
 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                              (ANAIS)                                             1 

CMSJC-001 – 36ª Sessão Ordinária – 09.6.2022 
 

 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.6.2022 

 

 

TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: LINO BISPO (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO 

CHAGAS (PL), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), RAFAEL PASCUCCI (PTB), DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), FERNANDO PETITI (MDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JULIANA 

FRAGA (PT), DULCE RITA (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD) e WALTER 

HAYASHI (PSC). 

 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JÚNIOR DA 

FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h30min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h32min; 

MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h35min; DR. ELTON (PSC) – 16h44min; e THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO) – 17h01min. 

 

 

Às 16h29min, 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. Quero aqui cumprimentar também familiares e amigos do senhor Aristides. 

Sejam muito bem-vindos aqui nessa Casa de Leis. Com a palavra o vereador José Luís.” 
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O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde vereadores, público que 

nos acompanha, a família que vai daqui a pouco receber a homenagem aqui na nossa 

sessão de Câmara! Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os 

processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito também 

o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: Processo 1949/2019, Processo 

nº 2250/2021, Processo nº 6312/2021, Processo nº 12111/2021, Processo nº 12864/2021, 

Processo nº 1592/2022, Processo nº 4104/2022, Processo nº 4786/2022. Solicito também 

a inclusão para votação e tramitação da emenda protocolada fora do prazo de leitura: da 

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao Processo nº 4577/2022 – Projeto 

de Lei nº 150/2022, como mencionei, autoria da vereadora Juliana Fraga. Solicito a 

inclusão para votação do Processo nº 4462/2022 – Projeto de Lei nº 145/2022, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi; e do Processo nº 5530/2022, que é um Requerimento nº 

630/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, Juliana Fraga e também o vereador Zé 

Luís. Só um instante.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação é... Ele vai 

concluir.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Fazer uma correção, senhor presidente: o Requerimento é nº 

670/2022. E também, senhor presidente, eu peço para – a família, que está todo mundo 

aqui hoje para acompanhar a homenagem – que a gente inverta a pauta da sessão, né? 

O primeiro processo seja então o Processo 4208/2022.” 

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

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

contrários 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 Zé Luís, 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 nº 69/2019 constante do Processo nº 1949/2019, de autoria do vereador 

Roberto do Eleven, que autoriza o Poder Executivo a transferir um contingente da Guarda 

Civil Municipal para atuar como Guarda Municipal Escolar no Município de São José dos 

Campos; Projeto de Lei nº 104/2021 constante do Processo nº 2250/2021, de autoria do 
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vereador Júnior da Farmácia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos a criar o Procon Municipal Itinerante para dispor atendimento nos bairros da 

cidade e dá outras providências; Projeto de Lei nº 308/2021 constante do Processo nº 

6312/2021, de autoria do vereador Dr. Elton, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

instituir o programa Medicamento em Casa e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

574/2021 constante do Processo nº 12111/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, 

que autoriza a criação do curso pré-vestibular para pessoas de baixa renda pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

614/2021 constante do Processo nº 12864/2021, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que autoriza o Poder Executivo incluir na educação municipal o professor de 

apoio especializado em educação especial, para atender alunos com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento ou com altas habilidades e superdotação e dá 

outras providências; Projeto de Lei nº 34/2022 constante do Processo nº 1592/2022, de 

autoria do vereador Dr. José Cláudio, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal 

a viabilizar a concessão do direito a um dia de folga anual às servidoras públicas 

municipais, para a realização de exames de controle de câncer; Projeto de Lei nº 

114/2022 constante do Processo nº 4104/2022, de autoria do vereador Dr. Elton, que 

institui, no âmbito do Município de São José dos Campos, o mês Maio Furta-cor, dedicado 

às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna; 

e Projeto de Lei nº 164/2022 constante do Processo nº 4786/2022, de autoria do vereador 

Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a instituir aplicativo que contenha 

dispositivo de pânico integrado ao sistema CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e 

outros, a fim de auxiliar na Patrulha Maria da Penha, e dá outras providências; e o pedido 

de inclusão para votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura: 

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao Projeto de Lei nº 150/2022 

constante do Processo nº 4577/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que altera a 

ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 150/2022; e, ainda pedido de inclusão para 

votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 

145/2022 constante do Processo nº 4462/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, 

que denomina a rua 11 (Onze), do loteamento Vila Amélia, de rua Benedita Dias dos 

Santos; e o pedido de inclusão para votação do Requerimento nº 670/2022 constante do 

Processo nº 5530/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, da vereadora Juliana 

Fraga e do vereador Zé Luís, que requer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São 

José dos Campos, conforme disposto nos artigos 70 A, 70 B e seguintes, para a criação e 
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constituição da Frente Parlamentar Contra a Privatização da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. 

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

Marcão que faça leitura dos processos para ciência dos vereadores, por favor!”  

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:- “Senhor presidente, são esses 

os processos da leitura do dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Votação da tramitação dos substitutivos e da emenda protocolados fora do prazo e 

leitura – Rito Ordinário. 

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

do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, ao Processo 7050/2021 – 

Projeto de Lei 341/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro e Dr. José Cláudio. 

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

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

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação está aprovada 

por unanimidade.” 

Às 16h39min iniciou-se o processo de votação.  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, ao Projeto de Lei nº 341/2021 

constante do Processo nº 7050/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro e do 

vereador Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder Público Municipal a implementar a 

fototerapia medicamentosa na rede pública de saúde, como medida auxiliar e/ou 

alternativa no tratamento clínico e dá outras providências. 

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

do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo 4663/2022 – 

Projeto de Lei 157/2022, autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada por 
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unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Projeto de Lei nº 157/2022 

constante do Processo nº 4663/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, que dispõe 

sobre o uso do DDD 012, preferencialmente nas linhas de telefonia que são utilizadas 

pela Rede Municipal de Saúde de São José dos Campos para agendamento de exames e 

consultas. 

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

da Emenda nº 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao Processo 4577/2022 – Projeto 

de Lei 150/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga. 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. Peço... Desculpa! Tramitação aprovada por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao Projeto de Lei nº 150/2022 

constante do Processo nº 4577/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que altera a 

ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 150/2022. 

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

Marcão que faça leitura de novo processo, por favor!” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “’Substitutivo nº 1, de autoria do 

vereador Fabião Zagueiro, ao Processo nº 7050/2021 – Projeto de Lei nº 341/2021, de 

autoria dos vereadores Fabião Zagueiro e Dr. José Cláudio, autoriza o Poder Público 

Municipal a implementar a fototerapia medicamentosa na rede pública de saúde, como 

medida auxiliar e/ou alternativa no tratamento clínico e dá outras providências. 

Comissões: Justiça, Economia e Saúde. O rito é Ordinário. Término do prazo para 

emendas: 27/6/2022. Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao 

Processo nº 4663/2022 – Projeto de Lei nº 157/2022, de autoria do vereador Renato 

Santiago, dispõe sobre o uso do DDD 012, preferencialmente nas linhas de telefonia que 

são utilizadas pela Rede Municipal de Saúde de São José dos Campos para 

agendamento de exames e consultas. Comissões: Justiça e Economia. O rito é Ordinário. 

Término do prazo para emendas: 27/6/2022. Emenda nº 1, de autoria da vereadora 

Juliana Fraga, ao Processo nº 4577/2022 – Projeto de Lei nº 150/2022, de autoria da 
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vereadora Juliana Fraga, altera a ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 150/2022. 

Comissão: Justiça. E o rito é Ordinário’. Senhor presidente!” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 124/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4208/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a avenida 1, localizada no 

Loteamento Vila Amélia, de avenida Aristides José Colla Francisco. 

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

agora ao processo de votação da Dulce. Em discussão o Processo 4208/2022 – Projeto 

de Lei 124/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, inscrita para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Dulce Rita.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa tarde a todos! Queria primeiro conversar aqui 

um pouquinho com a família do nosso Aristides Colla, nosso Zóio, né? Amigo de muito 

longa data. Que hoje estou aqui vendo muitos amigos que estão aqui para fazer junto 

comigo essa justa homenagem a esse meu querido amigo. Queria acusar aqui a presença 

da Nara, a esposa dele; dos filhos: da Flávia, André e Rodolfo; dos netos Rafael, Cauã, e 

a Laura; do genro Fábio; os sobrinhos, a Soraia e a Luciana; a cunhada Lilian; os amigos 

que estão aqui presentes: o Dirceu Plenamente, a Ieda Plenamente, Isabele, a Irineia 

Alciprete, a Keina Mendes, a Eugênia Maria, a Helena Maria Bertoline, José Humberto 

Valadão, Ana Maria Valadão, a Vera Lúcia (minha amiga do científico), o Zé Walter Pirk 

(nosso grande amigo), o Paulo Alciprete, que faz muito tempo que a gente está aí lutando 

em prol dos direitos dos servidores.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Queria falar aqui rapidamente um pouquinho da história do 

Zóio, vamos falar assim, o Zóio, porque é meu querido, sempre será nosso querido Zóio, 

que ao qual eu tive uma... prazer imenso ter trabalhado com ele um tempo lá na 

Secretaria de Planejamento, que foram uns tempos muito conturbados, que nós tivemos 

muitos problemas nesse tempo que nós estávamos trabalhando lá, e ele sempre se 

mostrou uma pessoa de muito caráter, de muita coragem. Então, vamos lá, Aristides José 

Colla Francisco. Economista, servidor público aposentado e líder comunitário. Só isso que 

o Zóio fazia. Aristides José Colla Francisco, nascido no dia 30 de outubro de 1947 em 

São Paulo, filho de Antônio Colla Francisco e Manuela de Godói Colla. Casou-se com 

Nara Paes Colla, pai de três filhos (Flávia, André e Rodolfo) e também avô de oito netos. 

Bacharel em Ciências Econômicas, Aristides trabalhou na Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos por um período de 30 anos, passando pelas antigas secretarias de 

Serviços Municipais, Planejamento e Fundhas. Como candidato a vereador, teve a 

oportunidade de assumir como suplente uma cadeira na Câmara Municipal. Aposentado, 

prestou serviço como assessor parlamentar, colaborando na elaboração do Plano de 

Cargos e Salários e no Estatuto do Servidor Público Municipal. Foi sócio-fundador e 

conselheiro da Associação dos Servidores Municipais (a Assem), e da Cooperativa de 

Economia de Crédito Mútuo dos Servidores de São José dos Campos (a Cressem). 

Presidiu o Conselho Deliberativo da Assem nos biênios 2006, 2012 e 2014. Foi 

conselheiro vitalício da Assem também, e também participou como conselheiro no 

Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Comunitariamente, atuou junto a diversos 

segmentos da sociedade: foi presidente da Sociedade Amigos de Bairros da Vila Ema, 
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Jardim Maringá e Adjacências (a Savema), cujo pai, Antônio Colla, foi um dos seus 

fundadores. Foi fundador e presidente da Liga Joseense de Malha, presidente do Esporte 

Clube Estrela do Mar, foi campeão municipal, em 1996, e vice-campeão do Estado. 

Também presidiu o Conselho Fiscal da Associação Esportiva São José no biênio de 2002 

a 2004. Foi rotariano do Clube Urupema em São José e do Rotary em Caçapava. 

Participou da fundação de várias entidades sociais: Associação de Apoio aos Deficientes 

Auditivos de São José dos Campos – AADA; do Mutirão Popular da Campanha do Quilo, 

na Igreja Sagrada Família da Vila Ema; assumiu no período de reformulação a 

presidência da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (a APAC), em São 

José dos Campos. Em 2007, fundou e presidiu a Associação dos Diabéticos de São José 

dos Campos, entidade criada sem fins lucrativos que visa desenvolver atividades 

informativas e de orientação às pessoas portadoras ou não dessa doença. Em 2018, foi 

eleito conselheiro do Sicoob Cressem, Cooperativa dos Servidores Municipais de São 

José dos Campos. Infelizmente, no dia 14 de abril de 2022, o nosso querido Aristides 

José veio a falecer, deixando em seus familiares e amigos memórias, marcas de muita 

alegria e gratidão pelo tempo que passaram ao seu lado. Então isso aqui é um breve 

resumo do que o Colla fez na sua vida. Entrou em várias empreitadas, em várias frentes 

em defesa das pessoas que realmente estavam precisando, dos diabéticos, dos auditivos, 

dos funcionários públicos, do futebol amador, presidente da Savema. Então, ele tinha um 

leque imenso de serviço prestado na comunidade. Mas o que mais marcou na nossa vida, 

pelo menos na minha, da qual tive oportunidade de estar com ele, foi a sua coragem, a 

sua valentia, e o seu destemor, não só de enfrentar o problema, como também de 

enfrentar as pessoas que estavam se opondo a alguma solução. E ele sempre foi isso. 

Então, aqui para as pessoas inclusive que estão aqui, os funcionários que estão aqui da 

Previdência, os funcionários públicos, hoje vocês estão tendo aqui a oportunidade de 

conhecer um pouquinho o que foi o Zóio. O que foi o Zóio que ajudou a fazer o Instituto da 

Previdência, ajudou a fazer o Estatuto do Servidor, ajudou a criar a lei que criou todos os 

benefícios dos aposentados. É um momento propício – viu, gente? – para vocês conhecer 

um pouquinho da história desse homem que sempre também lutou em prol dos 

funcionários. E também teve seus problemas na Prefeitura da época. Então, parabéns à 

família! Parabéns a todos! Queria agradecer, pedir voto para todos que estão aqui 

presentes, e falar que eu tive uma grande honra, uma grande alegria de ter trabalhado 

com um grande homem. E obrigado a todos! E, Vera, hoje tive oportunidade de ver minha 

Vera, minha amiga do científico, o Walter, o Dirceu. Então tem uma penca de amigos aí 
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que só o Zóio mesmo podia proporcionar. E é um momento também muito importante que 

as pessoas saibam de quem foi o Zóio, porque foi uma luta, foi uma vida de muita luta, de 

muito sofrimento, de muita garra, e que não pode ser esquecido. Então, por favor, 

funcionários, presta atenção nessa homenagem que está sendo feito hoje de um grande 

lutador também em prol de vocês. Um abraço a todos! E meu carinho muito especial à 

família querida e linda! Um beijo!” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente! Boa tarde a todos! Aqui primeiro 

parabenizar a justa homenagem da vereadora Dulce Rita ao Aristides Colla. E aqui 

lembrar um pouquinho. A Dulce já falou desse extenso currículo. A gente não sabe como 

que arrumava tempo para tanta coisa, mas falam que, você quer chamar alguém para 

fazer algo, tem que chamar alguém ocupado, né? Aristides Colla, uma grande pessoa que 

nos deixou, foi funcionário público, como a Dulce falou, sempre preocupado com os 

trabalhos sociais da nossa cidade. Como a Dulce também falou, líder comunitário, 

presidiu a Savema. Tivemos muitos encontros lá, meu velho amigo das ruas da Vila Ema, 

da Savema, também. E foi um dos fundadores da Assem. E outro dia eu peguei um 

jornalzinho, último jornalzinho da Assem, que na verdade é uma revista, mostrando lá os 

presidentes, né? Todos os presidentes. Ali, eu pude observar o Aristides sendo presidente 

mais de uma vez. Também preocupado sempre com o funcionalismo público. Queria 

deixar um abraço aqui à Nara. A Nara, no dia que a gente pediu um minuto de silêncio 

aqui, que eu lembrei de um fato bem curioso. Quando encontrava o Aristides, ele já vinha 

sorrindo e perguntava: ‘Como vai a sua Nara?’, que a minha esposa também é Nara. E eu 

não respondia e já perguntava: ‘E a sua Nara, como vai?’ Deixa saudades, né? Um 

grande homem que deixou um grande legado. Um abraço! Deus abençoe!” 

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

votação a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, E.V.:- “Senhor presidente, também para dizer que nós 

vamos votar favorável. Fui vereadora com o Aristides, porque ele assumiu aqui, ele era 

suplente de vereador. Trabalhamos aqui na Casa, foi muito importante. Então os anais 

dessa Casa têm vários requerimentos, posicionamentos do Aristides Colla. E dizer que 

também uma vez eu estava na igreja, na comunidade, ele estava lá, atuante. Toda vez 

que tinha lei de zoneamento, que tinha o problema lá da Vila Ema, primeira pessoa que a 

gente lembrava, e sempre fizemos muita discussão, era o Aristides Colla, que sempre 
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discutiu todas as mudanças ali da Heitor Villa Lobos, todo aquele adensamento, tudo 

sempre teve uma atuação muito importante. Então aqui o nosso registro importante dessa 

pessoa que tanto lutou pelos servidores. E hoje a Casa está aqui com seus amigos, a 

Ana, a Bete, todas aqui que conheceram e atuaram com o Aristides.” 

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

votação o vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, E.V.:- “Primeiro parabenizar a Dulce pela homenagem, 

justa homenagem! Deixar meus sentimentos para toda a família. Nós também perdemos 

familiares há poucos dias. Prazer ter aqui com a gente no Plenário a minha prima, Vera 

Lúcia – somos primos irmãos –, com o Walter, esposo dela. Então, a gente faz uma justa 

homenagem à família do Seu Aristides, que eu conheci através do meu irmão João 

Carlos. Um servidor público da cidade que honrou a classe, a categoria, trabalhou muito e 

honrou a nossa cidade de São José dos Campos. Então, é uma justa homenagem para 

uma pessoa que trabalhou e marcou a história da nossa cidade. Pessoa do bem, deixou 

um exemplo do bem. E, como toda pessoa do bem, tem uma família abençoada. E que 

Deus abençoe a toda família e dê tudo de bom para vocês! E que Deus abençoe a todos 

nós! Fica aqui minha homenagem para Seu Aristides Colla. Fiquem com Deus! 

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

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, estava olhando assim algumas pessoas, 

olhando ali o Paulo, o Dirceu. Faltou ali o Dudu e o Jorley, que sempre estavam juntos 

também com Seu Aristides. Eu conheci o Seu Aristides na época do PFL ainda. Uma 

pessoa que tinha um trato muito educado com a gente. Eu era bem novo ainda – não era 

tão novo –, mas tinha um respeito para tratar política com a gente que estava chegando. 

Muito legal. Então, também deixo aqui meus sentimentos à família. Mas o bacana é isso. 

Ou seja, já falei isso para algumas pessoas, mas vou falar para a família também: um dia, 

eu consegui reconstruir um pedaço da história do Jardim Satélite lendo os anais da 

Câmara, o que tinha acontecido, discurso de vereador. Então, quem sabe daqui a uns 50 

anos, 100 anos, alguém for fazer um estudo, vão saber um pouco mais da vida desse 

grande homem também que foi o Aristides Colla. Então isso é muito bacana. É um 

orgulho para a família. E o PSD encaminha votação favorável. E parabéns aí pela Dulce 

Rita, pela justa homenagem, brilhante homenagem para uma pessoa que merece, uma 

pessoa que deixou aí um lastro realmente de muita competência, de muita sabedoria, de 

muita humildade e de bons projetos. Parabéns!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Senhor Aristides José 

Colla Francisco ele foi vereador de 89 a 96, 10ª e 11ª Legislatura. Eu conversei com ele 

algumas vezes. Era uma pessoa muito receptiva com a gente, muito educado. Então, 

deixo aqui parabéns à vereadora Dulce Rita pela homenagem e um abraço aqui à esposa 

Nara; aos filhos Flávia, André e Rodolfo; e a todos os amigos. Não tem como não falar do 

Dirceu, que está aqui, conhecido da gente. Paulo Alciprete, prazer recebê-lo aqui na 

Casa, todos os amigos e familiares. Mas as poucas vezes que conversei com Seu 

Aristides ele era essa pessoa. Quantas vezes encontrei com ele nos corredores da 

Câmara, né? Eu até nem tão não era tanto do tempo dele, mas muito educado, muito 

receptivo, uma pessoa muito querida. E como a Dulce falou aqui: deixou aqui tanto 

trabalho prestado na nossa cidade, quanta coisa boa ele fez. Nem sabia, tanta coisa que 

a Dulce mostrou aí. Então, justa essa homenagem. Parabéns à vereadora pela 

homenagem! E parabéns aí a todos familiares! Em votação o processo. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários 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. 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON, J.V.:- “Obrigado, senhor presidente! Da mesma forma, 

juntamente com o PSC, eu quero saudar a toda a família e agradecer porque através da 

pessoa dele vocês puderam construir muito nessa cidade. Eu estou tentando aqui abrir 

um texto, que está lá em Timóteo 4:7, que fala o seguinte... Timóteo 4:7, que fala assim: 

‘Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a 

coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia’. Ele combateu o bom 

combate, ele trouxe um legado, inclusive, para essa cidade. E quando você vê isso 

acontecer, isso modifica a vida da família. Modifica também a vida daqueles que estão no 

entorno. Então, acima de tudo, eu o conheci e vi o quanto amável ele era e quão 

agregador ele era. Então, em virtude disso, tudo que ele construiu foi por meio da boa 

conversa, da boa vizinhança, trazendo projetos para esta Casa. Então, eu quero 

parabenizar também a vereadora Dulce Rita pelo projeto e desta forma, em conjunto com 

o PSC, eu trago o meu voto também em prol desta.... deste projeto para que o nome dele 
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seja relembrado, assim como todo seu legado. Deus abençoe.” 

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. Com a palavra, então, a vereadora Dulce. Vai falar, Dulce? Com a palavra a 

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer essa 

oportunidade que o senhor está me dando extraordinariamente de eu ler aqui um texto 

que veio lá da Paróquia do Galo Branco, para falar um pouquinho, só um breve relato 

aqui, sobre o Seu Lucilo Barbosa, que é pai do nosso querido padre lá. Então, só para... a 

pedido da comunidade, só vou ler o texto aqui, que ele veio a falecer na terça-feira.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “‘O senhor Lucilo Barbosa, que chegou até a idade de 74 

anos, foi casado com Dona Isaura, pai de Adriano Barbosa, trabalhador no ramo de vidro; 

e de Luciano Barbosa, padre da Diocese de São José dos Campos há 11 anos, 

atualmente atuando no Parque Novo Horizonte. O senhor Barbosa, como era conhecido, 

chegou em nossa cidade no final dos anos 70, no ritmo dos nordestinos que aqui 

chegaram e colaboraram no crescimento e expansão e modernização de São José. 

Residindo primeiramente na Vila Industrial e pela área da construção civil, ajudou na 

ampliação da Petrobras, General Motors. Depois se fixou numa distribuidora de bebidas 

(Porto Real, que depois passou pelo nome de Femsa, ligada à Coca Cola) e ali trabalhou 

por mais 20 anos e por ela pode conhecer toda a cidade e cidades vizinhas. Homem de 

honestidade reconhecida, fazia amigos com muita facilidade. Igualmente os acolhia em 

sua casa que era para os mesmos e familiares, um referencial em momentos 

comemorativos. Aos filhos, como pai, era um amigo querido, conselheiro e um professor, 

instruindo-os a adentrar na fase adulta com sabedoria. E companheiro de 46 anos de vida 

conjugal de Dona Isaura, residindo no Galo Branco, Distrito de Eugênio de Melo, cujos 

últimos momentos passaram juntos. Ela lhe deu café da tarde; depois, no início da noite, o 

jantar, e o pôs para dormir. E ali dormindo, ele adormeceu para este mundo para acordar 

na luz do céu, segundo a fé cristã católica da família. O padre Luciano Barbosa, membro 

do Conselho de Presbíteros da Diocese de São José dos Campos e do Conselho 

Metropolitano de São José e do Vale do Paraíba e dos Vicentinos, agradece, em nome da 
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família Barbosa, por este espaço e linda homenagem dada ao seu amado pai, o Seu 

Barbosa’. Texto feito pelo seu próprio filho, o padre Luciano. Então, eu queria aqui deixar 

aqui minhas condolências, meus sentimentos pela família do Seu Lucilo, pelo padre, pela 

Dona Isaura, pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e sei como que foi justa e 

límpida sua caminhada. Então, querido padre Luciano, minha justa e tardia, que me 

desculpe, a homenagem. Queria agradecer o senhor novamente pela oportunidade de eu 

estar fazendo essa homenagem.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereadora! Um abraço 

aí a todos os familiares. Com a palavra o vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Uma questão de ordem. Só 

queria que o Betão botasse uma imagem.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Nós, como médico e vereador, e a gente defende a 

saúde, teve um fato essa semana, que nós – próximo! –, que a gente não concordou 

muito, foi que a empresa nova, que está trabalhando na coleta de lixo, utilizou os 

servidores com roupas próprias. E isso, para a saúde e para a higiene do servidor, é uma 

coisa prejudicial. Então, gostaria que isso aí fosse corrigido, que essa empresa cumprisse 

o que manda o Ministério, que o Ministério do Trabalho condena isso daí. Isso daí é uma 

coisa muito errada. Quem está exposto ali provavelmente sem máscara e com a roupa de 

uso próprio. Então, a gente como médico, como vereador e que defende a saúde, queria 

fazer só essa denúncia aí. Que a empresa comece, mas comece com o pé direito, né? 

Começou errado. Obrigado!” 

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

O vereador DR. ELTON:- “Queria alertar – obrigado, primeiramente, senhor presidente! – 

trago uma notícia. Talvez nem todos acompanharam, mas infelizmente, ontem, através do 

STJ, entrou o rol taxativo. Eu não sei se os senhores aqui da Casa e quem nos 

acompanha aqui na Câmara também sabe do que eu estou falando. Trabalho e sempre 

trabalhei como médico, tanto no setor público quanto no privado. E muitas doenças elas 

não são contempladas dentro do rol de tratamentos que são definidos para... pelo 

Ministério da Saúde. E em virtude disso, infelizmente, alguns tratamentos precisam de 

judicialização. Agora, o STJ determinou, mais uma vez, de forma equivocada, a 

assistência adequada aos doentes. E daí eu lembro das crianças com autismo, dos 

pacientes que precisam de medicação de alto custo, que agora, quando não fizerem parte 

do rol de medicações e de tratamentos definidos, infelizmente serão podados os seus 
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tratamentos. Aí eu tenho que lembrar crianças que têm, precisam... a gente fala tanto de 

autismo aqui, mas talvez não tenhamos.... não temos ainda a total... o total entendimento 

do que isso irá transformar a vida daqueles que precisam de tratamentos especiais, 

infelizmente. Eu vejo que muitas crianças e muitos adultos precisam de medicamentos de 

alto custo, de tratamento. Infelizmente, o STJ, de maneira inadequada, foi lá e determinou 

que não vai mais poder ser exigido dos convênios. Se pelo SUS tem um custo tão alto e 

às vezes por meio do governo não consegue esse tipo de tratamento, muitas famílias 

buscam atendimento por meio de um plano de saúde. Agora estão sendo podados dos 

seus interesses e dos seus direitos por meio do STJ. Infelizmente nós perdemos, nesse 

momento, e esperamos que numa instância maior isso seja reavaliado e isso caia. Aí 

precisa que você, população, nós vereadores, possamos levantar essa pauta e brigar por 

isso, para que as pessoas possam ser atendidas nas suas demandas, nas suas 

demandas de saúde, tá bom? Deus abençoe! Obrigado! Conto com todos!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 531/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11231/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir o selo Amigo do Esporte.  

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

à discussão do processo. Em discussão o Processo nº 11231/2021 – Projeto de Lei 

531/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Em votação o processo. Informo aos 

senhores vereadores que o processo possui duas emendas, sendo que a Emenda nº 1 foi 

retirada pelo autor. Votaremos, portanto... Então, só fazendo uma correção aqui então. 

Então, em votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui 

dois substitutivos, sendo que o primeiro foi retirado pelo autor. Votaremos, portanto, o 

Substitutivo nº 2. Em votação o Substitutivo nº 2. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem.” 

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Substitutivo nº 2 aprovado 

por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 2. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 51/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2250/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a rua Dois, 

localizada no bairro Santa Lucia 1 A, de rua Arlindo Pereira dos Santos. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 
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nº 2250/2022 – Projeto de Lei 51/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em 

votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui duas 

emendas, sendo que a Emenda nº 1 foi retirada pelo autor. Em votação a Emenda nº 2. 

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

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

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 2 aprovada por 

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por unanimidade. 

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

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

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 95/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3617/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua Quatro, do 

Loteamento Capuava I, de Aurora Menezes Gomes da Silva. 

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

nº 3617/2022 – Projeto de Lei nº 95/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em 

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

emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

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 se manifestem.” 

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

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 
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unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 96/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3618/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua Três, do 

Loteamento Capuava I, de Nilson Gomes da Silva. 

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

nº 3618/2022 – Projeto de Lei 96/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em 

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

emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

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 se manifestem.” 

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 145/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4462/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, incluso na pauta, que denomina a rua 

11 (Onze), do loteamento Vila Amélia, de rua Benedita Dias dos Santos. 

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

nº 4462/2022 – Projeto de Lei nº 145/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, 

inscrita para falar no processo.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Só encaminhamento de votação. Senhor presidente, eu 

quero... O nome dessa rua é de Benedita Dias dos Santos, filha do casal de Joaquim Dias 

dos Santos e Benedita Geralda, nasceu em 13 de junho de 1940, no distrito de São 

Francisco Xavier, Município de São José dos Campos, onde a família possuía um sítio de 

agricultura familiar no bairro do Pocinho naquela comunidade. Também a pequena 

acompanhava... que é a Benedita, a mãe do Gabriel, acho que aqui a Ana, o pessoal aqui 
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conhece. Ela trabalhava lá.... o pai dela tinha uma venda no bairro dos Remédios, onde 

era comercializado os produtos que cultivava pelo próprio sítio. Aí em 54 veio para São 

José; trabalhou na Alpargatas. Em 61, ela casou-se; em 62 nasceu o filho Gabriel; ela se 

desligou da empresa. E infelizmente, nós perdemos ela há pouco tempo. Então, é por isso 

que nós estamos aí definindo essa rua Benedita Dias dos Santos. Obrigada!” 

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

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

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

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo 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, em tempo, solicito para inclusão de votação do 

Processo 5243/2022 – Projeto de Lei Complementar nº 8, de autoria do Poder Executivo. 

Também solicito, senhor presidente, a supressão da 38ª Sessão Ordinária, que 

acontecerá... Tá bom! Desculpa! Já estava colocando. Então, a supressão da sessão 

ordinária do dia 16 do 6. A próxima sessão, tá bom?” 

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

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

contrários 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 Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de inclusão para votação, em regime de urgência para 

apreciação em turno único, do 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; e o pedido de supressão da sessão 

ordinária do dia 16 de junho de 2022, em virtude do feriado de Corpus Christi 
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(Requerimento nº 671/2022 – Processo nº 5549/2022, de autoria do vereador Zé Luís). 

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

Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Nesse momento eu queria, 

assim... faço uma fala um pouco chateado em virtude de que como é muito fácil trazer um 

projeto de lei do Executivo para ser votado nessa Casa. Eu coloquei dois projetos de lei 

para ser votado e eles foram retirados da possibilidade de votação. Primeiro projeto foi o 

Processo 4104/2022, que não pode ser entrado porque foi retirado por esta Casa e trata 

de Maio Furta-cor. Eu tentei colocar em maio e não consegui. Tentei colocar agora em 

junho, já passou maio, mas eu tentei colocar em junho, também não entrou. E trata-se da 

defesa e de um momento de conscientização sobre saúde mental materna. Eu não estou 

falando somente de depressão pós-parto. Eu estou falando de algo muito mais importante 

e de pautas que não têm sido assistidas por meio da Secretaria de Saúde ou da maioria 

das secretarias de saúde do nosso país. Então, por causa disso, tem sido feito um levante 

em virtude disso para que a gente consiga dar uma melhor assistência materna, 

principalmente por causa do sofrimento materno diante de suas grandes demandas. O 

parto, as pacientes que acabam tendo que fazer histerectomia durante ou no ato cirúrgico 

do parto, as depressões pós-parto, as demandas de sobrecarga em cima da mulher 

depois do parto. São tantas questões, mas elas não são colocadas como prioridade. Da 

mesma forma, também pedi para entrar um processo que é o 6312/2021. E daí eu falo: a 

Prefeitura tem feito um bom trabalho em muitos sentidos. E daí ela faz a vacinação que foi 

colocada em votação, pode ser feita na Casa do vulnerável, pode ser levado fralda para o 

vulnerável. Parabéns, muito bom o projeto! Além disso, muitas outras ações podem ser 

feitas para esse vulnerável. Mas por que não levar o medicamento para esse vulnerável? 

Infelizmente, se eu posso levar uma fralda, se eu posso levar a vacina, por que que eu 

não posso levar, então, a medicação? Então, eu faço essa fala muito chateado pela 

retirada do processo e do projeto de votação porque em alguns momentos dá a mim 

entender que é mais fácil que este que está sendo assistido morra e depois nós damos 

para ele um nome de rua.” 

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, incluso na pauta, 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 
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454, de 8 de dezembro de 2011, e dá outras providências. 

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

discussão do Processo nº 5243/2022 – Projeto de Lei Complementar nº 8/2022, de autoria 

do Poder Executivo. Vereador Lino Bispo inscrito para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público 

que nos acompanham pelas redes sociais, a gente vê na Casa na noite de hoje vários 

servidores, funcionários públicos, professores concursados vaiando a votação do 

processo de hoje. Quero dizer aos senhores vereadores que nós temos aí mais de 1.500 

professores PDs e professores eventuais aguardando essa Casa votar esse projeto. Esse 

projeto ele trata do novo piso salarial do professor que o presidente Jair Bolsonaro fez um 

aumento considerável, subindo mais de 30% o valor do piso salarial. Só que o governo 

federal fez... tomou essa iniciativa, e o governo municipal tem que tomar a iniciativa de 

colocar o projeto para ser votado. Eu quero aqui cumprimentar o prefeito Anderson Farias, 

que teve essa sensibilidade de mandar o projeto para essa Casa, porque, se ele não 

tivesse mandado, não é automático vindo do governo federal o aumento dos professores. 

E nós vimos aí alguns servidores manifestando contra, mas a gente esteve aí 

acompanhando algumas cidades no Estado de São Paulo e principalmente algumas delas 

administradas por PT... são poucas. São quatro cidades só que o PT administra no 

Estado de São Paulo. Em uma delas, o projeto até foi para a Câmara, mas não votou 

ainda. E nas outras três, nem ir para a Câmara o projeto não foi. Então, aqui em São 

José, o prefeito Anderson mandou o projeto para cá e tem aí esse número grandioso de 

professores que fazem um trabalho realmente magnífico. São professores que não têm o 

concurso, ainda não são concursados, mas são professores que têm capacidade, são 

pessoas qualificadas, são homens e mulheres que trabalham para a educação da nossa 

cidade. Eles estão fora do sistema de concurso da Prefeitura, mas eles não podem ficar à 

margem de um salário melhor. Eles não podem ficar aí precisando desse dinheiro na sua 

conta, que com certeza vai fazer a diferença para muitos deles. É quase R$ 1.000 que 

está subindo o piso do professor, e que eles estão ansiosos aguardando essa Casa votar 

esse projeto. Eu quero até aqui cumprimentar os vereadores que teriam que dar... fazer o 

parecer nas emendas protocoladas que fizeram isso na noite de hoje, porque eram para 

ter votado numa sessão extraordinária, mas foi pedido prazo de emenda, como vocês 

sabem. Depois tramitou o projeto normal e essas emendas então teriam que ter 

pareceres. E ainda faltava alguns pareceres a serem dados, e aí os vereadores fizeram 

questão de pedir para que a sessão pudesse ser suspensa para que esses pareceres 

pudessem ser dados. Portanto, aí o líder do governo pediu a inclusão do processo, e nós 

estamos aí discutindo o PLC 8, que é um PLC que vem fazer justiça aos professores, que 

vêm fazer justiça aos pais e mães educadores que têm aí um ganho considerável no seu 

salário. Eu quero dizer aos senhores vereadores, eu acredito que essa Casa votará por 
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unanimidade esse processo, para que o prefeito possa no dia de amanhã sancionar, o 

prefeito. E já até confirmei com o secretário adjunto que o projeto será sancionado 

amanhã e será pago aos professores na segunda-feira. Então, eu quero aqui agradecer a 

ação do Poder Executivo, que tem realmente essa sensibilidade de fazer essa 

equiparação tão esperada e tão merecida aos professores da nossa cidade. Ao passo 

que, como eu já disse, vereador Milton, em muitas cidades do Estado de São Paulo não 

foi dado esse passo ainda. Os professores não têm como receber um novo salário se a 

Prefeitura não tomar a atitude. Portanto, esta Casa inclusive teve... retroativo ao mês de 

maio. Vão ser pago na segunda-feira o mês de maio, e no dia 30 de junho normalmente, 

será normal a folha de pagamento. Então, eu quero aqui dizer aos senhores que é 

importante que a gente faça com que esse projeto seja votado, eu acredito que por 

unanimidade, porque esses quase R$ 1.000 que vai entrar na conta do professor vai fazer 

uma grande diferença naquilo que ele precisa prover dentro da sua casa. Portanto, quero 

aqui dizer aos professores PDS e eventuais que muitas vezes eles são discriminados, que 

muitas vezes eles são tratados como professores inferiores. Mas eu tenho certeza que 

essas professoras, esses professores, PDS e eventuais são tão dignos quanto aqueles 

que são concursados. Portanto, é uma falta de respeito, é uma falta de solidariedade 

àqueles que têm merecimento, e às vezes tem aquele grupo, porque já está ganhando um 

valor maior, acha que eles têm que ficar ganhando um valor menor. Então, eu quero aqui 

dizer que esses professores, senhores vereadores, eles merecem que vocês deem esse 

voto realmente favorável a esse processo, porque eles são dignos de receber um salário 

maior. E com certeza é justo o que nós faremos nessa noite de hoje. Eu não tenho dúvida 

que essa Casa aprovará esse processo para que o prefeito Anderson Faria possa pagar 

na segunda-feira esse aumento salarial significativo, merecido, importante para a classe 

dos professores PDS e eventuais, que como eu já disse, precisam ser mais valorizados, 

precisam ser mais reconhecidos pelo trabalho digno que eles fazem. Sai das suas casas, 

vai ao trabalho, não são concursados, mas são professores, trabalhadoras que realmente 

têm dedicado o seu trabalho, seu ensino às crianças da nossa cidade. Portanto, eu peço 

aos senhores vereadores que possam, na noite de hoje, ser favorável a esse projeto para 

que o prefeito possa sancionar amanhã e pagar os professores na segunda-feira. Então, 

quero aqui, senhor presidente, concluir a minha fala fazendo esse apelo. Tem mais de 

1.500 professores aí acompanhando a sessão de Câmara pela TV Câmara e com certeza 

outros pelo Facebook e com certeza estarão aguardando o voto de vossa excelências 

favoráveis ao projeto PLC número 8. Obrigado senhor presidente!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Deixa eu só comentar, o 

Dr. Elton e a vereadora Dulce Rita. A Juliana também está inscrita para falar no processo, 

então ela teria que falar primeiro – tá bom? – para depois abrir a fala. Cadê a Juliana? E 

continuar a discussão. Que ela está inscrita também. Você vai falar? Então, você teria que 

falar primeiro para depois abrir a palavra para Dulce Rita e para o Dr. Elton, por favor, ôh, 

vereador!” 

Ocupa a tribuna o vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, senhor presidente! Boa noite, 

senhores vereadores, toda a galeria! Da minha parte, e tenho certeza que boa parte do 

grupo que eu estou, nós não somos contra a aumento para professor nenhum e nem nós 

estamos aqui para ser contra servidores. Nós já mostramos o contrário. Nós, Juliana, 

Walter, Petiti, eu, Elton, o Thomaz, Juninho, muito pelo contrário. Se esse pacote fosse 

um pacote de bondade, ele teria vindo em fevereiro, quando ele foi sancionado lá pelo 

Bolsonaro. Então, ele deixou para vir à tona só agora, em junho, 31 de maio, dessas 

pegadinhas que são feitas para jogar vereador contra vereador. Se falar em justiça numa 

cidade em que não se tem justiça, que quando você se põe contra um projeto, como nós 

nos colocamos contra o PL 5, você é perseguido, perseguido. E vem mais perseguição 

para cima desses oito que foram contra esse projeto. E se vier mais perseguição, eu vou 

usar esse microfone para denunciar todas as perseguições que eu estou sofrendo. Eu, 

José Cláudio Mancilha de Faria Barbosa, estou sendo perseguido, muito perseguido. E 

digo mais: mais perseguições virão, porque nós tomamos o lado dos servidores. 

Infelizmente. Eu não ia vir falar aqui hoje, mas tem coisas que acontecem, que a gente 

não pode falar e que realmente machuca e magoa muito. Dá vontade até de renunciar e 

largar mão, porque um passarinho não faz verão. Ainda são oito. Mas, esse projeto, a 

gente pode até votar para ajudar os professores iniciais lá que precisam. Só que a 

progressão disso, a Juliana vai mostrar, é ruim, porque a Juliana estudou. De todo isso 

daí, teve uma professora que entrou na minha rede social para falar: ‘Doutor, vota logo 

esse projeto’. Todos os outros servidores estão contra esse projeto. Neste teatro que nós 

vivemos, nessa mentira, que eu não pretendo fazer parte, porque aqui eu não tenho, não 

tenho ódio nem raiva de ninguém, mas a gente tem que fazer a coisa certa. Então, nós 

olhamos esse projeto, estudamos com os nossos advogados, vimos que a progressão é 

ruim. A Juliana vai mostrar que o final... o aumento inicial é bom, mas a progressão é 

ruim. Então, talvez tenha mais uma pegadinha aí. Eu tenho certeza que eu vou ser mais 

perseguido do que eu já estou sendo, mais judiado do que eu já estou sendo, mas eu 

tenho certeza que lá na frente Deus vai me dar a vitória. Deus vai estar olhando. Nós 

vamos estar fazendo a coisa certa. Se eu vou votar a favor ou contra esse projeto, 

sinceridade ainda não sei. Vou conversar com os meus colegas, vou... Eu quero fazer o 

certo para quem precisa. Apesar de eu ser médico, não é muito a minha área, a área de 

educação. Eu quero dar um voto que eu possa ajudar todo mundo e não atrapalhar a vida 

das pessoas. E que esse voto meu não me traga mais perseguição e mais sofrimento, 

que é o que eu ando tendo nesses últimos três meses, desde que eu fui contra àquele 
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projeto do PLC, àquele parcelamento de 20 anos, a Pelom, que nós ganhamos, até o 

momento nós ganhamos. Então nós vamos esperar o que a Juliana vai mostrar para 

definir o nosso voto. Porque, eu, como vereador, eu prefiro acreditar no vereador e ver o 

que a vereadora vai mostrar para ver se é certo ou errado a decisão que eu vou tomar. 

Mas a decisão que eu tomar vai ser pelos servidores, para fazer o bem para os 

servidores. E se esse projeto fosse bom, e fosse para ajudar, por que que não veio em 

fevereiro? Por que que o prefeito esperou o dia 31 de maio para baixar esse projeto? Está 

cansativo, gente! Está cansativo isso daqui. Está cansativo. Obrigado.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador... Juliana Fraga, 

então. Então, então já posso encerrar a discussão do processo, porque depois que eu... 

porque depois não tem como abrir mais, entendeu? Estou seguindo o regimento aqui. 

Tem que primeiro terminar a discussão ali para depois eu abrir aqui, entendeu? Doutor, 

vai falar, doutor? Vai falar, então. Então inscrito para falar no processo o vereador Dr. 

Elton.”  

Ocupa a tribuna o vereador Dr. Elton.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Antes de tudo eu 

quero dar aparte a minha amiga vereadora Dulce Rita. Eu quero que ela faça a fala, por 

favor!” 

A vereadora DULCE RITA, em aparte:- “Também tenho muito a lastimar, porque 

infelizmente teve um trabalho exaustivo aí, principalmente da Juliana – vamos fazer 

justiça –, que elaborou muitas emendas para ajudar no processo. Essas emendas foram 

vetadas pela comissão. Na Comissão de Justiça, foi pelo Juvenil, Pascucci, que votaram 

contra as emendas dela, com o parecer favorável do Dr. José Cláudio. Na Comissão de 

Economia, foi Eleven e Marcão que votaram contrário, com o parecer favorável do Júnior. 

Então, nós vimos aí que mais uma vez a educação não é nada para essa cidade, para 

esse país. Vamos ter que acabar votando a favor, sem emenda, com prejuízo para vocês, 

porque mais uma vez houve manobras para embutir o piso salarial, que já estava vindo aí 

desde fevereiro, mas agora tudo é a toque de caixa, como se estivesse muito 

preocupado. Se estivesse preocupado, como disse o Dr. José Cláudio, já tinha posto 

antes. Não puseram antes. Fizeram a toque de caixa, com um prejuízo imenso para a 

ascensão salarial de todos. Vai ter um ganho inicial, uma perda, uma perda imensa futura. 

Quer dizer, ninguém está preocupado mesmo com professor, nem com educação nessa 

cidade. Está preocupado muito com os prédios, mas não com ser humano. Então queria 

falar que aqui em São José nem concurso público não tem mais. Só eventuais. Por conta 

de não ter concurso, estamos aí com problema no Instituto. As faculdades estão fechando 

o curso de pedagogia (lastimável) por falta de interesse dos alunos. Lógico, com uma 

carreira aviltante que vocês estão tendo, estudam para ser massacrado, para não ter 

salário, para ter que vir aqui mendigar salário. É o que está acontecendo. As faculdades 

estão fechando o curso de pedagogia em São José dos Campos. Nós temos cidades 

muito menores, como Caçapava e Jacareí, que estão pagando mais para os professores, 

estão reconhecendo a importância da educação, a importância de um futuro melhor para 

o Brasil. O resto é só conversa mole. Eu queria falar finalmente que eu sou filha de uma 

professora, e sei quanto é importante um trabalho, trabalho justo, um trabalho que precisa 

ter dedicação, que precisa ter amor, que precisa ter empatia com o aluno, com a mãe e 

com a família, que precisa entender os problemas das famílias que estão com os meninos 

na escola. Então, tudo isso estão se jogando por ladeira abaixo. Todos os altos... os altos 

propósitos, os discursos, tudo está indo ladeira baixo, tudo ladeira abaixo, a hora que não 

se reconhece o direito do professor. O mínimo direito, que é o salário. Depois tem outros 

direitos, tem mais direitos de opinar, de ajudar, de ter liberdade de expressão, de não ser 
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perseguido, muito mais. Infelizmente isso aí está tudo indo ladeira abaixo. Está seguindo 

exatamente a cartilha lá de cima, vão cortar tudo da educação, vão fazer prédio que dá 

mais futuro. Olha, gente, não vai dar mais futuro, não. Porque o que nós estamos vendo 

pela sociedade aqui foi falta de problema, foi falta de educação, foi falta de empatia, foi 

falta de respeito tanto com os alunos, com os professores e com as famílias, porque isso 

tudo é efeito dominó dentro de uma sociedade. Continuamos vendo, vendo as mesmas 

coisas, a mesma história se repetir de novo. E infelizmente, não é esse o Brasil que eu 

quero para o meu futuro, não é esse que eu quero. Eu quero respeito e dignidade para 

todos e principalmente os alicerce que é feito em prosas e versos, que o alicerce de uma 

sociedade é a família e a educação. Então vamos segurar em Deus para preservar a 

família, porque a educação aqui já foi para o brejo.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, vereadora Dulce Rita! Bem, a minha fala é, 

primeiramente, eu creio que de agradecimento aos professores. Se hoje eu estou aqui, 

tem o papel dos meus professores, e eu me relembro bem de cada um deles. Eu fui 

estudar sem condições, trabalhei... estudei em escola pública do Estado até que eu 

pudesse alcançar o sonho de me tornar médico. E hoje não haveria outra forma na minha 

posição, como representante do Legislativo, de deixar de defendê-los. Eu não tenho como 

fazer isso, porque eu nunca vou ter como pagá-los. E falando nisso, eu gostaria também 

de parabenizar a toda tramitação que aconteceu no governo federal, porque, se isso está 

acontecendo de aumento de salário, aconteceu por meio do governo federal. Então, foi 

sancionado isso pelo presidente e houve a possibilidade do aumento do salário dos 

professores. Só que dentro do projeto federal, não está falando sobre corte na evolução 

do salário. Então, quando eu venho falar aqui, é o seguinte: o que está acontecendo é 

que nesse projeto apresentado aqui não haverá uma adequada progressão de carreira, 

tanto para os professores, os PDs, os eventuais. Não haverá. Porque, se você parar para 

dar uma olhada qual será a progressão, à medida que vai galgando espaço ou graus na 

carreira, como professores eventuais, como PDs, o que acontece é que a gente antes via 

uma progressão à medida que vai estudando e ganhando o status através do seu estudo 

e da evolução, aumentos de salários que culminam com 200 ou 300 reais. Só que agora a 

progressão apresentada por meio do projeto vai dar aos professores uma progressão de 

R$ 20. Ou seja, não venha com conversa de que há valorização. O aumento do salário é 

obrigação, dado pelo Governo Federal. Não está fazendo favor. O Governo Federal 

mandou que essa pauta viesse. Era para passar. E daí aumentamos o salário, como se 

isso fosse um agrado desse governo? Negativo. Isso é obrigação de todas as cidades se 
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adequarem. Então, o que aconteceu? A gente acabou organizando a pauta, paramos um 

pouco, todos os vereadores, exatamente para que todos os pareceres que foram 

apresentados e que foram colocados pensando na progressão do salário, foram 

rejeitados. Parabéns, parabéns! Foi rejeitado a progressão. Isso quer dizer que tem um 

ganho para agora, mas não tem o ganho para o futuro. Lá no futuro vai ser esquecido. 

Vinte reais. Você estudou, você veio lá estudar junto com os professores fora de horário, 

teve que fazer curso. Parabéns! Você ganhará R$ 20! É essa progressão? Não é isso, 

não. Porque era obrigação desse governo dar o aumento, e esse aumento vai ser dado. E 

desta forma, eu gostaria muito de ter votado a favor das emendas. Só que elas foram 

retiradas. Retiradas pelas comissões. Eu fui amputado mais uma vez. Eu vou falar de 

novo. Eu fui amputado mais uma vez da possibilidade de votar a favor dessas emendas, 

para que vocês, professores, pudessem ter um aumento de progressão do salário. Agora 

eu sou obrigado nesse momento a votar no aumento desse salário nesse projeto, porque 

já não tem mais como ganhar, porque parte dos vereadores... e daí eu digo, base do 

prefeito, do qual eu nem quis sair, eu fui retirado. Eles votaram através da... fizeram 

através das comissões a retirada das emendas. Então eu lamento mais uma vez ter sido 

amputado. Eu vou votar a favor do projeto de lei, mas infelizmente de maneira muito triste 

por ver que a adequação e a parabenização do professor e do seu esforço foi retirado 

desse projeto.” 

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

também inscrita para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Juliana Fraga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

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

internet e todos os servidores e servidoras aqui presentes, todos os professores e 

professoras! Bom, eu quero iniciar a minha fala dizendo que o piso salarial é bom. 

Ninguém tem dúvida disso. O piso salarial é bom, e não tem ninguém que seria contra 

ele. Agora, o que não é bom, o que não é bom é a falta de transparência. O que não é 

bom é sermos enganados. O que não é bom é sermos desvalorizados numa cidade dessa 

como São José dos Campos. E isso acontece. Está acontecendo nesse momento com 

essa... com a votação desse projeto. O que não é bom é saber que o Tribunal de Contas 

do Estado emitiu relatórios desde janeiro que o Município de São José dos Campos não 

gastou o suficiente com os professores. Desde janeiro, o Tribunal de Contas já está 

alertando. O que não é bom é saber que aqui em São José a prioridade não são as 

pessoas. Gasta-se milhões em uma ponte que não tem serventia, que não resolve o 

problema. As obras, tanto grandes quanto pequenas, são aditivados, têm aumento. As 

terceirizações que aconteceram em todas as creches, alguém ganha com elas e não é 

nem servidor, não é nem os funcionários nem os munícipes. A cidade recebeu, teve uma 

arrecadação acima de 300 milhões; só para o ano que vem, o Fundeb já está 

provisionado para 473 milhões, e infelizmente vemos a desvalorização dos funcionários, 

dos professores, a falta de atendimento para as pessoas, saúde, transporte, habitação. É 

o que nós estamos vendo aqui em São José. O que não é bom é a falta de transparência. 

O próprio OVale veio falar que a Prefeitura tentou fazer uma manobra contábil para zerar 

a dívida do Instituto. Olha isso que nós estamos vivendo aqui em São José. Tentou fazer 

uma manobra contábil. E os nossos pedidos de informação? Sempre rejeitados. Nós não 

temos informação aqui. Todos os nossos requerimentos são rejeitados. O que não é bom 

é querer que a gente votasse terça-feira com o discurso de que o piso é bom, é legal, não 

vai mudar nada, e quando a gente vê, quando a gente olha melhor, tinha sim um passa-

moleque, infelizmente. E é claro que se não primam por transparência, eles também não 

seriam ao propor esse projeto, não seriam. Quero lembrar que o piso nacional do 

magistério foi instituído como uma das políticas de valorização aos professores, ao 

magistério, em 2008, pelo então ministro da Educação Fernando Haddad, na época do 

governo Lula, que na lei é previsto o reajuste em janeiro, todo janeiro. E agora foi dado, 

porque nesses dois anos de pandemia foi congelado. Então não é favor, não é articulação 

de ninguém, é direito, está na lei. E atrasado, por sinal. Atrasado, porque a portaria... 

porque não foi lei do presidente. Foi uma portaria que ele emitiu em fevereiro, e podia ser, 
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sim, como o Tribunal de Contas mesmo mostrou que não teve valorização dos 

professores, não pagou os professores. Nós fizemos algumas emendas e, como os 

colegas já falaram, foram rejeitadas. Infelizmente foram rejeitadas. E que politicagem 

quem faz aí é... o vereador na semana passada falou que eu ia fazer emenda populista e 

politicagem, mas quem faz é ele, infelizmente. Porque, já falei, foi em fevereiro, foi 

expedida portaria. O Tribunal de Contas já está alertando desde janeiro que não está 

aumentando, que não pagou os professores, não teve reajuste para os professores. E 

todas as votações que tivemos na época de pandemia, o vereador votou contra os 

professores. E aí eu quero lembrar aqui tanto os professores eventuais e aos professores 

PDS, quando a gente, na época da pandemia, quando a gente sugeriu que não tivessem 

feito empréstimo aos professores eventuais, mas que desse um auxílio, um benefício, 

uma cesta básica, votou contra. Quando a gente sugeriu a dar vale-transporte para os 

professores eventuais, votou contra. Quando a gente sugeriu que os PDs ficassem em 

casa trabalhando remoto, porque não tinha aluno na escola, votou contra. Quando nós 

pedimos aqui na votação que aumentasse apenas cinco anos para as professoras, igual 

aos professores, votou contra. E vem falar que valoriza, que está preocupado com o 

professor? Eu não vejo preocupação. Será que ele sabe que o professor eventual da 

nossa cidade não recebe vale-transporte, não recebe vale-alimentação, trabalha de uma 

escola para outra e nem o salário nem é de acordo com as horas que ele trabalha, com 

tempo que ele trabalha? Não recebe. Será que ele sabe que os professores PDs têm que 

fazer uma prova? Paga a prova, paga para fazer a prova para poder pegar a aula. Se ele 

não estiver bem no dia da prova, ele está fora. Ele está fora. E aí a prova é classificatória, 

não garante que ele vai pegar uma sala boa. Não interessa a experiência do professor 

PD, não interessa o título que ele tenha, os cursos que ele tem. É pela classificação 

apenas da prova. Não valoriza a experiência que ele tem na própria rede. Será que ele 

sabe que o professor PD, se tiver um filho doente, uma professora se tiver um filho doente 

e tiver o atestado, porque ficou com a filha, ele perde o dia? Será que sabe? Será que 

sabe que os professores da Fundhas, os professores das Cedins, que foram 

terceirizadas, estão recebendo R$ 1.800 para trabalhar o período inteiro! Meio período 

como professor e meio período como educador. É um absurdo, é um absurdo e uma 

vergonha! Na cidade de São José dos Campos, uma cidade que se diz cidade 

tecnológica, cidade inteligente, cidade da cultura, cidade da educação, tem professores 

que estão ligados com a Prefeitura porque são terceirizados, acabaram de ser 

terceirizados. As creches... tem creche pagando R$ 1.800 por professor o dia inteiro. É 
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uma vergonha! E aqui eu quero dizer o seguinte: além disso que eu falei, esse projeto que 

queria votar na pressa, mexeu com o plano de carreira, está mexendo com o plano de 

carreira, sim, dos professores antigos, do plano antigo, e dos professores novos. E aqui 

eu quero mostrar as emendas, e aqui eu quero mostrar como que está mexendo. Por 

favor!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Nós temos algumas... nós fizemos quatro emendas. A 

primeira emenda era para ser retroativa a fevereiro, porque a própria lei, a Lei 454 diz que 

o piso de São José dos Campos nunca seria inferior com o piso nacional. Está aí, esses 

meses foi inferior ao piso nacional. Próxima, por favor! Nós fizemos uma outra emenda 

para falar, para colocar, incluir os professores da Fundhas, Cedins, que eles também 

tivessem um reajuste no piso. Aí poderiam até falar: ‘Ah, é inconstitucional’. Mas nós 

votamos um projeto, e eu avisei que era inconstitucional o projeto do secretário, de 

aumento dos secretários. Então, tinha como justificar o projeto dos professores da 

Fundhas e dos Cedins. Obrigado! Estou tranquila. Dr. Cláudio é meu médico. Próximo, 

por favor! E aí os professores do plano antigo... os professores do plano antigo, a cada 

três anos, mudava-se a referência: tinha 10% a mais no salário, por tempo de serviço. 

Agora eu quero mostrar a tabela. Olha como que vai ficar. Não, não, essa não. Por favor! 

Essa. Olha lá. O plano antigo. Então, está lá, Referência 1, 12,79. O professor, depois de 

25 anos, 25 anos, quando está para se aposentar, ele vai para a Referência 9, 27,44 

hora/aula. Depois de 25 anos, tá? Porque é de três em três anos aumenta 10%. Aí, se o 

professor fizer uma licenciatura, duas pós, um mestrado e um doutorado, vai aumentando 

10%, ele consegue chegar na 14, lá na Referência 14. Ele só passa dessa referência se 

ele continuar trabalhando depois de 25 anos, porque até então é aí que para a referência 

do professor. E aí o salário dele, depois de tudo isso, 25 anos e todos esses títulos 

(licenciatura, duas pós, um mestrado e um doutorado), ele vai ter o salário de 8.838. Aí, o 

plano novo, o que que ele fez, esse piso? Olha lá, ele mexeu lá na Referência 1, colocou 

o piso. Ótimo. Dezenove e vinte e três, R$ 19,23. Mexeu. Mas não tem nenhum professor 

do plano antigo na Referência 1. Não tem nenhum professor do plano antigo na 

Referência 2. E aí ele aumentou – olha lá – dez centavos. Dezenove e trinta e três, 

Referência 3; 19,43, Referência 4; 19,53, Referência 5. Ele aumentou dez centavos! Aí, 

começou a chegar... chegou lá na Referência 6. Referência 6, o professor, no mínimo, 

tem 20 anos já de casa, e continuou a referência 20,58 como é. Ou seja... Próximo! 

Próximo! Pela primeira vez, São José paga menos que o piso para os professores do 
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plano antigo, porque a referência dele mudou de acordo com o tempo de serviço, de 

acordo com o título que ele tem, e calculado no piso de agora, não no piso novo. Ele não 

vai receber o piso novo. Mudou o plano de carreira quando tirou os 10% de cada 

referência, quando ele não fez a progressão. Desde a Referência 1, ele tinha que 

continuar dando os 10% da referência, no plano de carreira do professor. Ele não fez isso. 

Aí olha como ficaria: a referência hoje, 25 anos. Lá, olha lá. Referência... como ficaria... 

qual a nossa proposta então da emenda? Que continuasse os 10%, mudança de 

referência. Aí, com 25 anos de trabalho, o professor já lá se aposentando, se ele tiver 

uma licenciatura, duas pós, um mestrado e um doutorado, ele vai ficar com a hora/aula de 

67,37. O salário dele, 13.274, com todos esses títulos. Lembrando que nós temos um 

prefeito que até ontem não tinha nem a faculdade. Ou seja, depois de tudo isso, 25 anos 

de trabalho na rede com toda essa titulação, o professor vai receber, continuar recebendo 

8.244, porque o prefeito não mudou... mudou, quer dizer, a referência do professor. 

Então, que estímulo é esse? Que estímulo é esse para o professor? Que valorização? 

Que valorização é esse? Mas não mudou. Ele deu o plano. Ele fez o plano do magistério. 

Agora, para os professores novos então, do plano novo. Os professores do plano novo. 

Por favor, a próxima! Os professores do plano novo, a gente também fez uma proposta. 

Passa a próxima! A próxima! Então acho que é antes disso. Por favor, muda! Muda. Aí é a 

do plano novo. A do plano novo, a progressão, do Grau A para o Grau G, era de 6%. Ele 

tinha uma progressão de três em três anos, somente 25% dos professores que 

participam, não são todos os professores. Ele teria, depois de 18 anos, um aumento em 

média de R$ 200 em cada progressão, um total de 1.200... está ali... 1.234. Ou seja, a 

progressão dos professores do plano novo era 6% para cada grau, se ele tivesse dentro 

dos 25%, se ele estivesse sendo avaliado, depois de uma avaliação que ele faz, ele teria 

uma progressão de 6%. Se ele ficasse só no grau e não fosse promovido para o de baixo, 

no final de 18 anos, ele teria 1.234 de aumento de salário. Aí a proposta agora vai mudar 

para, em vez de 6%, 0,5%, que foi o que o Dr. Elton falou. O professor vai ter uma 

progressão de R$ 20 de um grau para o outro. Vinte reais de um grau para o outro. 

Depois de três anos, tá? Não é de ano em ano. Depois de três anos é R$ 20. No final de 

18 anos, se ele só fizer a progressão e chegar lá no G, o aumento dele foi, em média, foi 

R$ 340. Essa é a valorização dos professores aqui na cidade de São José dos Campos. E 

aí... e aí, não é que nós não queremos que os professores PDs não recebam. Claro que 

não. Queremos sim que os professores PDs recebam, sejam valorizados, professores 

eventuais. Sejam valorizados não só em relação ao piso, mas ao trabalho, porque ralam e 
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eu sei que ralam, eu sou professora. Eu sei que a gente se dedica. Eu sei que a gente 

muitas vezes tira recursos do próprio bolso para fazer uma aula bacana, porque não tem. 

Eu sei que está faltando muita coisa nas escolas. Agora, o dinheiro está sendo gasto para 

flor. Agora não é para valorizar, é para flor, para planta, para materialzinhos, mas não 

para valorização dos professores. E aí, se queremos de fato, ser, de fato, de verdade, 

uma cidade inteligente, e não apenas comprarmos o título – tá? –, porque tem esse 

detalhe também. Não apenas comprarmos o título de cidade inteligente, nós precisamos 

sim debater, mas debater com seriedade, não com a pressa que queriam que fizesse. 

Repensar e cobrar melhorias e valorização para todos e todas as professoras e 

professores da cidade. Os eventuais, os PDS, os do plano antigo, os do plano novo. 

Porque senão é tudo mentira. A cidade de São José dos Campos não valoriza seus 

profissionais da educação. E é isso, senhor presidente. Mas infelizmente essas emendas 

foram rejeitadas nas comissões de Justiça e de Economia, e não passaram pela 

Comissão de Educação, não passaram pela Comissão de Educação. Então, esse é o 

quadro que nós temos, infelizmente, na cidade de São José dos Campos. Sim, querendo 

aqui deixar claro que o Dr. José Cláudio e o Juninho da Farmácia, eles eram das 

comissões, deram o parecer favorável, mas infelizmente os outros dois vereadores da 

comissão deram parecer contrário, por isso que foram rejeitados. Não puderem... não vão 

nem ser votadas, que é uma lástima, porque vai passar o projeto do piso com esse 

desfalque aí dos professores, tanto do plano antigo, que é a referência, não muda mais 

10%, e do plano novo, que em vez de 6% agora é 0,5%. Parabéns aos vereadores 

envolvidos nisso!” 

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

vereador... só para ficar registrada, encerrada a fala de discussão do processo. Então 

agora podemos abrir para os vereadores. Então, com a palavra, vereador Fernando 

Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, novamente! Seguindo um pouco a fala do 

vereador José Cláudio, do vereador Dr. Elton, da vereadora Dulce Rita, também da 

vereadora Juliana Fraga, aqui eu me coloco. Minha votação vai ser favorável ao projeto. 

Não tem como você não votar no aumento de piso, reconhecer os professores que 

precisam essa melhora vindo do governo federal. Estava mais que na hora de acontecer 

em São José dos Campos. Mas também, como já foi dito aqui, a gente estudou desde 

que foi apresentado o projeto e realmente a progressão e a promoção foram... os valores 

foram reduzidos. A gente não entende. A gente teve a possibilidade de equilibrar um 
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pouco essa redução através das emendas que não serão votadas, não serão apreciadas 

aqui pela Casa. E o que eu venho solicitar aqui, presidente Robertinho, é que a Prefeitura, 

juntamente com a Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças do Município, 

pudessem fazer um estudo de impacto financeiro, para que a gente pudesse mexer um 

pouco nessa tabela de progressão, porque sem essa gratificação e como foi mostrado ali, 

de R$ 20 em três anos... e até uma professora me atentou no dia do projeto aqui que ela 

mostrou uma tabela que, se ela mudasse da categoria A para categoria C era em torno de 

12%, vinha em torno de R$ 500 de aumento. Então a diferença é muito grande. Que a 

Prefeitura, junto com alguns profissionais da Secretaria e até junto com alguns 

vereadores, que com certeza vão se colocar à disposição, para que a gente pudesse 

melhorar essa progressão. Reconhecer, gratificar bem o professor depois de tanto 

esforço, como foi dito pela professora Juliana, a vereadora Juliana Fraga, é reconhecer e 

fazer com que a educação melhore cada dia mais em nosso município. Então a gente 

espera que talvez num futuro próximo pudesse vir um estudo da Prefeitura, um projeto 

novo para que a gente possa ver uma progressão melhor e sim reconhecer e beneficiar 

os professores que estão lá na linha de frente da educação de São José dos Campos.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu estava ali na minha mesa, preocupado 

com a vereadora de ela ter um ataque aqui na tribuna, porque ela estava bastante 

nervosa e exaltada. Como é bonito você fazer um discurso, jogar para a torcida. Como é 

lindo. E aqui ela tentou, ela tentou ficar dos dois lados, mas ela mostrou qual o lado que 

ela está. Ela está do lado do servidor concursado e contra os PDs. Agora ela vem fazer 

graça ali, dizer que estava, assim, ansiosa para votar o projeto, porque ela valoriza todos 

os professores? Mentira, mentira. Foi falado de concurso, por que que não abre concurso. 

Eu quero dar aqui, vereadora, uma linha de quando o seu partido administrou a cidade. 

Vamos lá, em 2013, vocês contrataram 489; em 2014, 327; em 2015, 325; e 2016, 490. 

Graças a Deus foi o último ano em que vocês estiveram aqui. Total: 1.631 concursados. 

Vamos aqui fazer quatro anos do governo Felício: 2017, 330; 2018, 740; 2019, 682; 2020, 

285. Soma total: 2.037. Portanto, vossa excelência, quando passou por aqui, não fez o 

dever de casa. Então é muito fácil agora. E outra coisa, senhor presidente, ela pedindo 

retroativo a janeiro. Vai na prefeitura do PT ver qual delas que já pagaram. Então, vossa 

excelência quer vir fazer graça aqui, jogar para a torcida. A senhora não pensa na 

responsabilidade? O prefeito está correto. Ele se preocupou em mandar o projeto para cá. 
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Aí a senhora vem aqui defender o servidor concursado. E quer dizer que a senhora está 

favorável aos PDS, aos eventuais? Muita mentira, porque no particular aqui a senhora 

falou, comentou: ‘Ah, desse jeito o PDs daqui a pouco não vai querer concursar, porque 

está igual a gente’. Poxa vida, para que fazer, professora? Para quê fazer essa média? 

Verdade! A senhora falou aqui nessa mesa: ‘Daqui a pouco eles não querem concursar, 

porque vai estar ganhando naturalmente igual a gente’. Isso é discriminar o PD, isso é 

discriminar o PD.” 

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

favor!” 

O vereador LINO BISPO:- “Não é mentira. Portanto, senhor presidente, é muito fácil a 

vereadora vir aqui. E sabe, senhores professores, sabe, população de São José, eles na 

administração não pagaram o Valeclin, e o servidor, o munícipe de São José dos Campos 

não podia mais fazer exame. Não pagavam também o antigo hospital que nós tínhamos 

aqui, que faziam cirurgias eletivas. Enfim, ajudava muito. O Provisão. Ficaram devendo e 

deixaram a nossa cidade num caos. Agora é muito lindo vim aqui fazer um discurso, 

vamos dizer assim...” 

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

O vereador LINO BISPO:- “... eleitoreiro porque ela é candidata. Vem aqui dizer que está 

defendendo o PDS. Grande mentira, vereadora. Nosso voto será favorável. A bancada do 

PL votará favorável ao projeto.” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, nem iria falar nesse processo hoje, mas diante 

de algumas falas de alguns vereadores aqui, eu tenho que me manifestar também. 

Primeiro que nós temos que discutir o processo da melhor maneira possível. Nós estamos 

falando de piso nacional salarial. É um processo que está à disposição dos senhores 

vereadores já faz um certo tempo, e vem aqui e começa a misturar alhos com bugalhos e 

depois tenta enquadrar vereador. Olha, se tem uma coisa que eu não vou admitir nessa 

Casa, quando estiver falando com esse vereador, é ser enquadrado. Ou se fala o 

processo, se cite nomes ou se não nós vamos ter realmente muito debate aqui dentro. Se 

começa a se jogar para o ar, falando nomes, falando de informação, do prefeito, 

começa... dá a impressão o seguinte, teve uma hora em que eu estava imaginando que 

estava falando de Sucupira, não de São José dos Campos. E o piso nacional, ele é muito 

claro. Se colocou uma série de coisas aqui, agora aonde que está no corpo da lei tudo 
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isso que foi falado? Onde que está no corpo da lei? E aí se faz todo o embate, se coloca 

nome de vereadores aqui, joga vereadores contra a população e não está correto nisso. 

Não está correto. Ou se discute direito o processo.... Outra coisa, senhores vereadores. 

Todo mundo sabe que emenda que gera custo ela é inconstitucional. Ou só começou a 

gerar essas emendas de um mês para cá? De um mês para cá que começou isso? De 

março para cá que as emendas que geram custo... nós não podemos legislar em matéria 

que gera custo. E outra coisa, gostaria também de saber, e aí acho que tem que ter prova 

algumas coisas, porque já se andaram falando algumas coisas no microfone perigosas, 

que se prove que a cidade de São José dos Campos comprou o diploma de Cidade 

Inteligente. Esse eu gostaria que se provasse. Não se pode jogar palavras ao vento e não 

pode se mexer com a honra das pessoas. Quer discutir processo? Vamos discutir, mas 

não mexa com a honra das pessoas, porque uma hora vai ser do prefeito, outra hora vai 

ser de vereador tal, vereador B, C, e D. E isso enquanto eu estiver aqui, nós vamos brigar 

bastante. Então, se prove que a cidade de São José dos Campos comprou o título de 

Cidade Inteligente. Eu serei o primeiro, como fez um vereador ali, bater palma. Que é 

muito bonito mesmo bater palma para torcida. E no mais, senhor presidente, o PSD 

encaminha o voto favorável por entender que esses professores merecem essa 

adequação salarial dentro desse processo. Quando tiver outro tipo de processo que vai 

mexer com a questão salarial dos servidores, nós vamos estar prontos sim para discutir 

com eles. Mas agora nós temos que fazer justiça e adequar ao processo que veio para 

essa Casa. Muito obrigado!”  

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

Juvenil Silvério.”  

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, enquanto eu vou falando, eu 

pediria para a técnica colocar, por favor, uma tela para informar os nobres colegas! E aqui 

nós temos os nossos queridos profissionais que estão aqui com a gente assistindo a 

sessão.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Tem também os que estão vendo a rede social. Olha 

isso. Qual é exatamente o teor do processo? E aí, quando o vereador José Luiz fala em 

misturar alhos com bugalhos, é isso. Nós estamos tratando no processo do alinhamento 

do piso do professor do município com o nacional. Ponto. Pura e simplesmente isso. Nada 

mais além disso. Então, por exemplo, a primeira tabela aí: um professor de Nível 1 de 

Grau A, que hoje ganha R$ 2.950 ele passará a ganhar, então, 3.845, que é o piso 
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nacional. Simples assim. Não estamos discutindo nada de progressão na carreira. É 

apenas adequação do piso salarial. Lamentável, vereador, quando alguns colegas vêm 

aqui porque têm outros objetivos esse ano, e aí começa, então, a transvergir das 

informações, e as pessoas merecem saber a verdade. E a verdade é essa. Estamos 

tratando pura e simplesmente da questão do piso salarial. Nada mais que isso, senhores 

telespectadores.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente, existe um termo na lei – tem vários 

advogados aí – que é habitualidade. Esse termo e esses professores adquiriram esse 

direito há mais de dez anos. Simples assim. Está se retirando 10% dos antigos e 6% dos 

novos. É uma correção do piso. Mas por quê – e a vereadora Juliana mostrou – que, no 

final das contas, vai diminuir a progressão dos antigos? Ela mostrou e ela provou. Então, 

simples assim. Está errado, não está seguindo a Constituição, não está seguindo o que 

manda a lei. Simples assim.” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Vou só passar rapidamente.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Vereador Juvenil comentou sobre a tabela anterior, e 

valorizar a educação é valorizar o professor. O piso surgiu, como até a vereadora mesmo 

falou aqui, a Lei do Piso em 2008. Fixado esse ano pelo Governo Federal, o piso de R$ 

3.845. Então, piso passa de 2.800 reais... 700 reais, para 3.845. Professor 1 e 2. Ele está 

passando de 2.810 mais 562, porque os professores que fazem HTC têm o acréscimo de 

20%, para 3.846, mais 769. Então o piso não passa a ser só de 3.800, passa a ser de 

4.615, porque tem o acréscimo dos 20% do HTC. No novo plano de carreira o piso vai 

para 3.846 mais 769 e os 25% do HTC, ou seja, 4.615. A mesma tabela que o vereador 

Juvenil mostrou anteriormente. Está acontecendo uma antecipação dos graus. Aquele 

que recebia 2.900, ele já vai passar antecipadamente a receber 3.800 do piso, mais os 

25%.... os 20% do HTC, que vai dar R$ 4.600. Então, o piso em São José passa a ser de 

R$ 4.600 e não somente 3.600, né? Então, todos os professores PDs são atingidos por 

essa reforma, a quantidade de 1.050 professores beneficiados por esse aumento, 

passando de 2.952 para 3.846. Todos os professores eventuais (número de professores: 

430), estão passando também de 2.952 para 3.846, um percentual aproximado de 30% 
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de aumento. O impacto financeiro que foi solicitado: em 2022, 25 milhões e 800 mil a 

partir de maio, porque esse projeto é retroativo. No exercício de 2023, R$ 39 milhões, e 

no exercício de 2024, R$ 40 milhões e 100 mil. Então, este é o investimento que será 

feito. Em 2024 vai chegar a 40 milhões. Mais de 15 milhões do que é feito hoje. E, gente, 

muita gente falou que a minoria vai receber nesse projeto. Os números estão aí: 74% dos 

professores do magistério estão sendo atingidos e estão recebendo a mais. Está lá: de 

4.350 professores, 74% receberão aumento. O número de 3.250 professores do 

magistério estão recebendo aumento. E na progressão, somente 25% dos professores. 

Então, a gente percebe que 74% dos professores vão receber melhoria, e a gente tem 

que lutar para isso. A gente não pode lutar só para aquele ganha mais. Na reforma da 

Previdência, muita gente questionou: ‘Os aposentados que ganham menos, por que que 

eles vão ser punidos?’ E os professores que ganham menos? São esses professores que 

estão sendo beneficiados. E é por esse que nesse momento nós estamos lutando, 

adequando o piso. A progressão de carreira...” 

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

O vereador RENATO SANTIAGO:- “... ela pode vir num outro momento. Obrigado, 

presidente!” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Então tá. Então adequa o piso para todos os professores 

e não mexe, não mexe na progressão, não mexe na porcentagem. Adequa só o piso. Ué, 

se não... se está adequando o piso, por que que mexeu na progressão? Por que que 

mexeu nos 10% para os efetivos antigos e os 6% para os efetivos novos? Então deixa só 

o piso. Para de justificar o injustificável. Não debate o projeto, e aí depois vem se debater 

aqui para defender um governo que fez um projeto vergonhoso desse. É vergonhoso. E aí 

eu quero deixar bem claro aqui que eu falei e encerrei a minha fala. Todos e todas as 

professoras e professores têm que ser valorizados. Não é só os antigos, não são só os 

efetivos, mas são os eventuais e os PDs também. E nós temos verba para isso, sim. O 

que falta nessa Casa... o que falta nessa cidade é transparência para a gente saber de 

fato para onde está essa verba. Para onde está indo o dinheiro do Fundeb? Para onde 

está? Responda às nossas perguntas, porque nós questionamos isso toda vez aqui na 

Casa e nós não... não tem resposta, não tem resposta. Então eu acredito que tem a 

verba, sim. Só está sendo mal direcionado. E é para todos e todas as professoras. Não é 

para só uma categoria. É para todos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Renato Santiago. Pode falar, vereador.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Para encerrar minha fala: vergonhoso é criticar o 

nosso prefeito que tem mais de 20 anos de prefeitura e não tem uma denúncia sequer, e 

falar que há um ano atrás ele não tinha faculdade, mas ele tem. Vergonhoso é apoiar um 

bandido que estava preso, foi presidente do Brasil e o que mais roubou o nosso país e até 

hoje não tem o curso superior. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, você vai? 

Deixa eu só concluir, querida vereadora Juliana Fraga. Você faz a sua fala e depois 

vamos colocar já em votação. Só para poder avisar os vereadores, tá bom, vereadora?” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Encaminho voto favorável ao projeto, mas sim colocando 

e apontando todas essas questões aí que é vergonhoso. E aí eu falei do prefeito, porque 

o professor, depois de 25 anos, já para se aposentar, depois de uma outra licenciatura, 

depois de duas pós, depois de um mestrado e um doutorado, vai ganhar menos que o 

prefeito, vai ganhar menos que os secretários. Então é por isso que eu coloquei, sim, 

essa questão do prefeito. E aí, e aí eu quero deixar bem claro, deixar bem claro que é 

vergonhoso porque o professor vai estudar muito, vai ter todas... e se fizer todas, tiver 

todas essas titulações é que ele vai ter aquele salário. Por isso que é vergonhoso sim.” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, vereadoras, vereadores, o público 

presente aqui na nossa galeria. Uma saudação especial para vocês. Tenho certeza que 

tem muitos professores aí em cima. Me sinto contemplado pelas falas do Dr. Elton, Dr. 

José Cláudio, vereadora Dulce Rita, Juliana, Petiti, que também já falou, e também alguns 

vereadores da situação que colocaram alguns números. Mas São José dos Campos é 

referência para muita coisa. Muita coisa. E nós gostaríamos que continuasse essa 

referência, em especial na educação, quando se fala que está adequando ao piso. 

Naturalmente o piso, ele carrega toda a carreira, que nós votamos aqui nessa Casa e 

aprovamos em 2011 que é exatamente a valorização do professor. Esse projeto que está 

aqui, ele foi mexido na sua progressão na questão da meritocracia. Então, não adianta 

fazer curso superior, mestrado, pós-graduação etc. para ganhar 20 merréis ao longo de 

três anos. A intenção quando você coloca um piso é que ao longo de toda a carreira ele 

seja feito também em cascata, que é a lei de 2011. Então tem algumas, algumas 

situações, seu presidente. Até não vou fazer nenhum questionamento oficial, mas quero 

deixar registrado que esse projeto deveria também passar pela Comissão de Educação. 
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Ele não passou, apenas na Comissão de Justiça e de Economia. A comissão de mérito 

que é a Educação, não passou. Então, se tivesse passado na Comissão de Educação, 

com certeza estaríamos votando aqui sim as emendas que infelizmente o relator da 

Comissão de Justiça, vereador Juvenil Silvério, votou contra. Foi contrário à emenda. O 

membro, vereador Pascucci, que é servidor também, votou contra. Comissão.... O 

vereador José Cláudio, que é o presidente, votou a favor. Nós gostaríamos de ter votado 

aqui. A democracia é isso: põe para votar. Vota quem quiser a favor, quem quiser, 

contrário. E na Comissão de Economia, vereador Eleven, que votou contra também, e o 

presidente, vereador Marcão da Academia. Então, por isso, cada comissão é constituída 

de três membros. Se dois rejeitarem, a emenda não vem para o Plenário. E o Júnior da 

Farmácia, que votou favoravelmente, infelizmente foi barrado nas comissões. Essas 

emendas corrigiriam situações favoráveis aos professores. Se São José é conhecida 

como uma cidade de referência para muita coisa, por que também não na educação? 

Porque hoje o que a gente vê realmente é lamentável. Vinte reais, vereador Thomaz, três 

anos, dá R$ 6,67 por ano. É melhor nem dar, né? Então isso não incentiva a carreira do 

professor. E nós queríamos exatamente ao contrário. Aliás, esse país aqui precisa dar 

valor para educação, porque através da educação é que nós vamos mudar esse país. 

Então, era uma oportunidade de nós mostrarmos para todo esse país: São José faz uma 

educação que valoriza o servidor, valoriza o professor. E não é nada disso que está 

acontecendo com esse projeto. Simplesmente está adequando o que ganha menos para 

o piso. E aí um elogio especial ao presidente Bolsonaro, que é do seu partido, viu, 

vereador Lino? Temos que dar esse parabéns. Então, dentro desse cenário.... Ôh, Lino, 

eu não estou aqui para ser aplaudido, nem vaiado ou qualquer coisa. Eu sou um 

parlamentar que eu tenho o direito de me expressar, o que eu sinto. O que é valorizado, 

tem que ser valorizado. O que não é, o que não tem valor, não precisa ser valorizado. 

Então, não vamos entrar nessa seara, porque não é esse a discussão. A discussão é o 

projeto. Nós vamos... o PSC vai votar favoravelmente ao projeto exatamente porque vai 

favorecer realmente algumas pessoas por um momento. Por um momento só. Se 

aplicasse a lei de 2011, com certeza não seria 20 merréis em três anos. Seria muito mais. 

Então, senhor presidente, a colocação que eu faço é o seguinte: continue lutando, 

continue lutando, que nós estamos do lado de vocês. Então, lamentavelmente, nós não 

poderemos votar as emendas que nós propusemos e estudamos juntos e achamos que 

vocês mereciam, vocês merecem. Mas, infelizmente, as duas comissões barraram na sua 

origem. Infelizmente, não foi encaminhado à Comissão de Educação que com certeza 
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estaríamos votando sim. Era isso, senhor presidente.” 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Antes, comentar a fala do vereador Walter acerca da 

Comissão de Educação. Eu concordo. Quando foi dito que não passou na Comissão de 

Educação, eu fiquei até alarmado ali. Achei, com todo respeito à Mesa, um erro na 

distribuição às comissões. Até porque, em fato anterior, eu, como membro da Comissão 

de Esporte e Cultura, já houve processos que deveriam passar na comissão e que não 

foram remetidos, e nós pleiteamos para que fosse remetido, e aí sim foi consertado. 

Então, eu acho que vocês têm todo direito de fazer esse questionamento posteriormente. 

Quanto ao processo, eu quero comentar acerca do piso salarial em si. Recentemente, em 

Brasília, foi aprovado também um piso salarial de enfermagem. Muito legal, muito bacana. 

Uma valorização para esses profissionais. Mas, eu visitei o Hospital Pio XII recentemente 

e o Hospital Gacc e eles estavam preocupados com o recurso para cobrir esse novo piso 

salarial, que não é só para os enfermeiros, mas também para os técnicos de enfermagem. 

Me confidenciaram ali, não vou mencionar nomes: ‘Mas, olha, com essa forma, com esse 

piso salarial, a gente não vai conseguir mais manter técnicos de enfermagem. Não vale 

mais a pena. Eu vou ter que dispensar e contratar apenas enfermeiros’. Então, assim, no 

poder público, a gente, quando fala em piso salarial, tem que ter muita responsabilidade 

em observar se há recurso, e não simplesmente fazer o discurso que: ‘Ah, vamos 

aumentar em cinco, dez e vinte mil reais para todo mundo’, né? Por isso, entendendo que 

São José dos Campos tem margem, tem margem fiscal para conceder esse piso, e sendo 

uma legislação federal já aprovada, eu acho justo que a gente vote e aprove este piso. 

Agora, para a gente discutir com mais profundidade, como disse o vereador Petiti, a 

questão orçamentária, e o que é possível fazer ou não, a gente precisava ter sido 

subsidiado com um estudo de impacto financeiro, que demonstra a capacidade do 

município em cumprir com a perspectiva de que, sugerida pelo vereador Walter, de 

estabelecer o piso e o piso ser cascata. Eu também não poderia apoiar essa medida sem 

ter a transparência do Poder Executivo, da administração, se há o orçamento, se há 

espaço fiscal para fazer esse escalonamento, conforme proposto. Então, assim, vamos 

votar a favor do piso pelos motivos explicitados. Mas para que a gente possa discutir um 

plano de carreira, a gente precisa ter mais transparência no espaço orçamentário do 

município para os próximos anos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Júnior da Farmácia.” 

O vereador JÚNIOR DA FARMÁCIA:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa noite já, os 

demais vereadores! Bem, vamos pegar aqui um pouquinho da fala do Petiti. 

Primeiramente, o estudo, Petiti. Difícil vir algum estudo lá de cima para mostrar o impacto, 

se é possível fazer ou não. Então, é melhor falar que não vai fazer. Pelo menos até agora 

eu não consegui enxergar isso. Durante esse começo de mandato que a gente está aí eu 

não recebi nada disso, e às vezes a gente fica até desacreditado em algumas coisas. O 

Walter colocou aqui das comissões. Eu também gostaria que esse projeto tivesse 

passado pela Comissão de Educação, ao qual o Walter é membro, a Juliana e o Renato 

Santiago. Se passasse por uma comissão, a gente estaria votando aqui as emendas, com 

certeza. Apoio os professores, eu acho que tem que ter essa adequação do piso. Porém, 

essa quebra de valorizar o professor na cidade é muito ruim. Então, espero que o 

Executivo, no futuro e o mais próximo possível, consiga se sensibilizar e entender que 

tem que ter essa progressão. E progressão, a gente está falando, não é só progredir de 

nível, de grau. É dinheiro no bolso também. Tem que ter dinheiro no bolso. Senão não vai. 

Vai estudar, vai estudar, vai estudar, em 15 anos, vai ter R$ 80 de aumento. Não tem 

como. E lembrando que a gente tem o recurso do Fundeb. Então, assim, é necessário 

acreditar que vai ter a valorização do profissional. Sempre se fala: ‘Ah, tudo se começa 

pela educação’. Mas e quem está lá na ponta? E quem está lá passando o 

conhecimento? E aí? Ele vai só buscar o conhecimento, mas não vai ser valorizado? 

Então, deixar o meu recado aqui e dizer que o União Brasil ele vota favorável para 

adequação salarial. Mas a gente gostaria que tivesse a progressão, a valorização do 

professor na cidade.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero fazer só um 

comentário também. Eu acho importante fazer. Projeto vão ser discutido vários aqui, né? 

Eu acho bacana, importante também, se a gente sempre ter, assim, o respeito de opinião 

de cada vereador, né? Se ele vai votar a favor um projeto, ou sim. Eu não acho legal 

também estar expondo vereador nenhum não. Acho que é um direito de cada um votar 

qualquer projeto que vier na Casa, favor ou contra. Cria às vezes aqui situações 

desnecessárias de briga de vereador porque eu sou contra ou eu sou a favor. Cada um 

tem o direito. O Plenário é soberano. Acho que esse respeito ele tem que existir. Isso é a 

minha opinião. Respeito, se eu voto contra ou se eu voto a favor. Eu tenho que votar com 

a minha consciência. Eu acho que esse respeito tem que ter. É preciso ter, se não é difícil 

ter harmonia aqui dentro, né? Eu acho que isso aí em primeiro lugar. E só para também 
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ficar registrado. Até quando o Walter falou até achei estranho mesmo não ter passado 

pela Comissão de Educação. Aqui tem um projeto aqui na Casa, resolução inclusive de 

2016, que toda matéria quando se fala em servidor é Comissão de Economia. Então, teria 

que mudar aqui o Regimento. Não tem como passar na Comissão de Educação sem 

mudar o Regimento. É um projeto de resolução. Não quero citar de qual vereador, mas 

existe este projeto. Então, não tem como passar pela Comissão de Educação. Só para 

ficar registrado, então. Mas a minha fala é mais mesmo no sentido de... vamos respeitar a 

opinião de cada vereador para poder a gente ter um pouquinho mais de harmonia aqui, de 

terça e de quinta. Eu sei que existe as questões partidárias. Tudo bem, eu entendo, tá? 

Mas eu acho que é primordial o respeito com os colegas. Eu acho primordial. Em votação, 

então, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui oito 

emendas, sendo que a Emenda 3, 6 e 7 foram retiradas pelos próprios autores. Esclareço 

também que as Emendas 2, 4, 5 e 8 foram rejeitadas pelas Comissões, estando, portanto, 

com suas votações prejudicadas. Então, em votação a Emenda nº 1, da Comissão de 

Justiça. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

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

unanimidade.” 

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 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:- “Justificativa de voto a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J.V:- “Senhor presidente, vou justificar o voto. A nossa líder 

do Partido dos Trabalhadores, Juliana Fraga, explicou muito bem. Parabéns, Juliana, que 

é da rede! Seria bastante importante que o reajuste do piso fosse para todos. Queria 

registrar: se quisesse... não quisessem mexer no plano, só colocassem que era o piso. 

Mas fez a escala como ela aqui apresentou as tabelas. Então, está muito bem claro que, 
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infelizmente, o prefeito retirou o plano de carreira, obriga os professores a trabalharem 

mais por conta da reforma da Previdência. Nós estamos aqui com servidores que, mesmo 

porque o Pelom não foi feita a segunda votação, fizeram um pedido lá no Instituto, o 

vereador está acompanhando e já recebeu inclusive as informações, e infelizmente eles 

estão colocando a data que eles entendem. Mas tenho certeza que essa Câmara vai 

continuar com a sua posição contra o Pelom. Então, o que deve valer... e não é... Eu 

espero, o sindicato está aqui, que não sejam os servidores obrigados a judicializar essa 

questão. Porque a grande maioria que estão fazendo a pesquisa da aposentadoria 

estão... o Instituto estão informando que vai aumentar três, quatro anos. Então, acho que 

essa é uma questão. E eu queria aqui responder uma outra questão em relação ao 

presidente Lula. Ele e o Haddad foi o que mais investiram na educação. Construíram 47 

universidades federais. O presidente que não tem universidade que construiu, colocou 

vários institutos tecnológicos. Aqui em São José tem um. Aqui nós temos a Unifesp. E 

também criou o ProUni, que mudou a realidade. Então, acho que são questões muito 

importantes e é por isso que ele está na frente. E é por isso que ainda pode... nós 

podemos ter no Brasil uma educação de qualidade, retomar todo esse projeto que 

infelizmente foi paralisado com esse desgoverno que nós estamos vivendo.” 

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

justificativa de voto o vereador Lino Bispo.” 

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

vereadores, inclusive vereadora Juliana, vereadora Amélia, que votaram favorável ao 

projeto porque sabem a necessidade que se tinha de votar. E aqui, quando eles tentaram 

aí colocar emendas, estava misturando então a situação e impedindo que o processo 

principal, que é o aumento do piso salarial tão merecido pelos professores, fosse 

aprovado. Então, qual é o impacto desse aumento? Esse ano, vereador Thomaz 

Henrique, o impacto no orçamento do município será de 25 milhões; 2023, 39 milhões; e 

2024, 42 milhões. Então, aí entra a responsabilidade. Quem não gostaria de ter aumento 

para todo mundo? Quem não gostaria? Quem não gosta de ganhar mais? Todo mundo 

gosta de ganhar mais. Inclusive ali tem um cartaz: ‘Aumento para todos’. Aqui nós 

estamos tratando do aumento para os PDs e eventuais que estão aguardando, que estão 

esperando há muito tempo esse projeto passar aqui, para que eles possam receber com 

direito o seu valor. Portanto, quero aqui agradecer a Câmara, que teve a sensibilidade de 

votar por unanimidade o processo. E o prefeito, então, vai sancionar amanhã e vai 

depositar para os professores na segunda-feira. Obrigado, presidente!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto o 

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI, J.V.:- “Senhor presidente, o PSC, eu e vereador Elton 

votamos favoravelmente, já explicamos o porquê, mas lamentamos que o plano de 

carreira, ele foi alterado. Não é só a questão do piso, não. O plano de carreira foi alterado. 

Por isso que esse aumento de R$ 20 só a cada três anos. E outra coisa, senhor 

presidente, o nosso Regimento, em seu artigo 58, ele diz claramente as comissões que 

têm que ir. As comissões de mérito sim. Claro que a de Economia trata do servidor e, em 

especial, sobre a questão salarial. Mas a comissão, as comissões, os projetos eles pode 

ser tramitado em até três comissões. Então, estranha muito que a assessoria da 

presidência colocou apenas duas comissões: de Economia e Justiça. Se pode até três, a 

comissão de mérito, que é a de Educação, poderia estar inclusa. Não vou fazer nenhuma 

reclamação oficial, mas estou alertando vossa excelência, que é a possibilidade de três 

comissões.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, eu posso ver 

novamente, vereador Walter. Nem tinha citado teu nome. É que esse projeto é teu 

mesmo, é um projeto teu. Então, por isso que eu estou... é um projeto de resolução teu 

em 2016 que, quando se trata de matéria de servidor público, é Comissão de Economia. 

Mas tudo bem, a gente levanta novamente o que você está falando. Tira essa dúvida. 

Porque qualquer coisa, a gente podemos fazer mais um projeto de mudar isso, mudar 

para que possa de fato passar por mais comissões. Você está falando que pode. Eu não 

vou falar sem consultar novamente o jurídico da Casa. Se o jurídico falar o que você está 

falando que pode fazer, poderemos fazer. Mas a informação que eu tive é que não pode, 

é que, quando se trata de matéria de servidor público, é Economia, Comissão de 

Economia. É a informação que eu recebi. Vai falar de novo? Por favor!” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Só... não é nem rebater. Mas eu peço a vossa 

excelência que faça a consulta à assessoria jurídica, porque o Regimento ele permite até 

três comissões. No caso, foram duas. Caberia perfeitamente a Comissão de Educação.” 

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

vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, eu acredito... agora vou discordar um 

pouco de alguns colegas que elogiaram o governo federal por essa medida. Na verdade, 

grande parte dessa medida é por conta do populismo fiscal de um presidente 

desesperado por reeleição. Que, graças a Deus, São José dos Campos tem margem 
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fiscal para dar esse piso, mas muitos pequenos municípios não vão ter recursos para 

fazer esse reajuste. Escolas particulares, privadas não vão ter recursos para manter os 

professores. Então, eu acredito que... é claro que a gente quer valorizar os professores, 

até para que a gente tenha um ensino melhor. Mas a gente precisa também discutir a 

questão das nossas crianças. Muitas vezes o setor público fica viciado em tratar – e com 

todo respeito, com toda vênia – mais da carreira dos professores. E a gente deixa de falar 

muito mais da qualidade do ensino que vai ser refletido a partir dessa valorização. Em 

São José dos Campos, por exemplo, desde 2013 a gente não atinge a meta do Ideb nos 

oitavos e nonos anos do ensino municipal. A gente precisa discutir isso também. Então, 

fica aqui meu apelo para que... claro, a gente... São José dos Campos é uma cidade que 

permite dar esse reajuste, mas que a gente discuta também o ensino, a qualidade do 

ensino das nossas crianças e também pare de tecer elogios a um governo que fez uma 

medida que eu, francamente, acho que foi mais populismo eleitoral do que realmente 

interesse em ajudar os professores.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador, eu também 

tenho muita preocupação com a tua fala com relação a cidades pequenas que não vão ter 

condições de pagar esse piso. Você falou uma coisa que é a pura verdade. Nessa parte 

eu tenho que concordar com vossa excelência, porque cidades que não têm orçamento 

vai ser difícil pagar um piso desse. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Bom, vai ser difícil mesmo. Tira dinheiro da educação, tira da 

saúde, tira da ciência e tecnologia para fazer emenda parlamentar. Então que realmente 

fica o impossível. Mas eu queria só falar aqui que infelizmente foi votado o projeto do jeito 

que está, lastimando muito, porque teve muito estudo aí, teve muita análise para a gente 

fazer uma coisa melhor e principalmente mais justa, que nós não vimos acontecer. E que, 

como disse o Walter aqui, nós estávamos matando o plano de carreira e matando a 

meritocracia. Então fez, fez, não fez, não fez. É cada vintão a cada três anos. Infelizmente 

é a moral da história.” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA, J.V.:- “Só para justificar meu voto. Eu nunca votei contra o 

professor, então não seria agora que eu votaria contra o professor. É claro que eu não 

votaria contra o professor. Mas, mas, aqueles que rejeitaram, aqueles que foram favorável 

a rejeitar as emendas, esses sim, votaram contra a valorização do professor. Votaram 

contra a progressão de valorização do professor. Deixar bem claro isso, porque eu jamais 

votaria conta o professor. E como o vereador falou aqui que o gasto seria de 25 milhões, 
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39 milhões, 42 milhões. Mas só para o ano que vem o previsto do Fundeb, 473 milhões. E 

isso não vai ser só o ano que vem. Vai ser reajustado para os outros anos. Então a cidade 

vai receber sim muito dinheiro para investir no professor. E se hoje o índice da educação 

não está atingindo, agora imagina com a desvalorização que o professor está tendo. 

Imagina os professores tanto da rede municipal, os professores do Cedin, que aí 

terceirizando, desvalorizou mais ainda a categoria. Porque é uma categoria. Mas chega 

um professor lá que está ganhando 1.800. É claro que vai ser impactado. Você acha que 

eu estou preocupada com... não é só com os professores efetivos. Preocupada também 

com os professores que estão lá na terceirizados, porque quando está recebendo, quando 

coloca uma categoria, um professor recebendo R$ 1.800 para ficar o dia inteiro, para 

trabalhar o dia inteiro, vai impactar sim na educação. Eles vão trabalhar muito, vão se 

desgastar muito, mas é lógico que impacta também no que a população recebe. Então, 

quando é desvalorizado um professor desse jeito, toda a rede, toda a categoria também é 

desvalorizada. Então infelizmente é esse papel. E você acha que o Ideb de São José vai 

melhorar por causa disso? Se você desvaloriza, é uma parte da educação que está sendo 

desvalorizada, que são os professores.” 

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

Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Nós votamos a favor, senhor presidente, para ajustar 

o piso dos professores, entendendo que a progressão foi prejudicada. Que esse projeto é 

do prefeito Cury, essa reforma. Reforma do prefeito Cury foi deixada de lado, jogado 

para... esquecido por esse governo. Então, toda essa reforma, todo esse trabalho do 

prefeito Cury foi esquecido, da meritocracia. Quando a gente fala em responsabilidade 

fiscal aqui, eu respeito muito o vereador que falou, que ele discursa muito bem, porém a 

responsabilidade fiscal não existe em fazer uma Linha Verde e não terminar, fazer uma 

ponte que liga nada a lugar nenhum, gastar dinheiro com parcelamento de 240 vezes, que 

não sabe onde vai terminar esse juros. Então, nós vamos.... a Secretaria da Educação, o 

quanto se pagou naquele prédio à vista, fala os vereadores. Então, onde está a 

responsabilidade fiscal, ou a irresponsabilidade fiscal? Então, a gente tem que falar aqui o 

que é verdade, não teatro. Eu não vivo teatro. É uma vergonha como se gasta nessa 

cidade, que se diz uma cidade inteligente, e já teve propaganda na televisão, que também 

é paga, que só pensa em gente. Essa cidade só pensa em obras, obras caras, obras 

interminadas. E eu desafio que se termine logo essa Linha Verde, que cumpra o prazo da 

Linha Verde. Então, quando se fala em responsabilidade fiscal, não se tem essa 
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responsabilidade fiscal em se gastar e jogar para se pagar em 240 vezes. Aí cadê 

responsabilidade fiscal? E também, pensando em nível federal, quando se gasta 6 bilhões 

para fazer uma educação... uma eleição com fundo partidário, cadê a responsabilidade 

fiscal? Cadê a preocupação dos políticos com o dinheiro? Falar em responsabilidade 

fiscal... eu até concordo com o vereador. Ele, eu tenho certeza que ele cumpriria. Mas 

quem está lá não cumpre, não, senhor. Só pensa em obras, obras inacabadas. Não 

pensa em gente, não. Se pensasse em gente, investiria mais no Pio XII, ajudaria o Gacc, 

não acabaria com a meritocracia dos professores. Cadê a responsabilidade? Tem 

responsabilidade nenhuma não, gente. Isso é teatro.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só, só, não é nenhum.... 

como se diz, Walter, não é nenhum embate aqui, tá? Só para a gente mudar essa lei aqui, 

então, para ficar esclarecido aqui para os vereadores, voltando ao assunto da comissão.   

Pode sim, ser até três comissões, desde que o mérito seja relacionado à comissão. 

Então, portanto, matéria servidor é exclusiva da Comissão de Economia. Então, só para 

ficar esclarecido. Temos que mudar essa resolução, então, tá bom? Portanto, em 

votação... Bom, encerrada essa discussão. Vamos lá! Em votação o Processo nº 

5530/2022 – Requerimento nº 670/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, Juliana 

Fraga e Zé Luís. Vai falar? Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários 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 Requerimento nº 670/2022 constante do Processo nº 5530/2022, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi, da vereadora Juliana Fraga e do vereador Zé Luís, incluso 

na pauta, já citado. Aprovado por unanimidade.    

Às 19h46min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vai falar? Alguém vai 

falar? Vai falar, Thomaz? Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “O que foi votado é um requerimento da vereadora 

Amélia para a criação de uma frente parlamentar. Eu discordo do mérito da frente 

parlamentar, não tenho nenhum interesse em participar, mas acredito que é prerrogativa 

dos vereadores constituir frentes parlamentares. Por isso, meu voto favorável.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, então, sessão 
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encerrada. 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 19h46min.-.-

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