
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA  30ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2018 
Sessão Legislativa ano 2.018. 

  
Às vinte horas do décimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sala 

de sessões “Salvador Aliberti” da Câmara Municipal de Fernando Prestes, sob a 

presidência do edil Edson Luiz Vergani, secretariou os trabalhos o edil Weslen Luis dos 

Santos que observou a presença dos demais vereadores que compõem a Casa: Dener 

Luiz Miola, Geraldo da Silva, Mariel Sebastião Rocha, Mauricio José Junchetti, Mizael 

Fernando Gibertoni, Ronaldo Ravazzi Amado e Valdirene Aparecida Doce 

Porfida.  Após a leitura do texto bíblico, o Senhor presidente convidou o secretário a ler 

a ata da sessão anterior a qual foi requerida a dispensa da leitura da mesma pelo nobre 

vereador Mariel Sebastião Rocha, tendo em vista que todos os vereadores têm uma 

cópia em mãos e logo após, colocada em votação mereceu aprovação por unanimidade 

de votos, sem discussão, determinando também a leitura da matéria do expediente que 

foi a seguinte: Leitura da Mensagem nº 024/2018 de autoria do Executivo Municipal 

encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 05/2018 – Dispõe sobre alteração do 

artigo 2º, inciso XVII, da Lei  Complementar nº097 de 15 de dezembro de 2.011, e dá 

outras providências, encaminhado às comissões competentes; Leitura da Mensagem nº 

025/2018 de autoria do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2018 – Dispõe sobre nova redação do artigo 57, da Lei 

Complementar 068/2007, de 30 de novembro de 2.007  e dá outras providências, 

encaminhado  às comissões competentes. Fez uso da palavra na hora do expediente o 

edil Edson Luiz Vergani. Continuavam presentes os nove vereadores. Constou na 

Ordem do Dia: Projeto de Lei Complementar nº 05/2018 - discutido e aprovado por 

unanimidade em primeira discussão; Projeto de Lei Complementar nº 06/2018 – 

discutido e aprovado por unanimidade em primeira discussão. Fizeram uso da Palavra 

em explicações pessoais os edis: Mizael Fernando Gibertoni e Edson Luiz 

Vergani. Estiveram presentes à sessão: vários Munícipes. Nada mais havendo a ser 

tratado, encerrou-se a sessão às vinte horas e trinta e três minutos, convocando os 

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e quatro de 

setembro, às vinte horas, quarta segunda-feira do mês. Para constar, eu, 

_________________________ Ana Paula Ravazzi Palma, Diretora da Secretaria, lavrei 

a presente ata.    
 

 
 



 
MENSAGEM AO PROJETO 

 
 

A proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal em tela visa tornar 
obrigatória a execução das emendas dos Vereadores ao projeto de lei orçamentária 
anual, em consonância com a Emenda Constitucional n. 86 de 17 de Março de 2015, 
onde será tratado como Orçamento impositivo. 

 
 
Desta forma, as emendas propostas pelos Vereadores terão a 

obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de 
atendimento ao município e à população carente, visto que os Vereadores são 
representantes do povo e conhecem as realidades locais, principalmente nas áreas 
da saúde e infraestrutura. 

 
 
O orçamento-programa é uma lei autorizativa ao Executivo, para a 

arrecadação de receitas e realização de despesas. Com esta alteração na Lei 
Orgânica Municipal de Fernando Prestes, as doações orçamentárias aprovadas 
através de emendas dos Vereadores teriam esta autorização e também a obrigação 
legal de serem executadas, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. 

 
 
Dessa forma, damos por justificado e encaminhamos a essa egrégia 

Câmara Municipal para apreciação e votação o referido projeto de emenda a Lei 
Orgânica, esperando a devida aprovação por essa Casa de Leis. 

 
 
Câmara Municipal de Fernando Prestes, 15 de agosto de 2018. 

 
 
 

 
MIZAEL FERNANDO GILBERTONI              RONADO RAVAZZI AMADO 

       Vereador       Vereador 
 
 

VALDIRENE AP. DOCE PORFIDA      DENER LUIZ MIOLA 
       Vereador a               Vereador 

 
 
 
 



 
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº001/2018, de 15 de agosto de 2018, 

de Autoria dos Vereadores Mizael Fernando Gilbertoni, Ronado Ravazzi 
Amado, Valdirene Aparecida Doce Porfida e Dener Luiz Miola. 

 
“Acrescenta o inciso VII ao artigo 37 e 
insere o artigo 126-A na Lei Orgânica 
Municipal, para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentaria, 
e dá outras providências”. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES, Estado de 
São Paulo, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a 
seguinte Emenda à Lei Orgânica: 

 
Art. 1º. Fica inserido o inciso VII no art. 37 da Lei Orgânica do 

Município, com a seguinte redação: 
 

Art. 37.... 

... 

VII – emendas à Lei Orçamentária Anual. 

 
Art. 2º. Fica inserido o art. 126-A, na Lei Orgânica do Município, com 

a seguinte redação: 
 
Art. 126-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da 
programação incluída por emendas individuais do Legislativo 
Municipal em Lei Orçamentária Anual. (vide §11 do art. 166 da CF) 
 
§ 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão 
aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por 
cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, 
sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e 
serviços públicos de saúde. (vide §9º do art. 166 da CF) 
 
§ 2º. As programações orçamentárias previstas no caput deste 
artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos 
impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão 
adotadas as seguintes medidas: (vide §12 e §14 do art. 166 da CF) 
 



I- até cento e vinte dias após a publicação da lei orçamentária, o 
Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do 
impedimento; 
 
II- até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso I 
deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder executivo 
o remanejamento da programação cujo impedimento seja 
insuperável; 
 
III - até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder 
Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal 
sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente 
cujo impedimento seja insuperável;  
 
IV- até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, o 
Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o 
remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, 
nos termos previstos na lei orçamentária anual. 
 
V- No caso de descumprimento do prazo imposto no inciso IV do 
§2º as programações orçamentárias previstas no caput deste 
artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos 
dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I 
do § 2º deste artigo. (vide §15 do art. 166 da CF) 
 
§ 3º. Considera-se equitativa a execução das programações em 
caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal 
às emendas apresentadas, independentemente de autoria. (vide 
§18 do art. 166 da CF) 
 
§ 4º. Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da 
programação orçamentária será: 
 
I – demonstrada em ações, metas e dotações orçamentárias 
específicas no Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA, 
preferencialmente em nível de subunidade orçamentária 
vinculada à secretaria municipal correspondente à despesa, para 
fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas. 
 
II - fiscalizada e avaliada, pelo Vereador autor da emenda, quanto 
aos resultados obtidos. 
 
 



 
 
 
 
 
§ 5º. A não execução da programação orçamentária das emendas 
parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de 
responsabilidade, nos termos da legislação aplicável. 
 
 
Art. 3º. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua 

publicação, vigorando, inclusive para a Lei Orçamentária Anual de 2018 para o 
exercício 2019. 

 
 
 
 
Câmara Municipal de Fernando Prestes, 15 de agosto de 2018. 

 
 

 
 
 

MIZAEL FERNANDO GILBERTONI              RONADO RAVAZZI AMADO 
       Vereador       Vereador 

 
 
 
 
 

VALDIRENE AP. DOCE PORFIDA      DENER LUIZ MIOLA 
       Vereador a               Vereador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Mensagem 26/2018 
 
 
 

Justificativa ao Projeto de Lei Complementar n°07, de 14 de setembro de 2018. 
 
 
 

“Dispõe sobre regulamentação do piso salarial dos profissionais do quadro do 
magistério público do município de Fernando Prestes-SP, acrescentando o inciso 
VI, alíneas “a, b, c”, ao artigo 19 da Lei Complementar 027/2001 e dá outras 
providências”. 

 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores.  
 

                   Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 
e Ilustres Pares, EM REGIME DE URGÊNCIA o incluso Projeto de Lei Complementar 
nº07/2018, que “Dispõe sobre regulamentação do piso salarial dos profissionais 
do quadro do magistério público do município de Fernando Prestes-SP, 
acrescentando o inciso VI, alíneas “a, b, c”, ao artigo 19 da Lei Complementar 
027/2001 e dá outras providências”. 

 

                   O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da 
educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem 
receber. A regra vale para todo o país. Esses profissionais devem ter formação em 
magistério em nível médio (ou antigo curso normal) e carga horária de trabalho 
docente em seus respectivos planos de carreira e valorização do magistério, e atuar 
em estabelecimentos públicos de ensino na educação infantil, no ensino fundamental 
e no ensino médio, em todo o país. 

                   O piso salarial nacional do magistério foi instituído pela Lei Federal n° 
11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na 
Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – 
LDB (Lei nº 9.394/96). Esta lei também fixou limites para o trabalho de interação com 
os alunos na composição da jornada docente: professores devem passar no máximo  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm


 

dois terços (2/3) da carga horária em sala de aula, e no mínimo um terço (1/3) da 
jornada de trabalho deve ser destinado às chamadas atividades extraclasse, como 
planejamento de aulas,  reuniões pedagógicas, correção de atividades etc. 

 

                   O valor do piso salarial nacional do magistério é calculado com base na 
comparação da previsão do valor aluno-ano do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– Fundeb, dos dois últimos exercícios. O valor aluno-ano é o valor que o governo 
federal repassa no ano aos municípios e estados por cada matrícula de aluno na 
Educação Básica. 

 

                     Para calcular esse valor aluno-ano, cabe ao Ministério da Educação apurar 
o quantitativo de matrículas que será a base para a distribuição dos recursos (o que é 
feito pelo Censo Escolar da Educação Básica); e com o Tesouro Nacional fica a 
responsabilidade de estimar as receitas da União e dos Estados que compõem o fundo; 
além de definir o índice de reajuste.  

 

                    Dessa forma, e caracterizando-se a proposição como de natureza 
essencialmente técnica, não criando nenhuma despesa nova em relação ao orçamento 
educacional vigente, temos a convicção de que essa Colenda Câmara dará o seu 
beneplácito, contribuindo assim para o aprimoramento e o desenvolvimento do ensino 
do nosso querido município. 
 
                                  Atenciosamente, 

 

 

             Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, 14 de setembro de 2018. 

 

Bento Luchetti Júnior 
Prefeito Municipal                                                  

 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12407/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12407/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12407/


 
 

Projeto de Lei Complementar n°07, de 14 de setembro de 2018. 
“Dispõe sobre regulamentação do piso salarial dos profissionais do quadro do 
magistério público do município de Fernando Prestes-SP, acrescentando o inciso 
VI, alíneas “a, b, c”, ao artigo 19 da Lei Complementar 027/2001 e dá outras 
providências”. 

 
 

Bento Luchetti Júnior, Prefeito do 
Município de Fernando Prestes, 
Comarca de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Fernando Prestes, 
aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 
 
 

                 Art. 1º - Fica criado  o piso salarial dos profissionais do quadro do magistério 
público do Município de Fernando Prestes, nos termos da Lei Federal 11.738, de 16 de 
julho de 2008, que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme o Anexo 
I, desta Lei Complementar 
 
               Art. 2º - Por profissionais do magistério público da educação básica 
entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, supervisão, 
orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 
de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 
determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 
 
              Art. 3º - A composição da jornada de trabalho dos docentes do quadro do 
magistério público municipal compreende as horas aulas para o desempenho das 
atividades de interação com os educandos e as horas de atividades extraclasses. 
 
               Art. 4º - A composição da jornada de trabalho dos profissionais do quadro do 
magistério de suporte pedagógico, direção, supervisão e coordenação pedagógica é 
constituída de horas integrais sem a interação com os educandos e atividades 
extraclasse.  
 
              Art. 5º - Acrescenta-se ao artigo 19, da Lei Complementar 027 de 12 de junho 
de 2001, o inciso VI e as alíneas “a, b, c” 



 
              “VI – Para Coordenador Pedagógico de Educação Básica”. 
  

a) Mediante a apresentação de diploma ou certificado de curso de grau 
superior de ensino, de graduação correspondente à licenciatura plena, 
será enquadrado no Nível II; 

b) Mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso de pós-
graduação, em nível de especialização ou aperfeiçoamento, no Nível III; 

c) Mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso de pós-
graduação, em nível de mestrado ou doutorado, no Nível IV ou V. 
 
 

 
              Art. 6º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a corrigir o piso salarial 
dos profissionais do quadro do magistério público, através de Decreto, quando se fizer 
necessário nos termos da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008 e da Portaria 
Interministerial do Ministério da Educação – MEC. 
 
               Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
próprias destinadas à Educação, suplementadas se necessário.  
 
               Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2018.  
 
 
             Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, 14 de setembro de 2018. 
 
 
                             
 

Bento Luchetti Júnior. 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

REQUERIMENTO Nº 25/2018 

 

 

 

AUTOR: WESLEN LUIS DOS SANTOS 

 

 

Assunto: Colocação de Refletores no Estádio Municipal Antônio José Massei (Nim). 

 

 

 

Oficie: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais, ouvido o nobre Plenário, que seja oficiado: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto ao Secretario de Obras e à 

Secretaria de Esportes, para que os mesmos estudem a possibilidade da colocação 

de 4 (quatro) refletores no Estádio Municipal Antônio José Massei" (Nim) de 

Fernando Prestes, ou seja, 2 (dois) refletores de cada lado para que se tenha uma 

melhor iluminação no estádio. 

 

 

 

 

Sala das Sessões, aos 21 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

Weslen Luis dos Santos 

Vereador 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

REQUERIMENTO Nº 26/2010 

 

 

 

AUTOR: GERALDO DA SILVA 

 

 

Assunto: Colocar um braço de luz na Rua Barão do Rio Branco. 

 

 

Oficie: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais, ouvido o nobre Plenário, que seja oficiado: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo, busque recursos 

junto ao Governo Federal ou Estadual, no sentido de se construir um Centro de 

Lazer no Distrito de Agulha. Nas proximidades do Jardim Vista Alegre, tendo em 

vista que em breve será executada a limpeza do rio (lago), para que o mesmo 

aproveite e faça esse Centro de lazer que será uma forma ampla de diversão para os 

moradores do Distrito, uma vez que deverá contar também, com área para parque 

infantil, área para piqueniques, pista para caminhada e ciclismo, área verde e outras 

modalidades próprias. A construção desse Centro embelezará o Distrito e o  local 

será de turismo para a região e agradará a população. 

 

 

 

 

Sala das Sessões, aos 21 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Geraldo da Silva 

Vereador 

 
 




