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TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: LINO BISPO (PL), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), ZÉ LUÍS
(PSD), WAGNER BALIEIRO (PT), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB),
DR. ELTON (MDB), DULCE RITA (PSDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO
(PSDB), JULIANA FRAGA (PT) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB).

Às 17h54min, 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:- “Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público
que nos acompanha pela rede social e também servidores desta Casa! Senhor
presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta
de hoje por serem de conhecimento de todos os nobres vereadores. Solicito, ainda, o
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Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: ROBERTO
DO ELEVEN (PSDB) – 17h55min; FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS) –
17h56min; CYBORG (CIDADANIA) – 18h08min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h09min;
MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h11min; VALDIR ALVARENGA (SD) –
18h21min; e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 20h53min.
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adiamento, por uma sessão, de quatro processos: o Processo, de autoria do vereador
Marcão da Academia, 9910 de 2019 cujo projeto de lei é o 303 de 2019; e, ainda do
mesmo autor, o Processo 13449/2009 – Projeto de Lei 319 de 2019... retificando,
Projeto de Lei 390 de 2019; e o Processo 738 de 2020 – Projeto de Lei 16 de 2020, de
autoria do vereador José Luís. Aproveitando, eu gostaria também, senhor presidente,
de incluir para leitura os Processos: 3423/2020 – Projeto de Lei 106; Processo
3424/2020 – Projeto de Lei 107; Processo 3429 – Projeto de Lei 109/2020; Processo
3430/2020 – Projeto de Lei 110/2020; e o Processo 3443/2020 – Projeto de Lei 111 de
2020; também o Processo 3444/2020 – Projeto de Lei 112/2020; Processo 3445 de
2020 – Projeto de Lei 113/2020; e o Processo 3446/2020 – Projeto de Lei 114 de 2020;
e o Processo 3447 de 2020 – Projeto de Lei Complementar 10 de 2020; e, por último,
a inclusão para leitura e votação do requerimento Processo 3438/2020 –
Requerimento 819/2020. 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 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° 303/2019 constante do Processo nº 9910/2019, de
autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal doar os
alimentos in natura ou industrializados, excedentes das unidades educacionais do
Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 390/2019 constante do
Processo nº 13449/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a
doação de alimentos não vendidos para consumo, pelos supermercados, mercearias e
estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, instalados no município de
São José dos Campos; e do Projeto de Lei nº 16/2020 constante do Processo nº
738/2020, de autoria do vereador Zé Luís, que fica a Prefeitura de São José dos
Campos autorizada a divulgar no seu site os animais disponíveis para adoção do
Centro de Controle de Zoonoses; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto
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de Lei nº 106/2020 constante do Processo 3423/2020, de autoria do vereador Walter
Hayashi, que fica denominado o salão de ginástica localizado na rua Cidade de Lima,
no bairro Vista Verde, de Salão de Ginástica Janete Miguel Batista; do Projeto de Lei
nº 107/2020 constante do Processo nº 3424/2020, de autoria do vereador Walter
Hayashi, que fica denominada a Quadra Society localizada na rua Cidade de Lima, no
bairro Vista Verde, de Quadra Society Danilo Stanzani; do Projeto de Lei nº 109/2020
constante do Processo nº 3429/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei
nº 10.101, de 24 de abril de 2020, 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,
e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 110/2020 constante do Processo nº
3430/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 3.080, de 17 de
dezembro de 1985, que “Dispõe sobre a nova estrutura da Junta Municipal de
Recursos e dá providências a respeito”; do Projeto de Lei nº 111/2020 constante do
Processo nº 3443/2020, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta os cargos em
comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, incisos II e V da
Constituição Federal, na estrutura administrativa da Urbanizadora Municipal S/A e dá
outras providências; do Projeto de Lei nº 112/2020 constante do Processo nº
3444/2020, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta os cargos em comissão
de livre nomeação e exoneração e as funções de confiança, nos termos do artigo 37,
incisos II e V da Constituição Federal, na estrutura administrativa da Fundação Hélio
Augusto de Souza e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 113/2020 constante
do Processo nº 3445/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município a
conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos
prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para
ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento nº.
02/SASC/2018; do Projeto de Lei nº 114/2020 constante do Processo nº 3446/2020, de
autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.103, de 24 de abril de 2020, 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”, e dá outras providências; e do Projeto de Lei Complementar
nº 10/2020 constante do Processo nº 3447/2020, de autoria do Poder Executivo, que
altera a Lei Complementar nº 634, de 17 de abril de 2020, que “Autoriza o Município a
conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da
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remuneração dos Professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar
nº 187, de 2 de julho de 1999”, e dá outras providências; e o pedido de inclusão para
leitura e votação do Requerimento de nº 809/2020 constante do Processo nº
3438/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, da vereadora Amélia Naomi e da
vereadora Juliana Fraga, que requer à Prefeitura informações sobre as condições que
fundamentaram a decisão da Secretaria de Educação e Cidadania para o retorno
seguro dos professores da REM - Rede de Ensino Municipal, face ao agravamento da
pandemia de coronavírus (Covid-19).
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos demais
vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais!
Senhor presidente, eu solicito o adiamento do Processo 738/2020 – Projeto de Lei nº
16/2020, por uma sessão. E, senhor presidente, eu gostaria de comentar também,
existe aí em São José dos Campos uma secretaria, me parece, que não recebe
vereador, eu já mencionei inclusive aqui nesta Casa, ela não recebe vereador, né?
Mas para lembrar também... Eu acho que eu falei o processo errado? ...para lembrar,
senhor presidente, que hoje, andando lá pelo bairro do Jardim Satélite, eu fiquei
assustado, senhor presidente, com a quantidade de morador de rua que nós temos em
algumas regiões. E cadê a Ação Social da Prefeitura nesse bairro? Será que eu terei
que trazer aqui, líder de governo, fotos para apresentar aqui na Casa para que a
secretária de Ação Social possa ver o que está acontecendo nesta cidade? Então fica
o alerta aí para a secretaria que não recebe vereador, até onde eu sei, para que possa
olhar principalmente lá no Jardim Satélite o número de moradores de rua que estão
sem atendimento e sem assistência social. Senhor presidente, continuando, eu fiz a
leitura errada, peço desculpas. Peço o adiamento do Processo 14578/2019 – Projeto
de Lei nº 414/2019, por uma sessão. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido
verbal do vereador José Luís. 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.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado,
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aprovou por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei
nº 414/2019 constante do Processo nº 14578/2019, de sua autoria, que altera a Lei nº
2.201, de 11 de julho de 1979, que “Dispõe sobre a implantação da zona azul”.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, só para
tranquilizar aqui muitas pessoas que, de repente, nos acompanham neste momento...
A sessão de Câmara não está assim permitindo que as pessoas venham para sessão,
mas com certeza aumentou o número de pessoas a nos verem pelas redes sociais. Só
para tranquilizar os professores eventuais, que o projeto que eles tanto estavam
aguardando o prefeito mandou para a Casa e vai ser votado na noite de hoje.
Obrigado, presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador
Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência dos
senhores vereadores.”
Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura
do Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões
Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas.
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processos foram incluídos
para leitura no dia de hoje: ‘Processo nº 3423/2020 – Projeto de Lei nº 106/2020, de
autoria do vereador Walter Hayashi, fica denominado o Salão de Ginástica localizado
na rua Cidade de Lima, no bairro Vista Verde, de Salão de Ginástica Janete Miguel
Batista. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas:
04/06/2020. Processo nº 3424/2020 – Projeto de Lei nº 107/2020, de autoria do
vereador Walter Hayashi, fica denominada a Quadra Society localizada na rua Cidade
de Lima, no bairro Vista Verde, de Quadra Society Danilo Stanzani. Comissão: Justiça
– Rito Ordinário
– Término do prazo para emendas: 04/06/2020. Processo nº
3429/2020 – Projeto de Lei nº 109/2020 – de autoria do Poder Executivo, altera a Lei
nº 10.101, de 24 de abril de 2020, 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,
e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes – Rito Urgente
– Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3430/2020 – Projeto de
Lei nº 110/2020, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei nº 3.080, de 17 de
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dezembro de 1985, que “Dispõe sobre a nova estrutura da Junta Municipal de
Recursos e dá providências a respeito”. Comissões: Justiça e Economia – Rito
Urgente – Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3443/2020 –
Projeto de Lei nº 111/2020, de autoria do Poder Executivo, regulamenta os cargos em
comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, incisos II e V da
Constituição Federal, na estrutura administrativa da Urbanizadora Municipal S/A e dá
outras providências. Comissões: Justiça e Economia – Rito Urgente – Término do
prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3444/2020 – Projeto de Lei nº
112/2020, de autoria do Poder Executivo, regulamenta os cargos em comissão de livre
nomeação e exoneração e as funções de confiança, nos termos do artigo 37, incisos II
e V da Constituição Federal, na estrutura administrativa da Fundação Hélio Augusto de
Souza e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito
Urgente – Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3445/2020 –
Projeto de Lei nº 113/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Município a
conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos
prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para
ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento nº.
02/SASC/2018. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social – Rito Urgente –
Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3446/2020 – Projeto de Lei
nº 114/2020, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei nº 10.103, de 24 de abril de
2020, 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”, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e
Educação – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo
nº 3447/2020 – Projeto de Lei Complementar nº 10/2020, de autoria do Poder
Executivo, altera a Lei Complementar nº 634, de 17 de abril de 2020, que “Autoriza o
Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte
da remuneração dos professores eventuais contratados nos termos da Lei
Complementar nº 187, de 2 de julho de 1999”, e dá outras providências. Comissões:
Justiça, Economia e Educação – Rito Urgente – Término do prazo para emendas:
28/05/2020. Processo nº 3438/2020 – Requerimento nº 809/2020, de autoria dos
vereadores Wagner Balieiro, Amélia Naomi e Juliana Fraga, requer à Prefeitura
informações sobre as condições que fundamentaram a decisão da Secretaria de
Educação e Cidadania para o retorno seguro dos professores da REM – Rede de
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Ensino Municipal, face ao agravamento da pandemia de coronavírus (Covid-19).’
Senhor presidente, são estes os processos da leitura do dia de hoje.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só para retificar na ata,
vereador, que o requerimento referente ao Processo 3438/2020 o número 809/2020 e
não 819/2020. Só para ficar aí, então, essa correção na ata. Suspenderemos a 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 a vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Eu quero fazer um
requerimento verbal, que a Câmara faça... que aprove esse requerimento. Tem um
funcionário do Instituto da Previdência que está com Covid, fez o teste particular, então
a minha pergunta é: por que não fez na UBS? Por que que ele teve que fazer e qual o
período? Porque ele... Infelizmente, no Instituto, eles atenderem os funcioná... os
aposentados da Prefeitura, foram até... tem ido sempre muita gente no Instituto e ele...
eu quero saber o período que ele está porque ele já estava com os sintomas, não
conseguiu fazer o teste, fez particular, aí hoje todos os funcionários do Instituto estão
com máscara, mas teve todo esse período anterior sem nenhuma máscara também.
Então o meu requerimento é: por que que o funcionário do Instituto da Previdência,
que atende funcionário público... Se o teste dele foi particular ou se foi na rede, esse é
o meu pedido. E incluir aí depois que seja informado aos representantes da Câmara
Municipal no Conselho porque é importante levantar quantos aposentados passaram
por lá nessa semana para gente pelo menos na lista a vigilância epidemiológica ter
este olhar porque infelizmente ele, jovem, né, está ali e é bom monitorar os infectados.
Então esse é o meu pedido, meu requerimento. Da mesma forma, que vou informar ao
representante do sindicato no Conselho para levantar os funcionários que estiveram,
né? Tem a lista de quantos, porque todos os funcionários que foram até o Instituto...
tem a lista, né? ...foram lá pedir, ver qual era o saldo, tirar as dúvidas. Então que seja
feito isso. E dentro, só para registrar, na UBS do Bosque dos Eucaliptos o funcionário
também infelizmente teve que fazer o teste particular, não teve o teste... eu estive lá, e
não teve teste feito pela Prefeitura. Então quero aqui registrar isso. Na reunião que eu
estive na semana passada... na terça-feira dessa semana, o sindicato fez uma
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denúncia grave aqui, ele registrou que é preciso ter EPI para os funcionários das
terceirizadas que trabalham nas UBSs, nos hospitais municipais, porque não têm EPI,
como também precisa de EPI para o... para o pessoal que trabalha... o pessoal que
trabalha nas UBSs que faz trabalhos externos. Como chama os...? Agentes...
agentes... Agentes? ACS. Os ACS só recebem duas máscaras descartáveis; eles
deveriam receber oito máscaras, né? Então assim, é necessário investir nos EPIs dos
funcionários. Então estou registrando isso porque o que foi denunciado pelo sindicato,
que as terceirizadas das UBSs não têm EPI, foi o que aconteceu com os nossos dois
funcionários que estão com Covid aqui da Câmara, porque a esposa de uns deles da
copa ele trabalha no hospital... ela trabalha no Hospital Municipal na limpeza e não tem
EPIs, né? Essa foi a denúncia que foi feita pelo representante do sindicato e hoje
concretamente nós estamos vendo que está espalhando principalmente desses
setores que não têm EPI. Então esse é meu requerimento verbal, que seja solicitado
essas perguntas ao Instituto: Se foi particular. Aliás, eu sei que foi particular. Por que
que não foi feito o teste na Prefeitura? Como também por que que não foi feito o teste
da funcionária do Bosque dos Eucaliptos? Porque todas as pessoas são sintomáticas.
Então é essa a questão que eu estou levantando. E lembrar aqui que tem uma decisão
do Tribunal de Justiça, feita... uma ação civil que o sindicato fez, que determina ao
município cópia integral do procedimento administrativo 39731; a relação de todos os
funcionários, servidores públicos vinculados à Secretaria afastados com diagnóstico do
Covid-19 e confirmados... com ou não... ou com a suspeita, ter essa lista; e a
comprovação que os profissionais de saúde foram submetidos a teste, como
preconizado pelo Ministério da Saúde. Então estou aqui levantando: as funcionárias da
UBS do Bosque – fui até lá – infelizmente teve que ser no particular. Então também lá
na UBS... lá no Instituto infelizmente o funcionário também fez particular porque não
fizeram o teste. E aqui na Câmara os dois na mesma lista que é a denúncia que foi
feita aqui hoje, que as terceirizadas que estão trabalhando na Prefeitura não têm EPI.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra,
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu solicito a inclusão para votação de
cinco projetos: cujo Processo 3059/2020 e o PL é o 84/2020; Processo 3429 – Projeto
de Lei 109 de 2020; Processo 3445/2020 – Projeto de Lei 113 de 2020; e o Processo
3446 de 2020 – Projeto de Lei 114/2020; e, por último, o Processo 3447/2020 – Projeto
de Lei Complementar 10 de 2020. Obrigado! Solicito ainda, nos termos regimentais, a
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prorrogação desta sessão. Obrigado!”
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 84/2020 constante do
Processo nº 3059/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre medidas
emergenciais e transitórias para reger os contratos de gestão celebrados pelo
Município com fundamento na Lei nº 9.784, de 24 de julho de 2018, que “Dispõe sobre
a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de Contrato de
Gestão e dá outras providências”, para as áreas que especifica, e os termos de
colaboração e termos de fomento, instituídos pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, regulamentada neste Município pelo Decreto nº 18.299, de 7 de outubro
de 2019, no período de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus – Covid-19; do Projeto de Lei nº 109/2020 constante do
Processo nº 3429/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.101, de
24 de abril de 2020, 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, e dá outras
providências; do Projeto de Lei nº 113/2020 constante do Processo nº 3445/2020, de
autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município a conceder, em caráter
emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços
credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos
termos do respectivo Edital de Credenciamento nº. 02/SASC/2018; do Projeto de Lei nº
114/2020 constante do Processo nº 3446/2020, de autoria do Poder Executivo, que
altera a Lei nº 10.103, de 24 de abril de 2020, 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”, e dá outras
providências; e do Projeto de Lei Complementar nº 10/2020 constante do Processo nº
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3447/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 634, de
17 de abril de 2020, que “Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e
excepcional, o adiantamento de parte da remuneração dos Professores eventuais
contratados nos termos da Lei Complementar nº 187, de 2 de julho de 1999”, e dá
outras providências; bem como o pedido de prorrogação da sessão (conf. art. 88, § 6º,
do Regimento Interno).
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra,
vereador... Só, aqui, registrando, vereadora... vereadora Amélia, sobre o seu
requerimento: de acordo com o regimento, sua solicitação deve ser feita por escrito, tá,
e não por requerimento verbal. Só consultando... dando o retorno... Sim, pode falar.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então vou providenciar o requerimento...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não, não, eu quis dizer
que a senhora poderia falar. A senhora pediu a fala, pode falar.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Sim.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “A fala você pode falar.”
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 84/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3059/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
medidas emergenciais e transitórias para reger os contratos de gestão celebrados pelo
Município com fundamento na Lei nº 9.784, de 24 de julho de 2018, que “Dispõe sobre
a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de Contrato de
Gestão e dá outras providências”, para as áreas que especifica, e os termos de
colaboração e termos de fomento, instituídos pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, regulamentada neste Município pelo Decreto nº 18.299, de 7 de outubro
de 2019, no período de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus – Covid-19.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à
discussão do Processo 3429/2020... Só corrigindo, então, correção, em discussão o
Processo 3059/2020 – Projeto de Lei 84... 34... De novo, em discussão o Processo
3059/2020 – Projeto de Lei 84/2020, de autoria do Poder Executivo. Não há vereador
inscrito. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui uma emenda. Em
votação a Emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que
se manifestem.”
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada
por unanimidade.”
Às 21h44min, 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
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
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 109/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3429/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº
10.101, de 24 de abril de 2020, 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,
e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à
discussão do Processo 3429/2020 – Projeto de Lei 109/2020, de autoria do Poder
Executivo. Encaminhamento de votação o vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, E. V.:- “Senhor presidente, senhoras e senhores...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Trinta e... Nº 3429”
O vereador WAGNER BALIEIRO, E. V.:- “É o PL 109, do auxílio ao Atleta Cidadão.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham
aqui nesta sessão de Câmara, esse projeto visa trabalhar a extensão do auxílio, na
verdade do empréstimo, para os profissionais do Atleta Cidadão para os meses de
maio e junho, né? Nós não tivemos emendas sendo realizadas nele porque o projeto
ele na verdade altera apenas um item de um projeto anteriormente aprovado, que
colocou um auxílio referente ao mês de abril. Porém, novamente, não só nesse projeto
como nos demais que virão até esta Casa, nós estamos numa situação que cada vez
mais nós estamos colocando categorias trabalhando com a ideia de empréstimo e é
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fundamental que a gente mude essa lógica e comece a trabalhar com a ideia de
auxílios porque daqui a pouco nós vamos estar criando uma situação de vários
empréstimos e mais empréstimos nessas categorias que terão que ser pagos lá na
frente e essas pessoas vão ficar sem salário lá na frente mesmo tendo que pagar
proporcionalmente nos próximos meses. Então fica aqui para que nas próximas vezes
sejam discutidas a possibilidade de auxílio e não de empréstimo, como está neste
projeto.”
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. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.”
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 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 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, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, é apenas para demonstrar aqui a minha
gratidão à Prefeitura de São José dos Campos pelo esforço que está fazendo neste
projeto, né? Acho que, por tudo que está acontecendo, está sendo uma saída para os
atletas, para o esporte de São José dos Campos. É claro que: Poderia ser melhor?
Poderia, mas não vamos deixar de elogiar também o esforço que a Prefeitura, através,
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que eu sei, da Câmara Municipal também, que foi cobrar inclusive, né? Inclusive o
secretário home office tem ajudado bastante nessa questão. Mas, olha, nós temos que
elogiar a Prefeitura nesse ponto e também... lógico, tem as demais demandas que vão
surgindo, mas nesse ponto, com os atletas, nós temos que dizer: a Prefeitura está pelo
menos buscando alguns entendimentos, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Muito bem, vereador
José Luís!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 113/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3445/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município
a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos
prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para
ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento nº.
02/SASC/2018.
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 desse prazo de emenda. Vereadores favo... Só retificando,
então, gente, vamos lá! Passaremos à discussão do Processo 3445/2020 – Projeto de
Lei 113/2020, de autoria do Poder Executivo. Informo aos senhores vereadores que
esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os nobres vereadores se
abrem mão do prazo de emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de
votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em
votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários
que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “4 (quatro) votos favoráveis
à emenda.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 4
(quatro) votos favoráveis à emenda, a emenda está rejeitada, a Emenda nº 1 está
rejeita.”
Em votação a Emenda nº 1. Rejeitada com 4 (quatro) votos favoráveis
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o
processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
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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 José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS, J. V.:- “Senhor presidente, eu gostaria de agradecer os
nobres vereadores que aprovaram unanimemente esse projeto, uma antecipação
desse pagamento do trabalho dos oficineiros da Secretaria de Apoio ao Cidadão. Vale
a pena... quero agradecer o Júlio, agradecer o Diego, à Vera e o João, que várias
vezes vieram até à Secretaria de Governo com a proposta, e não deu para atender
àquilo que realmente eles pleiteavam, mas já foi uma ajuda, um auxílio, uma
antecipação. Então eu quero agradecer aos vereadores. Parabéns, oficineiros! E mais
um projeto aí de auxílio emergencial nesse momento de pandemia. Obrigado!”
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 abriu mão do prazo de emenda, votou favorável a este projeto, mas
cumpre aqui registrar novamente, assim como nos demais projetos, a necessidade da
Prefeitura começar a fazer um trabalho mais social com essas categorias. A
antecipação é válida para o momento de crise, mas se a crise continuar da maneira
como ela está caminhando, é fundamental que seja trabalhado um outro modelo de
auxílio, um auxílio que não seja nesse formato de empréstimo.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 114/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3446/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº
10.103, de 24 de abril de 2020, 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”, e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à
discussão do Processo 3446/2020 – Projeto de Lei 114/2020, de autoria do Poder
Executivo. Não havendo ninguém inscrito, informo aos senhores vereadores que esse
processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do
CMSJC-001 – 32ª Sessão Ordinária – 21.05.2020
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no
endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o
identificador 3100300032003900350037003A00540052004100

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

15

DATA
21.05.2020

prazo de emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de
votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em
votação a Emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “4 (quatro) votos favoráveis
à Emenda.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “4 (quatro) votos
favoráveis, Emenda nº 1 rejeitada.”
Em votação a Emenda nº 1. Rejeitada com 4 (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.”
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
o vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, neste projeto que trata da
questão de mais um auxílio, empréstimo aos transportadores escolares, novamente,
né, já é o segundo, a segunda votação, o segundo projeto que trata desse empréstimo,
e novamente alertar: um projeto que já é pela segunda vez colocado nesse formato de
empréstimo, ou que vai ser pago depois com relação ao serviço, é necessário começar
a trabalhar um outro modelo de auxílio porque as categorias não vão suportar esse
tipo de situação.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2020 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 3447/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que
altera a Lei Complementar nº 634, de 17 de abril de 2020, que “Autoriza o Município a
conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da
remuneração dos professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar
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n. 187, de 2 de julho de 1999”, e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à
discussão do Processo 3447/2020 – Projeto de Lei Complementar 10/2020, de autoria
do Poder Executivo. Não havendo inscrito, informo aos senhores vereadores que este
processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do
prazo de emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que
se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “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, os professores que estão nos acompanhando. Nós fizemos uma emenda
para esse projeto, foi passado... passou pelas comissões, né, e nós vamos votar a
emenda que coloca esse adiantamento do prefeito como caráter de benefício aos
professores, ficando os professores eventuais dispensados quando do retorno às aulas
de ressarcir o poder público dos valores pagos. E aí eu peço que os vereadores se
sensibilizem porque esses profissionais são profissionais que muitas vezes pegam
aula o ano inteiro, trabalham com nossas crianças, trabalham em nossa cidade e
fazem um bom trabalho para nossa cidade, para a educação da nossa cidade. E nesse
momento, que é atípico, esse momento difícil que nós estamos passando, muitos
trabalhadores, trabalhadoras, professores estão sem receber ou receberam o mínimo,
muito pouco, algumas não receberam quase nada e também não conseguiram o
auxílio emergencial do governo federal. Então, é de extrema importância que aprovem
esse projeto, que essas professoras, que esses profissionais tenham condições de ter
um salário e que não tenham que devolver esse empréstimo depois. Então essa é a
nossa emenda e eu peço que os colegas, os nobres colegas, aprovem a nossa
emenda essa noite.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de
votação, vereador Lino Bispo.”
O vereador LINO BISPO, E. V.:- “Senhor presidente, eu quero nesta matéria... Os
professores devem estar nos acompanhando... estão nos acompanhando. É muito
simples a bancada do PT vir aqui jogar para torcida. Eu acho que está faltando
responsabilidade. O que nós assumimos com eles na primeira conversa junto ao
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governo, tivemos uma comissão deles representando os professores, é de que a
Prefeitura legalmente estaria fazendo esse adiantamento, não poderia ser isso como
um auxílio porque legalmente não pode, eles sabem disso. Portanto, não venham eles
aqui pedir votação dos vereadores aqui alegando que eles estão na legalidade. Não
estão, tá? É possível de repente até acontecer isso? Por lei, não é possível. Mas os
professores continuem contando conosco, com a seriedade, com a transparência.
Daquilo que nós combinamos, nós estamos cumprindo, que é o prefeito novamente,
por projeto de lei aprovado nesta Casa, dar esse adiantamento, tá? Então, é muito
simples vir aqui e dizer: ‘o projeto não foi aprovado porque os vereadores não
quiseram que os professores tivessem essa anuência dos valores recebidos.’ O que é
combinado com eles é de que esse valor será depositado para eles agora e que a
gente espera que o trabalho vai voltar o quanto antes e que esse trabalho se não voltar
este ano, a gente vai conversar com o governo na possibilidade de fazer alguma coisa.
Agora, não dá para vir jogar para a torcida e dizer que o projeto possa ser aprovado da
emenda que eles colocaram.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, a senhora
não foi citada e já fez o encaminhamento, mas, como eu sou um presidente
democrático, eu vou deixar a senhora falar. Não deveria, mas vou deixar a senhora
falar. Por favor, vereadora!”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Obrigada, senhor presidente! Eu só queria aqui
deixar claro que, quando precisa, muda-se a lei, como aconteceu com as vans
escolares, que mudou para que eles pudessem entregar as cestas básicas. Então tem
condições de fazer. Em outras cidades mudou-se também. Então tem cidades que os
professores eventuais estão recebendo em forma de benefício, porque teve que mudar
uma lei, mudou-se a lei, veio para Casa, foi para os vereadores mudarem a lei, e além
do benefício, que o salário, que eles não precisam devolver depois, eles também até
cesta básica estão recebendo. Então, se tivesse uma vontade política, eu acho que
não seria para jogar para galera, não seria jogar para... para todos assim, como falou,
mas seria mais por vontade política e olhar para esses professores com mais
humanidade.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de
votação, vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS, E. V.:- “Senhor presidente, se vossa excelência é democrático,
imagine o PSD nesta Casa. Nós votaremos favorável a esse processo e também
CMSJC-001 – 32ª Sessão Ordinária – 21.05.2020
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no
endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o
identificador 3100300032003900350037003A00540052004100

Câmara Municipal de São José dos Campos
(ANAIS)
ORADOR

APARTEANTE

18

DATA
21.05.2020

votaremos favorável à emenda. Obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, em relação à questão de
encaminhamento de votação, dizer que os professores eventuais são num total de 385
professores. Esses professores por terem contrato com a Prefeitura foram negados a
eles, e a elas principalmente, o auxílio emergencial federal. Então essas pessoas elas
estão dependendo de auxílio da Prefeitura porque justamente por ter o contrato com a
Prefeitura, elas não têm o direito ao auxílio emergencial. E agora novamente, pela
segunda vez, nós estamos falando de fazer um empréstimo, e um empréstimo para
pessoas que ganham menos de um salário mínimo na sua grande maioria.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador, conclua, por
favor!”
O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Com isso, o que que a gente está fazendo pela
segunda vez? Colocando dívidas para pessoas que ganham menos de um salário
mínimo. E aqui dizer que a emenda ela será votada em Plenário por ter parecer
favorável de diversas comissões desta Casa. Lamentavelmente, o vereador que veio
criticar a postura do PT eu acho que ele esqueceu de ver que vários colegas, inclusive,
que apoiam o governo ajudaram no processo de pelo menos encaminhar para o
Plenário a aprovação da emenda para ser discutida com todos os vereadores.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores
vereadores... Em condições de votação. Informo aos senhores vereadores que o
processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “4 (quatro) votos favoráveis
à emenda.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 4 (quatro) votos
favoráveis à emenda, portanto, a emenda está rejeitada.”
Em votação a Emenda. Rejeitada com 4 (quatro) votos favoráveis
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixa eu só acabar,
vereadora, daí a senhora já faz, tá? É, votar o projeto agora. Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação
contrária.”
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação
a vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Senhor presidente, quero aqui justificar o meu
voto favorável, não só favorável como a gente abriu mão do prazo de emendas,
porque sabemos da necessidade do... e da necessidade das pessoas que estão na
maior expectativa com esse pouco, mas que é necessário. Hoje nós temos não só os
professores eventuais, mas milhares de pessoas que estão precisando de uma política
social. E é por isso que eu quero aqui voltar e solicitar... aqui em São José dos
Campos tem leis que podem fazer que o Município tenha as políticas públicas, que
façam projetos emergenciais não só para os professores eventuais, que é
fundamental, mas também para pequenos e microempresários, como fazem várias
prefeituras, que estão fazendo empréstimos. Então é necessário que esta Casa... E
hoje a Assembleia Legislativa vai votar um pacote de medidas para Covid-19, então
nós também temos que... Nós estamos votando um pacote, mas nós podemos e
devemos acrescentar nesses pacotes os pequenos e os médios comerciantes com
financiamento pelo Banco do Povo, né, com juros bem menores. Nós podemos e
devemos pensar...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V.:- “Já encerrando. ...política para aqueles que estão
desempregados. Tem o projeto, da vereadora Flávia Carvalho, das diaristas. E eu
quero dizer que conte com o meu apoio para essas necessidades reais da população.”
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 reafirmar com os
professores eventuais o meu compromisso de continuar defendendo os direitos que
eles têm, não vamos abandonar esta luta, só que somos muito verdadeiros, sinceros e
transparentes, temos que ser muito claro, porque é muito fácil dizer, mas fazer tem
uma grande diferença. E a gente está aí num Covid realmente que é uma gravidade no
nosso país, infelizmente o líder maior deles diz que: ‘graças a Deus, a natureza criou o
coronavírus.’ Isso é lamentável, não é? Então, senhor presidente, é muito simples esse
tipo de comportamento. E eu quero aqui dizer aos professores que estão nos
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acompanhando: contem sempre conosco, continuem contando conosco que nós
vamos trabalhar de forma transparente e verdadeira sempre com a classe dos
professores.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação
o vereador Roberto do Eleven.”
O vereador ROBERTO DO ELEVEN, J. V.:- “Senhor presidente, também não poderia
deixar de defender o meu voto contra essa emenda porque, como diz o outro vereador,
não tem lei para isso e é fácil vir aqui fazer palanque político. E eu queria lembrar que
dias atrás um vereador desta Casa mostrou aqui: no governo anterior... que eles não
ajudaram o estagiário; eles mandaram embora. É o contrário do prefeito Felício. A
Prefeitura Municipal de São José dos Campos hoje está dando sim um auxílio para os
professores eventuais que quando eles começarem a trabalhar, eles vão ter condições
de pagar. Então, e diferente de mandar embora, o prefeito está ajudando. Obrigado,
senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação
o vereador Juvenil.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO, J. V.:- “Senhor presidente, eu quero só aproveitar
esses microfones e elogiar o trabalho muito bem feito da equipe do prefeito Felício
Ramuth que trata da gestão econômica do município, trata de cada centavo que é
investido no município e é possível então por conta disso hoje votarmos aqui na
Câmara um pacote de projetos que o prefeito Felício envia para Casa, e aí pedir e
agradecer a compreensão de todos os vereadores que abriram mão do prazo de
emenda, entendendo esta necessidade. Então, parabéns aí à equipe do prefeito
Felício Ramuth que primeiro que para se fazer um pacote desse que possa ajudar
essas famílias, sabemos que a necessidade é muito grande e precisaríamos de
contemplar a todos, mas dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que a
legalidade permite que o prefeito Felício faça, ele está fazendo. Então, ao prefeito
Felício, a toda sua equipe, agradecemos porque não é fácil, em tempos de pandemia,
com tantos desarranjos na economia dos municípios, dos estados, o prefeito Felício
tendo essa... podendo fazer esses... aplicar recursos nesses benefícios e ainda tocar a
cidade como está tocando, com novos investimentos, com as novas iniciativas. Então
parabéns aí a toda equipe econômica do nosso município.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação
o vereador Wagner Balieiro.”
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O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, nós votamos favorável ao
projeto e votamos favorável à emenda porque a gente está vendo a realidade dos
professores eventuais, sabemos das dificuldades e você tem condições sim por várias
legislações, tanto de São José como de outros municípios, exemplos já existem aos
montes para fazer para esses professores eventuais um sistema de auxílio e não de
empréstimo. O sistema de empréstimo vai trazer lá na frente sérias consequências
para essa categoria, que vai ficar numa situação muito complicada. Então quero dizer
aqui que provavelmente pode ser que aconteça de termos que votar novamente
projetos como esse. Mas, por favor, vamos tentar trabalhar a ideia de auxílio. Não
podemos ver a lógica econômica, numa crise como essa, prejudicando as pessoas. As
pessoas têm que estar em primeiro lugar e a lógica econômica tem que ser no sentido
de servir as pessoas. Nós estamos falando de pessoas que... lá na lista, tem 22
professores que vão receber menos de R$100,00 (cem reais) de salário, menos de
R$100,00 (cem reais), e ainda vai trabalhar como se fosse empréstimo. Nós temos ali
apenas 23 professores que vão receber mais de R$1.000,00 (mil reais), o resto é
menos. Então é uma situação muito absurda você ter que ficar debatendo aqui um
empréstimo para uma categoria que trabalha para nossa cidade que foi prejudicada na
obtenção do auxílio emergencial federal por ter contrato com a Prefeitura, que só lá
eles teriam direito a pelo menos R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), em três parcelas
de 600, sem ter que ficar fazendo pagamento de empréstimo ou coisa desse tipo.
Então é algo que precisa ser olhado de outra maneira para essa categoria.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação
a vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA, J. V.:- “Senhor presidente, eu queria só deixar aqui um
testemunho do que está acontecendo, né? Que não é só os professores eventuais.
Estes ainda estão se garantindo com 50% de uma média ponderada dos meses
anteriores que eles tinham trabalhado. É muito pouco, é insuficiente, mas é ainda
alguma coisa. Na cidade, no meu gabinete, aí na rede social, nós estamos vendo o
problema dos ambulantes que não têm como se vincular um adiantamento, se vincular
um empréstimo. Já tentei falar com o Leandro, já tivemos discutindo. Nós temos os
professores do pré-escolar da rede privada que estão parados. Não têm possibilidade
porque também não têm contrato nenhum com a Prefeitura. Então é um monte de
gente aí que está no desespero total. E tem o problema social, tem o problema
jurídico, ainda tem o problema econômico, né, que é o problema do dinheiro, né,
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porque infelizmente a arrecadação do município despencou. Tem o político, o político,
tem esse desarranjo mental que nós temos lá em Brasília, né? Aquela coisa lá, né, que
se diz presidente. Então tem toda essa conjuntura e tem a pandemia, que é um inimigo
invisível que nós estamos aqui nesta cidade, neste país, parecendo cego em tiroteio
mesmo. Então eu acho que está todo mundo fazendo o esforço para que tenha essa
sobrevivência mínima. Eu tenho que parabenizar o prefeito porque está fazendo
pouco, mas é o que está dando para fazer hoje. É melhor fazer isso do que não fazer
nada. É o fazer o que está conseguindo fazer, que o... Realmente seria atender todas
as classes, todos os desempregados, as diaristas, os taxistas, os fretados, os não
fretados, os Uber, os ambulantes, garçom, dono de restaurante... Bom, é toda a
sociedade que está precisando, pedindo socorro. Mas os compromissos que o prefeito
tem vínculo, que teve ou tem prestando serviço na cidade com a Prefeitura, está sendo
honrado. Então é isso que eu queria falar. E nós temos que prestar muita atenção que
o melhor é mesmo ficar em casa, viu, senhor presidente, porque nós estamos aí com
um problema, que fiquei sabendo hoje, de corona aqui dentro da Casa. Eu queria
saber realmente se está, se foi confirmado ou se não foi. Estamos sabendo aí dos
números que estão aí, todo dia tem o relatório, muito bem elaborado pela Secretaria, e
os números das pessoas suspeitas cada dia está aumentando, dos confirmados estão
aumentando, dos óbitos estão aumentando, então nós temos que nos preocupar
mesmo. E o meu conselho a todos é para ficar em casa. Nós temos que vir trabalhar,
mas quem puder ficar em casa, por favor, permaneçam em casa mais do que nunca.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para justificar voto e queria
aproveitar para agradecer a todos os vereadores por abrir mão do prazo de emenda
que isso facilitou esse processo até por conta de toda a... do trabalho que o
departamento financeiro da Prefeitura terá. Então obrigado aos nobres vereadores,
né? Isso aí é ter visão mais ampla, mais ampliada da situação que nós estamos
passando. De fato, foi já mencionado aqui, quisera nós aprovar um projeto para ajudar
todos 100%. Talvez seja esse mínimo agora que pode garantir talvez mais um ou dois
ou três meses, ninguém sabe, a situação está difícil. E uma solicitação aí ao prefeito:
talvez, não sei se é possível, mas que o Banco do Povo, ele foi mencionado aqui,
tivesse um crédito, mas de maneira mais facilitada porque infelizmente, de modo
especial os ambulantes, muitos deles têm dificuldade financeira por ter o nome
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negativado. Então talvez um... como o Banco do Brasil está fazendo com os
aposentados, quem sabe a gente poderia ter uma linha de crédito mais facilitada para
alguns grupos de profissionais que nesse momento estão passando por uma
necessidade financeira muito difícil. Obrigado, senhor presidente, e a todos os
vereadores que abriram mão do prazo de emenda!”
Votação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito
Ordinário.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a
tramitação... Em votação a tramitação da Emenda nº 2, de autoria do vereador Juvenil
Silvério, ao Processo 1801/2020 – Projeto de Lei 45/2020, de sua autoria. 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 unani...
Tramitação aprovada por unanimidade.”
Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 2, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao Projeto de Lei nº 45/2020
constante do Processo nº 1801/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que
denomina a praça localizada na rua Visconde de Lamares, no Loteamento Jardim do
Lago, de Praça Antônia Siqueira dos Santos.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a
tramitação da Emenda nº 1, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, ao Processo
2378/2020 – Projeto de Lei 59/2020, de sua autoria. 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:- “Tramitação aprovada
por unanimidade.”
Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 1, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, ao Projeto de Lei nº 59/2020
constante do Processo nº 2378/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que
autoriza o Poder Executivo a criar a “Copa Sul de Futsal” e dá outras providências.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passo à palavra... Peço
ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura das novas emendas para ciência
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dos senhores vereadores.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Emenda nº 2, de autoria do
vereador Juvenil Silvério, ao Processo nº 1801/2020 – Projeto de Lei nº 45/2020, de
autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a praça localizada na rua Visconde de
Lamares, no Loteamento Jardim do Lago, de Praça Antônia Siqueira dos Santos.
Comissão: Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do vereador Valdir
Alvarenga, ao Processo nº 2378/2020 – Projeto de Lei nº 59/2020, de autoria do
vereador Valdir Alvarenga, autoriza o Poder Executivo a criar a Copa Sul de Futsal e
dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes – Rito Ordinário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero aqui... ‘Companheira
Lourdes presente. ‘Brilhar sempre, brilhar em todo lugar até os últimos dias do
guerreiro brilhar – e sem desculpa nenhuma! Eis o meu lema – e do sol’ – Vladimir
Maiakóvski. Essa é uma pequena homenagem que foi feita nos grupos. A nossa
companheira Lourdes foi militante da Convergência Socialista na década de 80,
professora da rede municipal, aposentada, trabalhava na Escola Mercedes Klein.
Então a nossa homenagem a ela. Companheira Lourdes sempre presente. Tem uma
foto que circulou na rede social das manifestações agora na greve geral, ela esteve
presente, aqui linda! Com a bandeira, defendendo, lutando contra as reformas na
educação. Então, Lourdes presente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu quero também pedir um minuto de silêncio para
dona Maria de Fátima Carvalho Goulart. Ela é uma senhora muito atuante, muito
querida e atuante na comunidade do Paraíso do Sol, e veio a falecer hoje. Então,
Maria de Fátima Goulart. Ai, deixa eu pegar aqui de novo. Maria de Fátima Carvalho
Goulart.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Dulce Rita.”
A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só dar um aviso aí para as
pessoas que estão aí cadastradas para receberem a cesta, a cesta básica do Dória:
que elas façam, se tiver o problema de atualização do endereço, que elas façam com a
maior brevidade possível para que elas possam receber esse benefício, porque eles
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mudaram de endereço, não foram atualizar nos Cras. Então, por favor, procurem o
Cras com a maior urgência para que vocês não percam esse benefício!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Sérgio Camargo.”
O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite a todos
vereadores! Todo mundo sabe, nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país,
na nossa cidade e tanta gente morrendo a cada dia. Então eu acho que no minuto de
silêncio de hoje nós poderíamos também homenagear as 1.188 vítimas desse dia.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o
Requerimento 809/2020, de autoria dos vereadores Wagner Balieiro, Amélia Naomi e
Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três... três votos
favoráveis.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 3 (três) votos
favoráveis, o requerimento está rejeitado.”
Em votação o Requerimento de nº 809/2020 constante do Processo nº 3438/2020,
incluso, já citado. Rejeitado com 3 (três) votos favoráveis
Às 22h17min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador Wagner Balieiro.”
O vereador WAGNER BALEIRO:- “Senhor presidente, só gostaria de dizer que eu vou
abrir mão do meu tempo que eu tinha reservado ali na tribuna devido ao adiantar da
hora. Mas dizer que nesta noite nós votamos diversos projetos, todos envolvendo
algumas categorias da Prefeitura. E, além dessas categorias que têm alguma relação
com a Prefeitura, há muitas outras categorias na cidade que estão aí numa situação
muito delicada do ponto de vista econômico, financeiro. Nós sabemos da necessidade
que precisamos ter de cuidar da saúde e tem a parte obrigatória que seria nossa,
Câmara Municipal, Prefeitura, de discutir a questão social e econômica. E tem ficado
cada vez mais difícil para as famílias... e aqui fica muito difícil quando a gente tem a
lógica econômica se sobrepondo muitas vezes à lógica social. Não dá... eu vou
reforçar aqui, que os próximos projetos precisam vir numa lógica assistencial mesmo.
Nós vamos ter São José dos Campos recebendo 80 milhões de auxílio, é o suficiente
para a cidade? Não, talvez não. Mas é necessário que os projetos que serão votados
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nesta Casa possam vir de uma maneira a ajudar de maneira assistencial a todas as
categorias porque nós estamos tendo uma crise sem precedentes e que a lógica
econômica ela tem que ser mudada também, tem que ser mudada e tem que colocar
as pessoas em primeiro lugar, temos que parar até alguns serviços para ajudar as
pessoas, a lógica tem que ser outra. A gente alerta isso sempre na tribuna, em
documentos aqui na Casa e várias vezes eu falo aqui de 18 medidas já feitas em
outros municípios. Nós não precisamos inventar nada, somente fazer exemplos de
outros municípios, municípios menores e maiores do que São José que já criaram
auxílios para a nossa população.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Dimas.”
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu pedi informação ao nosso
superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Público e perguntei a questão
da pessoa que sofreu lá... ou está com o sintoma de Covid. Ele falou que realmente é
um estagiário que foi dado positivo, mas passa bem. E eu perguntei se há
recomendações, se há... qual é a preocupação deles lá com o dia a dia. Ele falou que
tem máscaras, são oito máscaras para cada funcionário, máscaras, proteção de
acrílico, redução de atendimento, álcool em gel, limpeza de uma em uma hora e em
todas as salas janelas abertas e o ar-condicionado desligado. Uma informação que eu
recebi agora há pouco dada a essa preocupação que foi mencionada. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora Amélia
Naomi com a palavra.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Que bom que são oito máscaras, mas foi hoje, ontem
não tinha. Inclusive, depois que eu tive essa informação, tem uma aposentada, a Dora,
que esteve lá e me confirmou. Porque eu fiz a lista ao contrário, quem esteve lá ontem,
antes de ontem, né, se tinha máscara. Não tinha máscara. Então hoje o funcionário
está afastado, mas... E aí você não me respondeu. Ele fez particular, né? Ou foi pela
UBS? Não deve ter sido pela UBS. Então infelizmente esse estagiário teve que pagar
pela UBS... pagar do seu salário e fazer o teste. E aí dizer que eu concordo, fique em
casa, porque esta política que a Prefeitura Municipal de São José definiu, que é a
política horizontal, que é a mesma da Suécia e que já está sendo questionada, é a
mesma do presidente, ela infelizmente não é a melhor política, né? Não é à toa que
todas as ações...”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!”
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu já estou concluindo. ...em todas as ações que a
Prefeitura entrou, ela perdeu, porque o sistema do isolamento vertical não é o sistema
que a Europa, que os outros países estão fazendo. Então fique em casa, use máscara
e tome todos os cuidados! E a Prefeitura tem que mudar, né? Ainda bem que os
professores estão lutando, né? Quero parabenizar os efetivos, porque têm que ficar
em casa, não dá para você ir e transmitir o vírus, como nós estamos vendo, como é o
caso, infelizmente, de não fazer teste e não dar EPI para aqueles que trabalham na
limpeza e nas UBSs, no sistema de saúde. Obrigada!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o
vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, em solidariedade também ao meu amigo,
vereador Wagner Balieiro, também não vou usar a tribuna pelos 25 minutos, mas
gostaria de deixar um comentário: que a Casa fez um grande serviço hoje, inclusive ao
próprio Legislativo, não votando, senhor presidente, um projeto de lei que foi
encaminhado pela Prefeitura, que trata de, por exemplo, a Secretaria de Educação
fazer por portaria datas letivas de suas... calendário escolar. Então o Legislativo fez
hoje um papel correto de corrigir o que está errado, ou seja, não votar um projeto que
na verdade bastava uma portaria da secretária que já estava resolvido. Mas, como eu
falei, abro mão hoje de falar os 25 minutos aí, tá bom?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador
José Luís! Bom, passaremos agora, então, a um minuto de silêncio a pedido dos
vereadores Amélia Naomi, vereadora Juliana Fraga e o vereador Sérgio Camargo
pelos passamentos da senhora Lourdes Faria, Maria de Fátima Carvalho Goulart e
pelo, como diz o vereador Sérgio, pelos 1.188 mortos no Brasil no dia de hoje.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória das senhoras Lourdes Faria e Maria de Fátima Carvalho Goulart e
dos 1.188 mortos no Brasil.
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
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