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Aberta a sessão, às 17h50min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores: 

ZÉ LUÍS (PSD), MARCELO GARCIA (PTB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), 

AMÉLIA NAOMI (PT), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), LINO BISPO (PL), 

JULIANA FRAGA (PT), DR. ELTON (PSC), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), 

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), FERNANDO PETITI (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), 

WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO CHAGAS, MARCÃO DA ACADEMIA e DULCE 

RITA (PSDB). 

 

 

Às 17h51min, 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 1ª Sessão Extraordinária, convocada com base no que dispõe o 

art. 97, do Regimento Interno, para leitura e votação do Processo nº 5243 – Projeto de Lei 

Complementar nº 8/2022, de autoria do Poder Executivo, sessão esta dedicada 

exclusivamente à ORDEM DO DIA.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação do projeto se dará de forma simbólica. 

Peço ao vereador Marcelo Garcia que faça a leitura do processo para ciência dos 

vereadores.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Propositura nova a ser lida e votada – Designação às 

Comissões Permanentes – Fixação do prazo para apresentação de emendas: ‘Processo 

nº 5243/2022 – Projeto de Lei Complementar nº 8/2022, autoria: Poder Executivo, altera 

as Tabelas de Vencimento dos Professores da Rede de Ensino Municipal, constantes do 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003400310031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                          (ANAIS)                                            2 

CMSJC-001 – 1ª Sessão Extraordinária – 31.5.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  31.5.2022 

Anexo I da Lei nº 3.147, de 13 de junho de 1986, e do Anexo I da Lei Complementar nº 

454, de 8 de dezembro de 2011, e dá outras providências. Comissões: Justiça e 

Economia – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 07/6/2022’.” 

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

Passou-se ao processo de discussão.  

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2022 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 5243/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera as Tabelas de 

Vencimento dos Professores da Rede de Ensino Municipal, constantes do Anexo I da Lei 

nº 3.147, de 13 de junho de 1986, e do Anexo I da Lei Complementar nº 454, de 8 de 

dezembro de 2011, e dá outras providências. 

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

5243/2022 – Projeto de Lei Complementar 8/2022, de autoria do Poder Executivo. Lino 

inscrito para falar no processo. Questão de ordem, vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, a gente entende que o piso salarial 

vai sim melhorar a vida dos professores PDs, dos professores efetivos. Eu entendo, nós 

entendemos. Essa lei tem a retroatividade da questão de ser aprovada, mas nós também 

temos que entender que ela mexe com todos os outros professores da rede. Então, não 

só com professor efetivo e PD, mas com todos os outros professores da rede que não 

entenderam a progressão e têm dúvidas em relação a esse projeto. Então, assim, vou 

pedir... estou pedindo o prazo de emenda, exatamente por isso, porque os professores vai 

ter... vão receber retroativo, mas os professores que são efetivos da rede eles querem 

entender melhor sim o quão vai impactar esse projeto na vida deles.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu fico sem palavras, podemos dizer 

assim. A vereadora tinha uma grande dúvida achando que os professores ia ter perda. 

Está claro para a vereadora, tem mais de dois mil professores esperando nós votarmos 

esse projeto para receber. O prefeito assumiu um compromisso de votar o projeto, ele 
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sancionar em seguida, até no caso hoje ainda para pagar o professor amanhã. É quase 

mil reais que o professor PD, que não tem o direito até hoje do piso, trabalhando há muito 

tempo, está aguardando. Então, é muito simples a vereadora vir aqui, inclusive ela falou: 

‘Vai mexer no meu salário’. Estava equivocada. Então, legislando em causa própria. Os 

professores estão lá, vereadora, aguardando. Mais de dois mil professores estão 

assistindo a sessão de Câmara agora. Gostaria que a senhora justificasse. A senhora já 

tinha compreendido o projeto. Agora a senhora vai pedir prazo de emendas? O professor 

está aguardando esse dinheiro na conta dele, vereadora! A senhora vai fazer isso com 

milhares de professores, que estão aguardando a nossa Câmara votar esse projeto, que é 

essa equiparação valorosa e merecida do professor? Inclusive tem professor que veio 

para a sessão, está aguardando a sessão terminar para voltar para a casa feliz da vida, 

com um sonho que eles estavam aí aguardando fazer. Agora o prefeito tem a boa 

vontade, nós puxamos a sessão de quinta para hoje justamente para antecipar isso e 

colocar esse dinheiro na conta do professor. E vossa excelência, depois de tanto, muitas 

dúvidas que a senhora tinha tirou e agora a senhora coloca mais dúvida que não tem a 

ver com a situação e prejudica, na noite de hoje, milhares de professores. Eu acho 

lamentável isso a senhora querer olhar... de repente, a senhora está vendo que de 

repente alguns centavos está preocupando? Tem pessoas esperando mil reais entrar na 

conta amanhã, e a senhora pede o seu prazo de emenda. A senhora tem direito 

regimentalmente falando, tem. Mas o que a senhora está fazendo na noite de hoje... 

Gostaria que a senhora pensasse bem para retirar esse prazo de emenda para que os 

professores tenham esse dinheiro na conta deles amanhã ou no máximo quinta-feira, 

professora.” 

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

vereadora Juliana com o tempo de dois minutos.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor vereador, tem uma frase que a gente costuma 

ouvir que diz assim: ‘Quem foi picado por cobra, tem medo de minhoca’. Um projeto que 

chegou agora há pouco para a gente estudar, que vai impactar na vida dos professores, 

sim, dos professores que estão aí, sim, vai impactar. E é lógico, se fosse só do bem, tudo 

de bom, jamais nós pediríamos prazo de emenda. Só que fala de valorização? Ele não 

está valorizando o professor, o professor que está todo dia na sala de aula, que é efetivo, 

também não valoriza esse professor. E esse professor PD se não é valorizado até hoje é 

por causa desse governo que nunca olhou para o professor PD, nunca olhou para o 

professor eventual, que tem que pagar o próprio.... a passagem de ônibus. Então, Lino, a 

gente está preocupado sim com o professor e não é de hoje. Eu sou professora e não 

estou legislando em causa própria, não senhor, porque esse projeto não vai impactar 

tanto a minha vida. Agora, vai impactar a vida de tantos outros professores, que vai mexer 

com esse projeto, que esse projeto impacta. Então, nós vamos pedir prazo de emenda 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003400310031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                          (ANAIS)                                            4 

CMSJC-001 – 1ª Sessão Extraordinária – 31.5.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  31.5.2022 

sim. Esses professores PDs e eventuais vão receber retroativo e a gente quer discutir a 

valorização do professor PD, eventual e efetivo, que nesse caso não está pensando.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, eu aqui vou fazer um meio 

termo entre os dois vereadores porque parece.... Eu estava conversando com o vereador 

Petiti, esse decreto do governo federal é de fevereiro. Então, assim, eu até entendo a 

importância e concordo com o Lino e as pessoas que vão ganhar aí mais mil, tal. Mas por 

que que o governo municipal não desceu esse projeto antes? Por que que desce no dia 

31 para entrar em vigor no dia 1º? Mas que falta de respeito do governo dessa cidade 

com os vereadores, com a Câmara, que coloca a gente aqui numa sinuca de bico! Eu na 

Comissão de Justiça eu fiquei preocupado, não sabia se eu dava favor ou contra. Mandei 

para Plenário para ser votado, porque não é possível que um projeto de tal importância, 

de tal grandeza, que envolve tanta gente, o nosso governo envolve.... manda para ser 

votado em um dia! Pô, não dá! A gente tem que ter tempo para discutir e entender melhor 

as coisas. E se tinha pressa, governo, por que que não mandou em fevereiro, em março? 

Por que que manda no dia 31 de maio? Tá de brincadeira! Isso é uma falta de respeito. 

Ou nós temos aqui uma transparência, uma independência entre os Poderes, ou nós 

vamos ficar falando amém aqui para o resto da vida. Eu vou virar padre, pastor de tanto 

falar amém para esse governo. Isso é uma vergonha! Passou o limite da vergonha e do 

respeito. Eu estou envergonhado de ser vereador, de ter que engolir um sapo desse, a 

gente ter tempo para discutir um projeto. Não ser contra, não sou contra o projeto. Eu sou 

contra com a falta de respeito de botar essa sinuca de bico que eles colocam a gente. 

Podia ter botado isso... Se o Bolsonaro decretou em fevereiro, bota em março. Por que 

que bota hoje? É isso que eu não entendo. É para arrumar briga aqui na Câmara, é para 

arrumar encrenca, é para queimar vereador. É por isso que faz isso. Essa falta de 

respeito com os vereadores. E aqui eu falo pelos 21. Falta de respeito! Chega! Deus me 

livre e guarde. Olha, é triste. É lamentável um assunto de tamanha grandeza ter que ser 

votado em meia hora. Vai me desculpar. Se eu fosse exercer medicina do jeito que o 

governo exerce o governo de São José dos Campos, eu teria matado muita gente aqui 

em São José, porque é muita incompetência.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Presidente, só para esclarecer, nobre vereador José Cláudio. 
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Por que que o projeto está entrando hoje? Inclusive, sessão extraordinária. Esse projeto 

era para vir na próxima quinta. Para o governo não teria problema, não teria problema o 

tempo para votar esse projeto, prazo para emenda. A questão é que os professores, mais 

de dois mil professores clamando por esse aumento do governo federal. Essa é a questão 

da urgência. Agora, a vereadora traz aqui uma justificativa dizendo que quem foi mordido 

por cobra tem medo de linguiça. É uma expressão.... de minhoca, né?... Que justificativa 

tão sem, vamos dizer assim, sem nexo que a vereadora falou. Ela suspeita que tem 

alguma pegadinha. Não tem, vereadora. Não tem como. O governo não pode dar 

aumento para os professores que já ganham acima do piso. Ele está aqui fazendo uma 

correção baseado no decreto federal – está certo? –, para atualizar o funcionário.... o 

salário do professor. Então, eu, assim, fico pensando. A senhora está prejudicando na 

noite de hoje professoras, mães de famílias, aguardando ansiosas na sua casa, que esse 

dinheiro estaria na conta deles amanhã. Em uma suspeita que a senhora tem, a senhora 

coloca mais de duas mil professoras, colega sua de profissão. Realmente é uma situação 

de dificuldade porque se sabe que o professor estava ansioso por esse projeto. Quero 

aqui até cumprimentar o pessoal das Comissões que deram parecer para vir para o 

Plenário. O vereador José Cláudio que mandou para o Plenário. Agora, a vereadora não 

tem consistência no pedido de fala dela, de tempo para pensar, entendeu? Ela não está 

vendo que o projeto é benéfico para mais de dois mil professores, que está atualizando 

seu piso salarial na noite de hoje. Então, é lamentável vindo de uma professora – está 

certo? – essa falta de sensibilidade com as suas colegas de trabalho. A senhora frustra na 

noite de hoje...” 

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

O vereador LINO BISPO:- “.... mais de duas mil professoras que estavam aguardando a 

nossa Casa votar hoje. O prefeito Anderson com esse compromisso iria sancionar a lei 

hoje e pagar os professores amanhã. A senhora imagina a frustação que estão essas 

professoras nas suas casas, acompanhando essa discussão na noite de hoje? Gostaria 

que a senhora tivesse uma explicação plausível e real para a senhora pedir prazo de 

emenda e impedir a gente de votar o projeto e o servidor receber no dia de amanhã o seu 

salário.” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Eu, como professor, eu ficaria 

extremamente feliz de ter esse projeto aprovado na noite de hoje, né? Nós tínhamos um 
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piso aí de pouco mais de R$2.800,00, que foi reajustado pelo gatilho que nós aprovamos 

aqui nessa Casa, de 5%, que chegou perto dos R$3.000,00. E agora, um aumento real 

para R$3.800,00. E, vereador Lino, ainda mais: com mais 20% de acréscimo em cima do 

HTC. Então esse piso seria de mais de R$4.000,00, né? E faria retroativo a esse mês. 

Então, as pessoas já receberiam hoje o salário, o piso de R$3800,00 e mais os 25... 

perdão!... os 20% do HTC. Então, eu como professor, não da rede, mas como professor, 

eu ficaria extremamente feliz de ter esse valor acrescido na minha conta. O que a 

vereadora comentou é que a progressão ela ficaria prejudicada. Ela não ficaria porque a 

maioria dos professores seriam beneficiados já que a progressão ela é.... ela acontece 

pela pontuação da avaliação desses profissionais e somente 25% dos profissionais da 

rede têm a possibilidade de receber esse acréscimo. Então, anualmente, 75% dos 

professores, por conta do plano de trabalho, do plano de carreira, eles não recebem esse 

aumento. E agora eles teriam já um aumento real, para receber amanhã, de quase mil 

reais aí no seu salário referente ao mês anterior. Então, eu ficaria extremamente feliz de 

ter esse aumento e de poder disponibilizar para os profissionais da rede esse aumento. 

Mas eu ainda acho que até o final da sessão a vereadora analisará melhor e verá que é 

um benefício para todos os profissionais professores da rede municipal. Obrigado, 

presidente!” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, eu quero, em breve, comentar sobre a 

reunião que nós tivemos aí da regularização fundiária e compartilhar com os senhores. 

Mas antes também quero dar minha contribuição nesse debate. É importante a gente 

deixar claro que o prazo de emenda é uma prerrogativa legítima de cada um dos 

vereadores. Nós temos trabalhado, meu mandato bastante, para aprimorar, contribuir com 

a administração na questão da transparência – né? –, para que a gente possa, todo 

projeto ser dialogado com a sociedade, que não venha de forma açodada aqui para ser 

votado correndo. Porque, olha, todo respeito à administração, mas pode ter um erro no 

projeto. É preciso estudar com calma e não: chegou o projeto, vamos votar correndo. Eu 

tenho que ter o direito de desconfiar que pode ter um erro no projeto. Ou quem sabe, 

outra intenção, né? Vamos estudar sim, não tem problema nenhum nisso. E esse 

joguinho político de falar ‘ai, quem pede prazo de emenda quer prejudicar o projeto’, não 

está correto. Não está correto. E eu sou o primeiro aqui a criticar o PT, mas eu também 

quero estudar o projeto. E vereador tem que estudar projeto e não sair votando correndo 
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as coisas do governo. Vamos estudar, sim, está correto, tá? Quanto à reunião que nós 

tivemos há pouco, alguns vereadores não puderam participar, mas a TV Câmara 

acompanhou a reunião, vocês vão poder assistir aí todos os detalhes. E a vereadora 

Dulce fez uma sugestão para que a gente escute o Ministério Público e compreenda qual 

é a verdadeira realidade e dimensão desse problema hoje. Eu vou fazer um requerimento 

também, vou fazer um requerimento oral, presidente, para formação de uma comissão de 

estudos... especial de estudos para que a gente também, ou se for melhor, colocar no 

assinador dos vereadores, para que a gente a partir dessa comissão, que é o que nos 

pediram os moradores, a gente possa convocar aí, convidar o Ministério Público na área 

aí de habitação e regularização fundiária para conversar e prestar maiores 

esclarecimentos para esta Casa, para que esta Casa compreenda ainda mais esse  

problema e possa a partir disso, propor soluções. Esse foi nosso entendimento, pessoal 

está muito satisfeito, está muito feliz, que a Câmara Municipal está mostrando aí seu 

compromisso de fiscalizar, de acompanhar, de entender os problemas da cidade para 

ajudar a administração a solucionar problemas que tem se prolongado e a gente precisa 

buscar alternativas. Obrigado, presidente!” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu queria solicitar, pedir 

encarecidamente à vereadora Juliana Fraga que pudesse rever essa posição dela, uma 

vez que nós, votando o projeto hoje, o governo está preparado... está preparado, Lino 

Bispo, em fazer essa folha complementar e já pagar os professores amanhã. Então isso é 

muito importante e é o anseio dessas pessoas que têm o direito de receber esse recurso. 

Uma vez aprovado no governo federal o piso do professor, e aqui em São José estando 

abaixo desse piso, é natural que cheguemos a esse número, então, e igualar com o piso 

federal. Além disso, vai ter o HTC ainda que chega a mais de R$4.000,00. Então eu peço 

à vereadora que, encarecidamente, ela reveja a sua posição, e se não acontecer, 

presidente, é lamentável. A vereadora é professora, a vereadora conhece a realidade e as 

dores da categoria e hoje, depois de muito ajuste econômico e organização da Casa para 

poder oferecer ao professorado de um governo que tem gestão e compromisso com o 

servidor, agora, por exemplo, a vereadora – pasme, Lino Bispo! –, a vereadora, entre 

aspas, ‘do PT’, ela pede prazo de emenda. Então, isso é lamentável, se por acaso ela 

insistir nessa decisão dela. Peço que ela reveja, por gentileza!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, a 
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vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Só reforçar aqui a questão da lei. Esta lei está no artigo 

4º: ‘Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, com os seus efeitos 

retroagindo a partir do 1º de maio de 2022.’ Os professores não vão perder. E outra coisa, 

eu falei da cobra e da minhoca exatamente porque o discurso que falaram para aprovar a 

reforma da Previdência dos servidores era que tinha que ser feito por causa da lei federal, 

é porque tinha que acompanhar a lei federal. E era tudo mentira. Esse governo lida com 

mentira, e tem os vereadores que justificam o que não é para justificar. Então, pensando 

nisso, pensando nessa questão, sim, é preocupante o projeto de última hora, na correria. 

Não vai prejudicar, porque eles vão receber o salário, vão receber esse piso. O que me 

preocupa exatamente é a valorização dos professores, que nesse caso não vai ocorrer. 

Com esse projeto não vai ocorrer como ocorria antes. Então a gente tem uma emenda 

para colocar. Nós temos emenda para colocar, para melhorar o projeto. Então, eu peço 

que os vereadores que estão aí tão preocupados com os professores aprovem a emenda 

que nós vamos apresentar. Aí sim é valorizar o professor, e não vir com discurso aqui 

para inglês ver. Quero ver aprovar. Já não valorizou lá atrás, não valorizou o servidor lá 

atrás. Agora vem aqui falar de professor, que vai valorizar o professor por causa do piso 

salarial. Ah, me poupe!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, visto que o projeto tem um artigo que 

está retroagindo a lei até o dia 1º de maio, não vejo nenhum óbice que esse prazo de 

emenda não seja respeitado pela vereadora.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, portanto, a pedido, 

então, da vereadora Juliana Fraga... com a palavra, o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, já que a vereadora não abre mão 

do prazo de emenda, que é direito, direito dela de pedir... e esse prazo de emenda, ele vai 

até na próxima quinta-feira. Próxima, eu digo... na próxima terça-feira. Todas as 

comissões, todas as comissões já deram seus pareceres. Então, eu peço para a 

vereadora: por favor, vereadora não espere até terça-feira que vem, e votemos na 

próxima quinta, então, esse projeto, para o bem dos professores.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Eu tenho uma sugestão melhor, vereador, vereadores. A 
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gente faz a emenda que contempla os professores que estão saindo prejudicados com 

esse projeto, vocês aprovam a emenda e a gente vota o projeto hoje. Porque os 

professores estão sendo prejudicados. Professores efetivos estão sendo prejudicados 

com essa... com esse projeto. A gente faz a emenda, vota a emenda, aí... Aprova? 

Porque senão a gente segura depois. A gente pode segurar. Porque... dá a palavra. 

Porque também não adianta falar que vota aí para colocar o projeto agora, que é bem o 

jogo, né? É bem o jogo: ‘não, põe a emenda, a gente vota’. E vota o contrário. Não. O 

compromisso dos vereadores votarem a favor da emenda, porque aí sim vai valorizar os 

professores. E aí, ué, aí a gente coloca o projeto para votar hoje.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, o senhor pode perceber. Está muito claro 

que a vereadora quer fazer politicagem. Porque a política é coisa boa. Pasmem os 

senhores, ela vai vim com emenda populista para colocar... para inviabilizar o projeto. 

Está certo? Podem esperar que esse é o jogo da vereadora: fazer emenda populista. 

Quando ela fala em prejudicar ela está esquecendo que ela está prejudicando alguém que 

está aguardando, estava aguardando esse dinheiro entrar na conta amanhã. A vereadora, 

então, quer fazer uma politicagem em cima disso, tá certo? Vamos acompanhar a 

emenda que ela vai trazer. Ela sabe que não pode. Essa lei é específica para equiparação 

do piso salarial de mais de dois mil professores que o prefeito... o prefeito, para ele, 

presidente, não seria interessante essa lei votar agora, a gente aprovar. É 30 milhões a 

mais que ele vai investir na educação. Por que que ele está colocando isso? É pedido dos 

professores. O seu salário já caiu ontem, professora, bem superior ao salário dos 

professores que está aguardando votar a lei hoje. Então, não é no bolso da senhora que 

está sendo afetado. É o bolso de mais dois mil professores que está lá trabalhando como 

a senhora trabalha, só que com salário menor, e vai continuar por mais um dia. Tudo 

bem, a lei é retroativa. Mas, e a necessidade desse professor no dia de hoje? Ele 

querendo pagar a sua conta amanhã. Estava esperando. Agora a senhora vem fazer... vai 

falar que vai botar emenda para inviabilizar o projeto? Isso é lamentável demais.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Olha, queria só dizer ao vereador que os salários da 

Prefeitura de São José são os mais baixos da região. Há muitos anos que nós estamos 

aqui. Esse ano inteiro nós fizemos a denúncia aqui. O sindicato nos trouxe a lista dos 
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salários de Jacareí, de Caraguatatuba, de Taubaté. Infelizmente, pela primeira vez, São 

José dos Campos está pagando menos que toda região. Bom, agora fazer essa 

brincadeira em relação à questão dos servidores de colocar o bode e deixar a Câmara 

desse jeito é um jogo muito complicado. Eu acho que a democracia e os espaços, como 

disse aqui o vereador Zé Cláudio, tem que ser respeitado. Então, acho que infelizmente, 

fazer essa saia justa para todos nós. Há quanto tempo o sindicato não pediu e não 

protocolou já o documento? Está Jéssica aqui acompanhando a sessão, está ela e o 

Wagner discutindo o projeto aqui em cima. Discutiram que eles queriam um piso, porque 

infelizmente nem o piso nacional. A primeira vez que São José dos Campos tem essa 

vergonha nacional que não paga nem o piso nacional. Então, eu acho que essa saia justa 

que a Câmara está fazendo tem que ter mais respeito. Concordo, vereador, que eu acho 

que o respeito a essa Casa é fundamental. Eu acho que são poderes independentes. Nós 

temos o direito de estudar. Tem que vir todas as tabelas, tem que vir todas as 

informações, porque nós estamos aqui para legislar e principalmente para professores, 

que muitos estão aqui apreensivos com a reforma, com Pelom e tudo mais. Hoje eu 

recebi várias perguntas: ‘Mas é só o projeto dos servidores, o Pelom não tem como 

entrar?’ Não. Não tem como, porque não tem voto, por conta da mobilização dos 

professores, inclusive, que entraram antes de 93.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, vai falar de 

novo? Com a palavra a vereadora Juliana Fraga, vai.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu só quero deixar claro que se é 

para falar... e o vereador falou muito bem. Meu salário é maior do que do professor. Eu 

sou professora, e realmente é maior. Então, o piso salarial só vem equiparar algo que já 

está há muito tempo ruim, e não vai melhorar para os professores que estão aí. Para os 

professores efetivos, com a progressão, não vai melhorar. A categoria não vai... não está 

sendo valorizada em relação a isso. E não é uma emenda para jogar para a plateia. É 

uma emenda para então valorizar. Porque, se antes a progressão tinha um xis, 12% de 

progressão, então continue tendo. Não precisa nem ser eu fazer. Que venha do governo, 

que venha do governo. Antes, o professor tinha uma progressão de 12% de melhoria no 

salário dele com a questão da progressão. Então, que continue essa melhoria, esses 12% 

para os professores efetivos. Não eu fazer, não precisava eu fazer. Você quer valorizar 

mesmo o professor?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Faça isso. Dê a sugestão para o seu governo.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Seu tempo já deu. 

Vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, de novo, é muito importante o 

que o vereador Thomaz falou. É o respeito ao direito do vereador de poder pedir seu 

prazo de emenda. Não é possível querer tolhir um vereador. Então não precisa ter os 21 

vereadores aqui. Vamos ter só o chefe do Executivo e acabou. Acaba com isso daqui, 

fecha. Vamos economizar o dinheiro aqui da Câmara. Ela tem que ter o direito de pedir a 

emenda dela. Eu dei o parecer lá na Comissão, mas a gente tem que respeitar esse 

direito da Juliana. E o mais importante: se o governo estava tão preocupado com o tempo 

de pagar amanhã, por que que não mandou antes esse bendito projeto? Por que que 

manda no dia 31 para pagar no dia 1º? Gente, é impossível não enxergar a maldade e a 

falta de respeito conosco. Meu Deus do céu! Se está preocupado, por que que não 

mandou antes esse bendito projeto? E se está tão preocupado assim, por que que tenta 

enfiar goela abaixo esse projeto da Pelom que muda a idade e quer colocar a professora 

quase que de bengala para dar aula? Cadê o respeito com os professores? Ah, dá 

licença. Olha...”  

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Acho que... vou concluir. Porque o neurônio ele é feito 

para pensar. A inteligência move a gente. Não dá para não usar a inteligência e ver a 

maldade dessas pessoas empurrando um projeto goela abaixo com 20 minutos de 

discussão. No mínimo discutir. Se não, não tem mais porque ter Câmara aqui em São 

José dos Campos.” 

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

Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! O meu questionamento também 

vem nesse sentido, no fato de que esse projeto vem para uma votação a toque de caixa, 

sem que a gente consiga tomar ciência exata sobre o que que está acontecendo. E a 

gente precisa acabar questionando mesmo. Diante dos números, da progressão, do que 

vai ser proposto pelo governo, eu não sei na plenitude do projeto, mas eu acompanhando 

aqui, eu vi que inicialmente alguns professores de Nível 1, Grau A, começam ganhando 

2.950, e após a sua progressão, eles vão acabar, no fim da carreira, galgando um valor 

de 4.185. E na progressão, segundo o novo projeto, colocou... é lógico, seria muito bom, 

seguindo a regra do governo federal, um salário inicial de 3.845. Mas, pasmem, ao final, 

ele acaba galgando um salário igual ao do projeto anterior. Ou seja, a progressão foi 
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achatada, segundo o que está aqui nesse projeto. E se isso aconteceu, parece que não 

há uma valorização do professor no seu ganho à medida que ele vai evoluindo dentro do 

período e tempo que ele está trabalhando como servidor, como professor. Então, o meu 

questionamento é sobre... e aí? Vai deixar de... eles estudam, fazem todos os estudos 

que a Prefeitura inclusive disponibiliza, mas eles não vão ter ganho nenhum? Eles vão 

ganhar R$ 20,00 a mais? Cada vez que eles irem lá no CEFE estudarem, é R$ 20,00 para 

cada progressão que eles vão ter? Então, o meu questionamento é por isso, e por isso eu 

acho que seria muito bom esta Casa parar um pouco e dar uma estudada no projeto.” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Até a gente falou a importância de estudar o projeto 

do Poder Executivo. A mesma coisa a emenda dos vereadores. Esse negócio de ‘ah, vou 

fazer a emenda e vamos votar todo mundo’ também não dá. Vamos estudar a emenda 

também. Se é prazo de emenda, prazo de emenda, vamos estudar. Ainda mais sendo 

emenda do PT. A gente não sabe o que vai vim. Agora, só nesse período que foi 

protocolado o projeto, três horas aí, a gente já vê assim... não estou falando do intuito. 

Aumentar o salário dos professores, bacana! Mas o projeto já poderia ter vindo melhor, 

com mais informações. Por exemplo, não houve ali uma apresentação de um estudo de 

impacto orçamentário. Então, fala-se que vai custar 40 milhões, que a verba vai vir de um 

aumento ali do rateio do que sobrar do Fundeb, mas qual vai ser esse aumento do 

Fundeb? Se não tiver o dinheiro do Fundeb, vai vir a conta para o tesouro municipal, para 

a Prefeitura. Isso tem que ser melhor apresentado também, porque fazer dessa forma ‘ah, 

vamos aumentar o salário de todo mundo’. ‘Vem dinheiro da onde?’ ‘Do Fundeb.’ Quanto 

que é? Qual é o valor do Fundeb? O que que vai sobrar do Fundeb? Onde vai ser 

aplicado? Então essa desorganização orçamentária, querer apresentar as coisas às 

pressas, já podia ter dedicado o tempo para apresentar números um pouco mais precisos 

acerca disso, que a gente está preocupado com o orçamento público. Fica minha crítica 

aqui, essa reflexão para o governo.” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, entrando também nessa discussão, 

quero fazer um comentário de tudo o que foi falado aqui. É perfeitamente viável e, pelo 

regimento, o vereador tem as suas prerrogativas. Uma delas é pedir o prazo de emenda, 

e foi isso o que a vereadora Juliana fez. Até por não estar devidamente esclarecida a 
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dúvida que ela tem, que eu também tenho, que o Dr. Elton, colega de partido do PSC, 

também apontou agora. Parece que aí acaba a meritocracia, a progressão? Então, a 

meritocracia ela foi criada em 2011 por um projeto na época do Instituto, capenga que 

estava. Então, teve uma reforma administrativa em 2011 que introduziu a meritocracia no 

ganho, no ganho do salário, não só dos professores, mas de todos os funcionários da 

Prefeitura. E esse projeto, me lembro muito bem, porque eu era da base. Hoje eu fui 

excluído da base. Mas quando eu era da base, quando o presidente Bolsonaro colocou o 

teto, eu perguntei para o secretário da Governança, que na época era o seu Anderson, 

que hoje é o prefeito. Falei: ‘Como é que é a nossa situação aqui de São José dos 

Campos?’ ‘Aqui todo mundo... aqui está contemplado. Não vai ter nenhum problema.’ Isso 

ele falou para mim. E por isso que eu achei que não viria um projeto desse. Hoje não sou 

mais da base, esse projeto chega aqui sem tempo de fazer uma análise, porque ninguém 

é o dono da verdade, nem eu, nem ninguém e nem o governo, que faz os projetos. O 

vereador tem o direito de ter a dúvida, para que ele coloque a sua cabeça no travesseiro 

consciente da sua responsabilidade e consciente de que... do seu salário que ganha aqui. 

Então, um projeto dessa natureza, que você mexe aí com um universo grande de 

funcionários, de professores, é necessário sim você ter pelo menos que seja dois dias. 

Poderia ter falado: ‘Podemos votar na quinta-feira, o projeto está aqui, deem uma 

analisada, se for possível a gente vota na quinta-feira’. Claro que nós preocupamos sim 

com mil reais que dois mil professores vão receber. Mas dois dias também não faz mal 

para ninguém esperar. Então, dentro dessa análise que a gente faz, é perfeitamente 

cabível nós esperarmos, ter a certeza de que essa meritocracia não vai acabar. Eu tenho 

dúvida se ela acaba ou não. Pelo que está, ela acaba. Então quer dizer, não adianta o 

esforço? Não adianta o curso que você vai fazer? Não adianta a sua dedicação, se você 

não vai ter mais os 12%? Então isso é lamentável. Por isso acho justo – viu, Juliana? –, 

que a gente possa estudar e ter a certeza que estamos votando uma coisa boa para os 

professores.”  

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

da vereadora Juliana Fraga, prazo de emenda, a votação do processo fica prejudicada. 

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 20h10min.-.-

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