
ATA DA 5ª Sessão Extraordinária, realizada aos 16 de junho de 2014. 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, 

LUIZ 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. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 

secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao 

Ato do Presidente. 1º) Ato do Presidente 004/2014.- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias 

constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) 

Em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0011/2014.- Reajusta os 

vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal a partir de 1º de maio de 2014. 

Autoria: Mesa da Câmara. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Bom dia a todos. Com relação ao projeto de lei, já tenho a minha 

posição. Meu voto é contrário a 6,28%. Vejo que podemos enumerar uma série de 

justificavas com relação a esse valor. Primeiramente com relação ao aumento da 

arrecadação municipal em quase 20% de 2013 para 2014. O valor foi de R$ 196.000.000,00 

para R$ 247.500.000,00. É um aumento substancial de quase 20%. Esses 20% não foi 

diluído de forma igualitária, principalmente no momento de discutirmos o reajuste salarial 

dos servidores municipais. Temos aqui quatro servidoras que representam quase a 

totalidade do município. Os servidores municipais esperam, ansiosamente, a votação e a 

definição do voto de cada vereador desta Casa de Leis. Podemos também, conforme falei 

na sessão passada, evidenciar a ingerência administrativa da gestão José Natalino Paganini 

e Dado Boretti com relação ao orçamento. O reajuste vem dentro do orçamento. Então, é 

por ingerência administrativa que o valor das perdas inflacionárias chega somente a 6,28%. 

Não é somente a minha pessoa que tem essa visão. Na sexta feira o deputado Barros 

Munhoz disse a mesma situação na Rádio Clube. Ele também disse sobre uma preocupação 

em relação ao problema da folha de pagamento dos servidores. A minha fala também serve 

para os servidores da Câmara Municipal. Estou justificando a minha posição. Posso falar 

agora e posso falar no projeto dos servidores da Prefeitura Municipal. Direciono a Mesa e a 

Presidência desta Casa de Leis. A posição que tenho em relação aos servidores do 

Executivo é a mesma posição que tenho em relação aos servidores do Legislativo. O valor 

de 6,28% também recai nas mesmas justificativas que tenho em relação aos servidores do 

Executivo. Fica registrado o meu posicionamento em relação a esse valor. Gostaria que o 

reajuste chegasse a 10%. Caso tivessem realizado um trabalho gerencial dentro do possível, 

acredito que certamente seria uma contribuição aos servidores da Casa. Muito Obrigado.” 

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



em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 11/2014. Aprovado menos dois 

votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Junho de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 1º) Em segunda discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0012/2014.- Reajusta vencimentos dos servidores municipais e 

dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Voltando ao assunto do reajuste dos 

servidores municipais, gostaria de dizer que já tenho a minha posição. Gostaria que esse 

valor fosse bom para os servidores. Em minha visão, chega-se a esse valor de 6,28% por 

ingerência administrativa da gestão Paganini. Com o aumento da arrecadação orçamentária 

em 20% certamente estudos poderiam ser realizados a fim de que o reajuste fosse maior. 

Vejo que 6,28% para uma enorme massa trabalhadora, onde ganha menos do que R$ 

1.000,00, é um valor muito irrisório conforme o vereador César da Farmácia disse. O valor 

inflacionário dos supermercados, infelizmente, foi muito maior do que 6,28%. Basta 

analisarmos a situação. Muitos cidadãos não conseguem comprar carne para a família. Os 

nobres vereadores devem interpretar dessa forma. Precisamos analisar. Não estamos 

discutindo somente o reajuste de apenas 6,28%. Estamos discutindo o sustento de milhares 

de servidores municipais. São pessoas trabalhadoras que representam o nosso município. 

Aumentar secretarias e aumentar cargos comissionados, infelizmente, influencia esse valor. 

Há influência porque acabou inchando a Prefeitura Municipal. Durante a campanha foi dito 

que o número de cargos comissionados seria diminuído para poder representar os 

servidores. Está escrito no folheto de campanha e registrado em cartório. Devemos analisar 

o sustento de cada servidor público. A crítica feita pelo deputado em relação a atuação do 

prefeito é mesma que eu e o vereador César temos. O próprio deputado falou que ele está 

preocupado com relação a folha salarial dos próprios meses. Está registrado na Rádio 

Clube. De que forma vamos falar para cada servidor municipal? Com que cara olharemos 

para cada servidor municipal a partir dessa votação? Deixo registrada a pergunta. Temos 

que ponderar em relação a isso. Temos uma Prefeitura que está saturada de cargos 

comissionados. Muitos comissionados, sequer, residem em Itapira. Ganham nesta cidade, 

mas vão gastar em seus municípios. O servidor mora, paga imposto e traz benefícios para o 

município de Itapira. É isso que devemos analisar. Estamos tratando o servidor de uma 

forma e os comissionados de outra. O servidor tem um valor. Está sendo jogado em uma 

vala comum. Os cargos comissionados e as novas secretarias recebem outro tratamento 

pelo prefeito. Não precisamos discutir mais nada. Estamos discutindo o tratamento 

diferenciado. Torço para que a administração mude esse pensamento. O prefeito foi 

criticado pelo deputado nesse final de semana. O deputado disse que deve vir a esta cidade 

na quinta, sexta e sábado para corrigir as burradas que a administração está fazendo. O que 

temos para falar? A minha linha de pensamento e do nobre vereador César são as mesmas. 

Os nobres vereadores devem fazer uma autocrítica. Você, Dr. Maurício, líder do prefeito... 

Respeito a posição do senhor. Sei que o senhor está fazendo um árduo trabalho. Não é fácil. 

Faço o seguinte questionamento ao senhor: O senhor continuará defendendo esse governo 

onde o próprio deputado disse que somente faz burrada e deve corrigir os problemas ou o 

senhor irá contra o deputado em favor da administração? Chegou nesse ponto. É isso que a 

população comenta. É uma questão de bom senso e análise. Os servidores querem uma 



representação melhor. Como vereadores deveríamos, no mínimo, ter lutado por um 

aumento maior do que a inflação. Certamente os servidores analisariam que os dez 

vereadores teriam feito sua parte. Infelizmente não é o que aconteceu. Ou estamos 

defendendo os benefícios da população Itapirense ou estamos defendendo os benefícios de 

um grupo político. É uma encruzilhada. Ou continua dessa forma, ou seja, recebendo 

críticas... São críticas pesadas, inclusive do próprio deputado. É o mentor maior desse 

grupo político. Ou continuaremos na mesmice. Prometemos uma situação a cada servidor 

durante a campanha. Preocupo-me porque depois que essa sessão for finalizada gostaria de 

ver a cara de cada vereador diante dos servidores. Os servidores merecem maior respeito. 

Gostaria que os nobres vereadores interpretassem o porquê que vocês estão defendendo a 

administração Paganini. O Barros Munhoz foi até a Rádio e disse sobre a administração 

Paganini. Vocês devem fazer uma autocrítica. Quem está correto? A população deve 

analisar e interpretar. Em minha opinião, acredito que o reajuste deveria ser mais digno. 

Vocês tiveram a oportunidade de cobrar o prefeito. Não vi nenhum vereador dizer que 

batalhou por um aumento mínimo. Cabe ressaltar que vocês participam da reunião com o 

prefeito municipal. Caso vocês tivessem feito isso, acredito que todos teriam o apoio da 

população. Espero que façam gestão para que o município seja mais digno em oferecer aos 

servidores aquilo que merecem. Os servidores querem representatividade, respeito e aquilo 

que todos propagaram, ou seja, promoção. O servidor está cansado. Temos uma deficiência 

quantitativa de servidores. Essa é a verdade. O Hospital Municipal é prova disso. Outras 

áreas também. Os servidores não pedem muita coisa, mas o pouco que pedem, 

infelizmente, não está se concretizando. Cada servidor deve fazer sua interpretação e cobrar 

a postura de cada vereador. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Bom dia a todos. Primeiramente gostaria de questionar 

sobre o que seria 10%. Esse valor para quem ganha R$ 5.000,00 resulta em um reajuste de 

R$ 500,00. Para quem ganha R$ 780,00 será apenas um reajuste de cerca de R$ 76,00. Será 

que um reajuste de 10% não beneficiará somente a classe mais alta? Um reajuste de 20% 

resultaria na mesma situação. Todos sabem que lutei por um reajuste de R$ 120,00 no 

início. Falaram nesta Casa que ninguém foi falar. Isso é mentira. O projeto do aumento do 

servidor público não é elaborado na Câmara Municipal. Caso não votarmos o referido 

aumento salarial na data de hoje, acredito que o reajuste não será possível. Voto favorável 

ao reajuste de 6,28%. Defendo quem ganha menos. Caso defendermos o reajuste de 10%, 

acredito que estaremos defendendo apenas 25% dos trabalhadores municipais. Muito 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 12/2014. 

Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SIVA: “Sou 

favorável a, pelo menos, 10% de reajuste salarial para vocês. É fácil esses vereadores 

pensarem diferente porque eles ganham R$ 5.000,00 por mês. Infelizmente é o que eles 

pensam. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Quero justificar o meu voto. Estão perguntando o porquê que não aumentam mais 

1%. Gostaria de dizer que não é a Câmara Municipal que reajusta os vencimentos dos 

funcionários. Caso não votássemos os 6,28%, acredito que vocês não teriam nenhum 

reajuste. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU 



STRINGUETTI: “Quem ganha menos o que representa 1% ou 2% a mais? Nada. Para 

quem ganha muito, acredito que representa muito. A longo e médio prazo isso ocasionará 

uma enorme discrepância. Acho que está na hora de pensarmos em um método mais 

humano em relação a correção de salários. Vocês estão fazendo o jogo de quem ganha 

muito e não estão percebendo isso. É a pura verdade. Talvez não queiram reconhecer isso, 

mas estão fazendo o jogo de quem muito. Talvez esteja na hora de pensarmos em alguma 

coisa mais humana em relação ao problema. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo na seguinte observação: Os 

servidores... A maioria das pessoas que recebem um valor menor merecem mais privilégio. 

É uma situação que entra Plano de Cargo e Carreira, Plano de Valorização... Fiz uma 

indicação a respeito do Plano de Cargo e Carreira, sendo que os nobres vereadores votaram 

contra a matéria. Estamos sofrendo os reflexos. É isso que devemos analisar. O nobre 

vereador Marcos Paulo votou favorável a indicação. Faço justiça ao voto do senhor. Somos 

representantes dos servidores. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Junho de 2014. 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. 


