
ATA DA 6ª Sessão Extraordinária, realizada aos 06 de dezembro de 2013. Presidente: 

CARLOS ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 

2º Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIS ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita 

ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, para que da tribuna 

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Ato do Presidente 00323/2013.- 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. O PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: 

CONVOCA, os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária que realizar-se-á no 

dia 06 de dezembro, sexta-feira, às 08:30, discussão e votação das matérias abaixo 

relacionadas: I - Projetos de Lei Complementar. a) De nº 0032/2013. Altera o inciso I, do 

artigo 27, da Lei Complementar 4.877 de 04 de abril de 2012. Autor. José Natalino 

Paganini. b) De nº 0033/2013. Dispõe sobre o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de 

Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos - ITBI. Autor. José Natalino Paganini. c) De nº 

0036/2013.- Estabelece novos parâmetros para a Contribuição para Custeio dos Serviços de 

Iluminação Pública - CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Autor. José 

Natalino Paganini. II - Projetos de Lei. a) De nº 00197/2013.- Autoriza o Município e 

Itapira a fazer novação ao contrato de aluguel que se refere à Lei nº 2.875, de 22 de agosto 

de 1997 e dá outras providências. Autor. José Natalino Paganini. b) De nº 00198/2013.- 

Dispõe sobre a atualização da planta genérica de valores, dá outras providências para efeito 

de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no 

exercício de 2014. Autor. José Natalino Paganini. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0032/2013.- Altera o inciso I, do artigo 27, da Lei Complementar 4.877 de 04 de abril de 

2012. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Ontem houve uma reunião 

com as professoras das creches. A Secretária de Educação entendeu que as professoras 

devem ser ouvidas. Dentro desse contexto a nossa Secretária de Educação, Flávia Rossi, 

está formando uma comissão de ordem permanente para a deliberação dos assuntos 

pedagógicos referentes as creches. Então, as tomadas de decisão de ordem pedagógica 

passarão pela comissão permanente antes de passar por esta Casa de Leis. As professoras 

das creches serão ouvidas através dessa comissão permanente. Essa comissão permanecerá 

durante o ano todo para que todas as tomadas de decisão de ordem pedagógica das creches 

sejam analisadas. Com o bom senso e perspicácia de nossa secretária, acredito que 

aceitaremos a solicitação de vistas ao projeto. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 



de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0033/2013.- Dispõe sobre o Imposto sobre a 

Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos - ITBI. Autoria: 

José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Dezembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0036/2013.- Estabelece novos parâmetros para a Contribuição para 

Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição 

Federal. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 00197/2013.- Autoriza o Município e Itapira a fazer novação ao contrato 

de aluguel que se refere à Lei nº 2.875, de 22 de agosto de 1997 e dá outras providências. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 197/2013. Aprovado 

menos 2 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Dezembro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00198/2013.- Dispõe sobre a atualização da planta genérica de valores, dá outras 

providências para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana no exercício de 2014. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Em relação ao 

projeto de lei gostaria de dizer que estou muito surpreso pelo fato de que durante toda a 

campanha e o ano de 2013 não se afirmava que haveria alteração do cálculo e lançamento 

do Imposto Predial e Territorial Urbano de Itapira para 2014. Surpreende-me pelo fato de 

que na reunião das comissões foram elaborados alguns questionamentos a respeito do tema, 

inclusive sobre o impacto positivo no orçamento de 2014. O Secretário da Fazenda foi claro 

que não haveria mudança em relação ao IPTU. Esse valor positivo em relação ao 

orçamento era em relação ao ICMS de algumas empresas que tiveram bons resultados, além 

de convênios a nível estadual e federal. O projeto deu entrada na terça feira. O assunto é 

muito importante. É uma taxa que acaba refletindo sobre os contribuintes Itapirenses. 

Atualmente pagamos, a nível federal, estadual e municipal, cerca de 63 impostos. São 

impostos que acabam fazendo com que o brasileiro tenha que trabalhar 129 dias do ano 

para pagá-los. O restante dos dias ele trabalha para investir ou sustentar seus familiares. 

Uma pessoa com 60 anos passaria 29 anos de sua vida pagando impostos. Essa é a 

realidade. É a carga tributária brasileira. Acredito que o Executivo deveria ser mais claro 

porque pregou-se uma determinada situação durante a campanha, mas é outra depois que 

assumiu. Acho que a população está em dúvidas. Cada vereador será cobrado a partir do 

momento que sair às ruas. Deveríamos discutir esse assunto. A questão do IPTU de São 

Paulo repercutiu a nível nacional. Ninguém está sendo contrário em relação a reformulação. 

O IPTU não sofreu alteração durante 8 anos. O questionamento é em relação ao fato de 

darem entrada a um assunto muito polêmico sem discutir, analisar e votar. Estou muito 

preocupado porque o destino de um povo é atrelado a forma que o poder é exercido. 



Quando se fala em mudança de taxas, acredito que inicialmente temos a obrigação de 

esclarecermos o assunto para a população. A forma na qual o poder é exercido, tanto por 

aqueles que o contestam, são submissos ou combatentes, deve ser esclarecida. O 

questionamento é relacionado as dúvidas. Deve-se regular todas as relações de poder: Os 

que governam e os que legislam. A aplicação de cada lei não deve prestar a um caso 

específico particular, mas que tenha aplicação genérica, servindo somente como 

regramento, ou seja, válida para os ricos, os pobres, os políticos e para aquelas pessoas que 

nos elegeram. Assim sendo, entende-se que a lei tem um único fim o qual deixa de ser um 

regramento válido socialmente. A única aplicabilidade de uma lei deve objetivar o bem de 

um povo. Os projetos de leis aprovados nesta Casa devem servir para o bem da sociedade. 

A sociedade tem o direito de ser bem representada. A meu ver, acredito que não estamos 

representando adequadamente a população. Qualquer ato que não possua espaço para 

discussão, automaticamente gera contestações. A importância de o projeto passar pelas 

comissões é para que possamos exarar legalidade naquilo que assinamos nesta Casa. 

Exemplo disso é o pagamento para a empresa de consultoria desta Casa de Leis chamada 

NDJ. Qualquer dúvida jurídica, automaticamente é acionada a empresa. Existem artigos 

dentro do Regimento Interno que diz que as matérias devem ser encaminhadas para as 

comissões competentes. São três comissões. Fazendo dessa forma cria-se um abismo muito 

grande, dando margem para aprovarmos projetos que não seguiram seus trâmites corretos. 

Caso os projetos não seguirem seus trâmites legais, acredito que podemos aprovar situações 

ilegais e inconstitucionais. Devemos ser analíticos. Não podemos ignorar a discussão, 

análise e interpretação de cada nobre edil que faz parte desta Casa de Leis, quer seja de 

qualquer lado político. Um projeto tão polêmico como esse deve ser discutido 

adequadamente. Desse modo, não haverá questionamentos. É muito preocupante, pois 

estamos passando por cima do Regimento Interno. É uma matéria muito questionada a nível 

nacional. Infelizmente a mesma não foi encaminhada às comissões. Fica a cargo da 

população em analisar o projeto. Tanto o Legislativo quanto o Executivo devem ser 

interpretativos naquilo que está sendo exposto. Estamos votando um projeto sem a 

realização de uma análise. É bom a população ficar sabendo que o IPTU não está sendo 

aumentado para 100% dos Itapirense pelo fato de que será ano eleitoral em 2014. Fala-se 

que vai afetar somente 38% da população Itapirense. Os demais podem ficar tranquilos, 

pois no final do ano seguinte a cacetada será grande. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Quando falamos em 

aumentar o valor venal dos imóveis pensamos, inicialmente, como seria feita essa situação. 

O valor venal de muitos imóveis está totalmente defasado, pois os mesmos não são 

atualizados há 8 anos. Isso, praticamente, deixou a administração em cheque. Atualmente o 

valor venal dos imóveis, não somente em Itapira, mas em toda região, possui enorme 

discrepância. A administração conseguiu olhar atentamente para toda população Itapirense. 

Posso afirmar que boa parte dos bairros Itapirenses não sofrerão nenhum tipo de reajuste no 

valor venal do imóvel. Bairros como o Cubatão, Vila Izaura, Vila Ilze, Istor Luppi, dentre 

outros, não sofrerá nenhum tipo de reajuste no valor venal. A Prefeitura Municipal precisa 

desenvolver trabalhos. Trabalho gera custo e a responsabilidade dos governantes é 

administrar de forma coesa e correta. Caso não reajustarmos o valor venal dos imóveis, 

acredito que seria uma questão de irresponsabilidade por parte do governo. Já vimos uma 



posição catastrófica da administração passada em relação a esse assunto. Os impostos de 

nosso país são altos, mas devemos trabalhar de maneira que a população mais carente de 

nosso município seja, no mínimo, beneficiada por essa situação. Bairros como o Nosso 

Teto, Flávio Zachi, dentre outros, possuem uma massa populacional trabalhadora e 

humilde. Bairros mais abastados financeiramente como Nova Itapira e Santa Fé sofrerão 

reajuste. É justo. Quando fala-se que não estamos discutindo um projeto de tal dimensão, 

gostaria de dizer que discordo completamente. O que estamos fazendo nesta Casa de Leis? 

Qual é a justificativa dessa reunião? Não seria a discussão dos projetos? Se isso não é uma 

discussão, acredito que não sei o que é. O projeto não passou pelas comissões pelo fato de 

que existe um dispositivo de ordem legal no Regimento Interno desta Casa de Leis que 

autoriza tal feito. É um dispositivo que colabora para que prazos não sejam perdidos. O 

projeto poderia tramitar nas comissões de forma em que prazos seriam perdidos e o 

orçamento seria prejudicado. Seria uma enorme irresponsabilidade. A população seria 

prejudicada em muitas situações. Sem recursos administrativos o Executivo não consegue 

caminhar adequadamente. Estamos discutindo em relação a muitas matérias neste 

Legislativo. Cada vereador tem a chance de votar como quiser. Quando se trata de 

administração, acredito que a coerência deve prevalecer. Estamos trabalhando por uma 

Itapira melhor. Não estamos fazendo jogo político. Possuímos responsabilidades. Não 

podemos deixar de discutir assuntos difíceis. Um Legislativo competente sabe como deve 

votar. Estamos nesta Casa para ajudar Itapira. Caso os valores venais não forem alterados, 

acredito que ficaremos mais atrasados, desatualizados e ocorrerá uma recusa de divisas. A 

recusa de divisa pode ser condenada pelo Tribunal de Contas do Estado. Os salários dos 

servidores também são reajustados anualmente. A ordem sindical vem todo ano brigar pelo 

direito dos servidores municipais. Como iremos reajustar os vencimentos dos servidores se 

está havendo recusa de divisas? Como haverá contratação de novos funcionários? 

Possuímos responsabilidades. Portanto, estamos aqui pela responsabilidade. Obrigado.” 

Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 

em única votação o Projeto de Lei nº 198/2013. Aprovado menos 2 votos dos Vereadores 

Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: "A minha justificativa seria em relação a matéria. 

Fala-se muito em prazo e tempo hábil, mas gostaria de lembrar que tivemos o ano inteiro 

para discutirmos essa situação. A matéria foi discutido em 15 dias por pertinência dos 

vereadores da bancada da situação e por parte do Executivo. Em relação ao aumento de 

divisas, acredito que caberia uma revisão dos contratos de terceirização do município. 

Falava-se muito sobre as terceirizações, mas a regra atual é terceirizar tudo. Talvez a 

revisão desses contratos resultaria em uma receita maior, não havendo a necessidade do 

aumento do valor venal do IPTU. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A 

seguir, o Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios. 6º) Associação Comercial e Empresarial 

de Itapira: Convite para a festa da chegada do Papai Noel no dia 06/12/2013, às 18:30, 

percorrendo algumas avenidas da cidade e chegando à Praça Bernardino de Campos por 

volta das 19:30 horas, ode estará recebendo crianças em sua tradicional e encantadora 

Casinha. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente.(Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 



Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da 

Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que 

prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus 

colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da 

presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


