. E a forma, 

eu acho, diria, mais ideal e mais adequada, inclusive a parte legal, jurídica que achou 

para encontrar então foi antecipar uma parte do pagamento para eles agora no mês de 

maio. Então, votando esse projeto hoje, publicando já amanhã no caso, presidente, 

votando e publicando, em quinze dias após a publicação, então diria que eles vão ter 

aí seu pagamento lá para o dia 11, mais ou menos, de maio, a partir do momento que 

nós vamos votar esse projeto hoje. Então é de extrema importância, eu diria que é o 

momento, é o momento que a gente está fazendo de... que achou o mais ideal, o mais 

correto e juridicamente para fazer, né? Diria que é o momento que nós estamos 

vivendo, não só o transporte coletivo, os prestadores de serviço da Prefeitura, vários 

segmentos, como já foi falado aqui também do que está acontecendo a questão do 

comércio. É por isso que eu volto a frisar: as pessoas precisam voltar a trabalhar 

gradativamente. A partir do momento que começar todo mundo trabalhar, não vai ter 

mais esse tipo de problema, né, de ter que receber uma parte do salário. Voltando a 

trabalhar, vai receber o salário integral. Então, por isso que, se Deus quiser, a partir 

desse mês de maio, que o mês de junho volte as atividades nas escolas também para 
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que esses pais de família que fazem um excelente trabalho na nossa cidade, que é o 

transporte escolar, excelente trabalho que eles fazem com as nossas crianças, então 

eles têm que ser valorizados e estão passando um momento difícil, muito difícil. Você 

imagina agora esses pais de família não ter um rendimento mensal. Então através 

desse projeto, que vai ser votado pelos 21 vereadores, isso vai ser de extrema 

importância, presidente, para poder essas pessoas, com esse dinheiro que vai 

receber, poder pagar algumas contas, colocar algumas coisas em dia, até que as 

coisas voltem ao normal, até que a vida volte ao normal. É por isso que eu vou encerar 

a minha fala dizendo: está na hora, está na hora de gradativamente, com critérios, com 

muito cuidado, com volta segura, voltar as pessoas ao trabalho. Então é um projeto 

muito importante, eu tenho certeza absoluta que vai ser votado aqui então pelos 21 

vereadores. São 200, aproximadamente, 200 profissionais da área então do transporte 

escolar, da Educação, que é um pessoal que faz um excelente trabalho na nossa 

cidade e é preciso ser valorizados.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Solicito que o presidente 

Robertinho da Padaria retorne aos trabalhos da Mesa.” 

Nesse momento, reassume a presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA, 

que dá continuidade aos trabalhos, e reassume a secretaria dos trabalhos o vereador 

Marcão da Academia. 

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

vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os nobres 

vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

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

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

senhores vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes 

o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das 

Comissões designadas se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em vista 

que os demais membros já apresentaram os seus pareceres.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condição de 

votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em 

votação a Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com quatro 

votos favoráveis, Emenda nº 1 rejeitada.” 

Em votação a Emenda nº 1. Rejeitada com quatro votos favoráveis 

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

processo. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação, 

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, a Bancada do Partido dos 

Trabalhadores, eu, vereador Wagner Balieiro, vereadora Juliana Fraga e vereadora 

Amélia abrimos mão do prazo de emenda, dos prazos de comissão, tentamos por essa 

emenda, de autoria da vereadora Juliana Fraga, trazer uma melhoria a mais nesse 

projeto. E dizer que eu acho e tenho certeza que se a Prefeitura tivesse trabalhado a 

proposta de buscar outras alternativas e exemplos de outras cidades poderíamos ter 

um projeto ainda melhor. Tem que parar com essa história ‘ah, porque o jurídico, 

porque não sei quem aqui da...’. Nós estamos num sistema onde você tem um decreto 

de calamidade, municipal, estadual, federal, você tem várias cidades utilizando dessa 

situação para trabalhar outras alternativas para ajudar a população, para ajudar outras 

categorias. Eu estou falando isso porque exemplos de cidade onde prestadores de 

serviço ao poder público tiveram contratos prorrogados, tiveram pelo menos a situação 

de pagamento do período que está aí em quarentena, pagamento pelo menos da folha 

ou da situação mínima de valores sem ser na condição de empréstimo, isso aconteceu 

em outros municípios, pode ser feito aqui também. Exemplos tem e a gente já falou 

isso, já oficializou isso várias vezes. Então fica aqui a sugestão para que outras 

categorias sejam trabalhadas de outra maneira, de uma maneira mais humana, sem 

ter essa financeirização da ajuda da maneira como está ficando aqui. Eu acho que o 

caminho que a cidade pode fazer em situações como essa tem que ser com mais 

humanidade, com um trabalho mais de auxílio mesmo por uma situação que não foi 

provocada por nenhum desses profissionais que tanto contribuem pela cidade. Todo 
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mundo aqui reconhece a contribuição dessas categorias, não só dos transportadores, 

de todas as outras aqui no município. Mas é necessário a gente ter um outro olhar 

nesses projetos, um projeto que seja de fato um auxílio para a retribuição de tudo 

aquilo que eles já ajudaram o nosso município e a nossa população. Menos 

financeirização e mais auxílio e mais exemplos de municípios que nós já temos sobre 

isso poderiam ter sido feitos aqui também.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação 

o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, J. V.:- “Senhor presidente, eu quero aqui também 

cumprimentar o Poder Executivo por essa matéria que vem trazer, vamos dizer assim, 

um certo alívio aí aos prestadores de serviço da Prefeitura que são os transportadores 

escolares. E chega, com certeza, numa boa hora, né, para dar a esses profissionais, 

pais de família, uma tranquilidade de que eles possam ter um adiantamento aí para 

estar pagando as suas contas, levando sustentação para dentro das suas casas. Aqui, 

então, eu volto a dizer: a proposta arbitrária do nosso governador ela vem... ela vem 

assim... Se a senhora não tem coragem de falar, vereadora, então me desculpa, mas 

eu tenho que falar. Deixar o Executivo agir localmente, deixar o Executivo agir 

localmente. O prefeito está aqui tomando ações porque não tem um decreto do 

governador [inaudível] e nós só não temos o comerciante, o comércio, os 

trabalhadores trabalhando porque infelizmente o vosso governador, que a senhora 

defende aqui, tem sido um cara autoritário, impedido os municípios de tomar ações 

locais para realmente trazer uma solução para os problemas que nós estamos 

enfrentando, não é? Então, essa é a diferença, deixar o município agir com 

responsabilidade, recorrendo à necessidade que nós temos de socorrer as urgências. 

E essa, com certeza, era uma delas. Então, parabéns ao prefeito por essa iniciativa, 

mas não posso deixar de dizer do nosso governador que infelizmente não poderia ser 

autoritário do jeito que foi.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação 

a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, J. V.:- “Eu só não entendi que eu estava saindo aqui para ir 

até a porta e ‘se a vereadora não quer falar, que a vereadora não quer falar, que a 

vereadora não quer falar’. Cada um.... Eu acho o mais importante de tudo é o respeito, 

entendeu? Eu respeito suas bobagens que você vem e fala, você respeita as minhas 

também, entendeu? Eu acho que cada um tem que ter o respeito pelo que pensa, pelo 
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que faz, entendeu? Eu acho que é isso. Você está de um lado, está com uma visão; eu 

estou com outro e estou com outra visão. Não tem mais nada além disso. E aqui é 

uma Casa que tem que se respeitar porque aqui é um espaço público e tem que ser 

democrata, só isso.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação, 

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, J. V.:- “Senhor presidente, senhores vereadores, 

acho importante os projetos de lei que têm vindo para esta Casa na questão de 

sermos aí solidários às dificuldades que estão passando tanto os atletas, os 

professores, que nós votamos esses dias atrás, agora os condutores das vans. Mas 

quero também ressaltar aí que foi muito bem lembrado a questão das famílias que 

estão recebendo essas ajudas. As crianças vão buscar lá as suas marmitas, mas 

exatamente tem as crianças que moram longe e não estão recebendo essa ajuda e 

algumas crianças é a única maneira dela se alimentar naquele dia. Nós fizemos aqui 

nesta tarde também o requerimento para que a Prefeitura ampliasse aí um estudo na 

questão das cestas básicas, né, que ampliasse o trabalho, e por que não começar por 

essas famílias, que a própria Secretaria de Educação pode indicar, famílias que são 

realmente dependentes do poder público, né? Nós estamos aí vivendo um momento 

de pandemia que é um momento de solidariedade, é um momento onde todos nós 

estamos abrindo mão de alguma coisa para ajudar as pessoas. Nós estamos vendo aí 

muitas igrejas fazendo as suas arrecadações de cesta básica, nós estamos vendo 

iniciativas particulares de grupos que estão fazendo arrecadação de cestas básicas, 

né, e fizemos aí hoje esse requerimento para que a Prefeitura também faça a 

arrecadação e distribuição de cesta básica, e por que não essas famílias que estão aí 

deixando de mandar os seus filhos para a escola, de ter uma alimentação saudável 

que está fazendo falta na casa das pessoas? Então que a Secretaria da Educação 

possa indicar essas famílias e a Prefeitura possa também atender essas famílias com 

as suas cestas básicas aí, ampliando a ajuda àquelas pessoas que tanto necessitam 

nesse momento de pandemia.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação 

a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, eu também votei favorável a 

esse projeto, acompanho de muitos anos essa organização dessa categoria, esse 

sindicato que está sendo dirigido por uma mulher, e dizer que ele é paliativo, poderia 
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ser muito melhor. Então, a Bancada do Partido dos Trabalhadores fez a emenda da 

vereadora Juliana, nós concordamos que a Prefeitura tem que definir uma atividade 

fins para essa kombi e até pagar o salário integral e não como forma de empréstimo. 

Então essa é a nossa posição e também sou a favor que a Prefeitura faça uma política 

de cestas básicas.” 

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

EM DISCUSSÃO PROJETO DE LEI Nº 416/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

14612/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a Viela 

localizada entre os nº 89 e 113, que liga a Rua Álvaro Pinheiro Mendonça à Rua 

Adelina Delgado Mota, Loteamento Campos de São José, de Viela Paulo Roberto de 

Moura. 

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

Processo 14612/2019 – Projeto de Lei 416/2019, de autoria do vereador Roberto do 

Eleven. Não há inscrito. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 417/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

14619/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a Viela 

localizada entre os nº 105 e 121, que liga a Rua Vicente Pereira à Rua Maria 

Auxiliadora Monção Altinópolis Bonafé, Loteamento Campos de São José, de Viela 

Antônia Maria Macedo Rodrigues. 

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

Processo 14619/2019 – Projeto de Lei 417/2019, de autoria do vereador Roberto do 

Eleven. Não há vereador inscrito. Passaremos à votação do processo. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 
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Às 23h12min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereadora Dulce Rita.” 

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

para o senhor João Pedro, pai da Carla, estagiária aí do CAC, que trabalha na 

Câmara, aqui.” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, só para lembrar que na sessão anterior nós 

falamos aqui do município de São José dos Campos que, por enquanto, não comprou 

um caroço de feijão para distribuir para população. Quem está fazendo o trabalho até 

agora são as entidades sociais, são as igrejas, são os grupos voluntários porque quem 

é responsável por essa pasta na Prefeitura de São José dos Campos talvez não está 

andando nas ruas de São José dos Campos. Então hoje tem o requerimento de todos 

os vereadores. Eu peço a vossa excelência que pegue esse requerimento e faça uma 

pressão amanhã no governo porque vossa excelência vem de uma região onde as 

pessoas também estão passando necessidade e vai chegar na próxima sessão nós 

vamos ter que fazer o quê? Uma indicação? Um projeto de lei para que a Prefeitura 

possa comprar uma cesta básica para doar para a população? Então é uma questão 

muito séria. Tem toda discussão aí da ciência do 7º, a ciência do Palácio do 

Governador. Agora, uma coisa que está batendo em São José dos Campos é a fome, 

é a fome e nós não podemos virar as costas para isso. Por isso, senhor presidente, 

peço encarecidamente que vossa excelência leve esse requerimento, converse com o 

governo para que ele tome medida emergencial, não porque ‘vou conversar com 

alguém, que tem que pedir ordem para o Ministério Público, que tem que pedir ordem 

para o STF’. Não é possível que para comprar uma cesta básica tem que conversar 

com tanta gente. Obrigado, senhor presidente!” 

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

agora ao um minuto de silêncio, a pedido da vereadora Dulce Rita, pelo passamento 

do senhor João Pedro.” 

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

póstuma à memória do senhor João Pedro. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 
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Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

23h15min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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