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Ainda em 1884 Delfino de Melo doou terreno para a cons-
trução de uma Capela na vila que, em 1886, tornar-se-ia o dis-
trito Policial de Laranjal e com a primeira escola pública outras 
benfeitorias se juntariam: agencia postal, cartório de registro 
civil, a paróquia, telefone público, iluminação elétrica. Publicada 
a 10 de outubro de 1917, a Lei Estadual nº 1.555 criou o Muni-
cípio de Laranjal que, pelo Decreto Federal nº 14.334/1944, 
passou a chamar-se Laranjal Paulista.

Herança Cultural
A cultura de Laranjal Paulista se fez pela miscigenação de 

raças e povos. No dia-a-dia a manifestações artísticas, religiosas 
ou na culinária, estão negros, italianos, portugueses, sírios e 
libaneses.

A influência italiana foi além e atingiu o trabalho refletido 
na vocação agrária do povo, o lazer (jogos de carta como truco, 
disputas de bocha, de cabo de guerra) e a própria índole do 
povo que se contagiou da sua natural alegria.

Comemoradas com bandas, fogos e rojões, as festas reli-
giosas se espalham por todo o município.

A do padroeiro da cidade São João Batista (Festa de São 
João Batista) que data de 1884 e atrai público de toda a 
região, dela consta a parte religiosa com novena, levantamento 
do mastro, missa solene, procissão e, ao longo de 10 dias, a 
parte profana com agitada quermesse que oferece: comida e 
bebida típicas, parque de diversão, leilão de lenha, de prendas, 
inclusive vivas, leitoa ensebada, pau de sebo, shows com muita 
música, cantores populares e sertanejos, bandas de rock sem, 
contudo, descuidar do folclore e, com ele, a quadrilha, o batu-
que, o cururu.

A Festa do divino Espírito Santo no Distrito de Laras (Festa 
do Divino em Laras). Ela acontece em julho após o “Pouso do 
Divino” e da peregrinação que, desde abril, a irmandade do 
Espírito Santo faz no município e fora dele. Essa festa também 
atrai grande público pelas características peculiares de que se 
revestem a procissão dos milagres e o emocionante encontro 
das canoas, no Rio Tietê.

Trechos extraídos do Livro dos “100 anos da Paróquia São 
João Batista”

Assim, diante de todo o exposto, contamos uma vez mais 
com o inestimável apoio de nossos nobres pares para aprovar-
mos a presente propositura transformando Laranjal Paulista em 
município de interesse turístico.

Sala das Sessões, em 5/11/2013
a) José Bittencourt - PSD

 PROJETO DE LEI Nº 805, DE 2013

Classifica como "Município de Interesse Turístico" a Cida-
de de Tambaú.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificado como “Município de Interesse 
Turístico” a Cidade de Tambaú.

Artigo 2° - As eventuais despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se neces-
sário.

Artigo 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Tambaú é nome de origem Tupi que quer dizer "Rio das 

Conchas" (Tamba-hy-rio das conchas ou dos mariscos). Tal 
designação foi conseqüência da identificação com que os índios 
nomeavam os lugares onde habitavam ou tinham sua região de 
caça ou pesca. O nome rio Tambaú adveio de tais circunstâncias 
de toda a extensão onde se localiza. O município de Tambaú 
seria um vasto campo de caça de alguma tribo. Objetos indíge-
nas encontrados em locais da zona rural (pontas de lanças ou 
flechas, machadinhas, mão de pilão, e outros) confirmam essa 
hipótese, assim como as “conchinhas bivalves”, encontrada no 
leito arenoso do córrego Tambaú.

Fundada em 27 de julho de 1886, foi elevada à condição 
de município em 20 de agosto de 1898. Seu desenvolvimento 
econômico teve inicialmente contribuição da monocultura da 
cana, a qual foi substituída pela monocultura do café.

O turismo religioso que existe na cidade é diferente, pois 
tem por motivação a fé e difere dos outros segmentos do turis-
mo, pois o município se desenvolveu também pelo PÓLO CERÂ-
MICO, que busca seu reconhecimento através do Projeto de Lei 
nº 757, de 2010, de nossa autoria, que Declara o município de 
Tambaú, a “Capital da Cerâmica Vermelha”. Esta, portanto, 
ligado profundamente ao calendário e acontecimentos religio-
sos das localidades receptoras dos fluxos turísticos.

Tambaú difere dos outros turismos, pois seu turismo é 
motivado pela fé, também, não podemos esquecer-nos de 
homenagear neste projeto os cidadãos Evangélicos moradores 
do Município, que de acordo com a Lei Federal, sancionada pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nº 12.328, de 15 de setem-
bro de 2010, Instituiu o Dia Nacional do Evangélico, comemora-
do anualmente todo dia 30 de novembro. No município existem 
muitas denominações evangélicas e neste projeto destacamos: 
Igreja Assembléia de Deus, Igreja Evangélica Pentecostal Jesus 
de Nazaré, Igreja Evangélica Cordeiro de Deus, 1ª Igreja Batista 
em Tambaú e Igreja Presbiteriana em Tambaú que teve início 
em 1985.

O município de Tambau também é lembrada com estancia 
Religiosa pelo Padre Donizetti (Donizetti Tavares de Lima) que 
protagonizou curas e milagres. Religioso austero, ele não per-
mitia que os tambauenses comemorassem o carnaval. Amigo 
das crianças, patrono dos pobres, o padre mineiro natural de 
Santa Rita de Cássia, nasceu a 03 de janeiro de 1882. Passou os 
últimos 35 anos de sua vida em Tambaú, aonde veio a falecer a 
16 de junho de 1961.

Comenta-se que o padre ganhou fama quando curou as 
pernas cheias de feridas de um vendedor ambulante de vinho. 
O homem tratou de contar o milagre que o padre realizou para 
os comerciantes das cidades vizinhas, e em poucos dias os 
romeiros começavam a chegar a Tambaú para receber as bên-
çãos do padre taumaturgo.

No dia 16 de março de 1997 foi aberto o PROCESSO DE 
BEATIFICAÇÃO do Padre Donizetti. Os habitantes do município 
e os devotos esperam que ele seja beatificado, se tornando 
assim o primeiro santo brasileiro.

As histórias e estórias dos milagres do Padre Donizetti 
povoam o imaginário dos habitantes da cidade. Dizem que o 
menino Edson Arantes do Nascimento, o PELÉ, esteve na cidade 
em 1955. Acompanhava o seu pai na praça lotada de romeiros 
que ouviram o sermão do padre quando ele disse que "há aqui 
um menino acompanhado de seu pai que um dia se tornará 
um atleta não só conhecido no País como no mundo". Outra 
história, porém confirmada pelo próprio protagonista, é a do 
jornalista e economista da Rede Bandeirantes JOELMIR BET-
TING. Depois de tomarem sopa de quiabos na Casa Paroquial, 
o padre pegou a mão do garoto e juntos rezaram um Pai Nosso 
em voz alta. Nunca mais o futuro jornalista gaguejou e pode, 
finalmente, ser aceito na escola, a qual o recusava por causa da 
gagueira. Joelmir Betting, natural de Tambaú, foi coroinha do 
Padre Donizetti, seu guia espiritual.

 MENSAGEM A-Nº 196/2013,
DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO
São Paulo, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente
Pela Mensagem A-nº 157, de 16 de setembro último, tive a 

honra de encaminhar a essa ilustre Assembleia o Projeto de lei 
nº 639, de 2013, que dispõe sobre a extinção da Secretaria de 
Desenvolvimento Metropolitano, e dá providências correlatas.

Tendo em vista a natureza da matéria, venho solicitar que 
a apreciação da propositura se faça em caráter de urgência, nos 
termos do artigo 26 da Constituição do Estado.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração.

Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Pre-

sidente da Assembleia Legislativa do Estado.

 MENSAGEM A-Nº 197/2013,
DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO
São Paulo, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente
Em aditamento à Mensagem A-nº 172, de 10 de outubro 

último, pela qual encaminhei a essa nobre Assembleia o Projeto 
de lei complementar que recebeu o nº 43, de 2013, venho soli-
citar a Vossa Excelência que nele sejam procedidas a alteração 
constante do Anexo.

Reitero a Vossa Excelência protestos de elevada conside-
ração.

Geraldo Alckmin GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Pre-

sidente da Assembleia Legislativa do Estado.

ANEXO
ALTERAÇÃO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 43, DE 2013
- Dê-se ao artigo 1º a redação que se segue:
“Artigo 1º - Fica instituído, privativamente para os integran-

tes da carreira de Delegado de Polícia, dirigentes de atividade 
essencial à função jurisdicional do Estado e à defesa da ordem 
jurídica, nos termos do artigo 140 da Constituição do Estado, o 
Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária - ADPJ.”

 MENSAGEM A-Nº 198/2013,
DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO
São Paulo, 6 de novembro de 2013
Senhor Presidente
Em aditamento à Mensagem A-nº 173, de 10 de outubro 

último, pela qual encaminhei a essa nobre Assembleia o Projeto 
de lei complementar que recebeu o nº 44, de 2013, venho solici-
tar a Vossa Excelência que nele sejam procedidas as alterações 
constantes do Anexo.

Reitero a Vossa Excelência protestos de elevada conside-
ração.

Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Pre-

sidente da Assembleia Legislativa do Estado.

ANEXO
ALTERAÇÃO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 44, DE 2013
- Dê-se ao inciso I do artigo 1º a redação que se segue:
“I - a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da 

publicação desta lei complementar, na conformidade do Anexo I 
desta lei complementar;”

- Dê-se aos Anexos I e II, a redação que se segue:

ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 1º
da Lei Complementar nº, de de de 2013

CARGOS PERMANENTES

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE I 1.639,10

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE II 1.811,21

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE III 2.001,39

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL IV 2.211,53

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE I 1.639,10

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE II 1.811,21

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE III 2.001,39

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL IV 2.211,53

ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 1º
da Lei Complementar nº, de de de 2013

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO VALOR R$

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE I 1.698,11

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE II 1.876,41

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE III 2.073,44

ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL IV 2.291,15

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE I 1.698,11

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE II 1.876,41

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE III 2.073,44

INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL IV 2.291,15

  PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 804, DE 2013

Classifica Laranjal Paulista como Município de Interesse 
Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificado como “Município de Interesse 
Turístico” a Cidade de Laranjal Paulista

Artigo 2° - As eventuais despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se neces-
sário.

Artigo 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
A ocupação do Município se divide em urbana e rural. A 

primeira, no início do Século XVII, foi motivada pelos grupos 
tropeiros que rumavam a Sorocaba. Para os pousos eles se 
aconchegavam à beira do que chamavam de ribeirão dos laran-
jais e, por onde passavam, divulgavam que “a partir das suas 
acanhadas margens vislumbrava-se a existência de alongadas 
e férteis terras”, atraindo os primeiros pequenos agricultores.

Em 1884, seguindo o traçado da Estrada de Ferro Soroca-
bana e a ela se antecipando, aqui chegava Delfino de Mello. 
Como visionário que era adquiriu considerável gleba de terra 
e, para explorar comercialmente, construiu uma casa de pensão 
para abrigar os trabalhadores da Ferrovia.

Em curto espaço de tempo o local despertou o interesse 
de famílias da região para outras atividades comerciais dando 
início ao núcleo urbano.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada consideração.

IVAN RICARDO GARISIO SARTORI – Presidente do Tribunal 
de Justiça

À Sua Excelência 0 Senhor
Deputado SAMUELMOREIRA
DD. Presidente da Assembleia Legislativa

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°, DE   DE     DE 2013
Dispõe sobre os vencimentos dos servidores integrantes 

das classes regidas pela Lei Complementar n° 1.111, de 25 de 
maio de 2010.

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1° - Ficam reajustados os valores das Escalas de 

Vencimentos instituídas pelos incisos I, II e III do artigo 3° da 
Lei Complementar n° 1.111, de 25 de maio de 2010, fixados 
nos termos dos Anexos I e II desta lei complementar, na seguin-
te forma:

I - a partir de 1° de janeiro de 2014, 2% (dois inteiros por 
cento);

II - a partir de 1º de janeiro de 2015, 2% (dois inteiros por 
cento );

III - a partir de 1 ° de janeiro de 2016, 2% (dois inteiros 
por cento);

IV - a partir de 1 ° de janeiro de 2017, 2% (dois inteiros 
por cento);

V - a partir de 1 ° de janeiro de 2018, 0 percentual com-
plementar a fim de totalizar 10,55% (dez inteiros e cinquenta e 
cinco centésimos por cento) diluído em cinco anos.

Parágrafo único - Ficam substituídos na conformidade dos 
anexos desta lei complementar, os anexos da Lei Complementar 
n° 1.111, de 25 de maio de 2010, a seguir indicados:

I - Anexo III - Escala de Vencimentos - Cargos Efetivos, e
II - Anexo IV - Escala de Vencimentos - Cargos em Comissão.
Artigo 2° - 0 disposto no artigo 1 ° desta lei complementar 

aplica-se, no que couber, aos inativos e pensionistas.
Artigo 3° - As despesas resultantes da aplicação desta lei 

complementar correrão à conta de dotações Orçamentárias 
consignadas no Orçamento-Programa vigente, suplementadas, 
se necessário.

Artigo 4° - Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, aos
GERALDO ALCKMIN - Governador do Estado de São Paulo 
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  OFÍCIOS
PREFEITURAS MUNICIPAIS
Nº 5280/2013, de Buritizal, manifesta-se sobre o Requeri-

mento 1971/13, Rel. nº 028879/2013
Nº 5186/2013, de Buritizal, manifesta-se sobre o Requeri-

mento 1956/13, Rel. nº 028880/2013
Nº 6455/2013, de Buritizal, manifesta-se sobre o Requeri-

mento 1979/13, Rel. nº 028881/2013
Nº 123/2013, de Cruzeiro, manifesta-se sobre o Requeri-

mento 1983/13, Rel. nº 028882/2013

SECRETARIAS DE ESTADO
Nº 1395/2013, de Esporte, Lazer e Juventude; comunica 

a celebração de convênio com a prefeitura de Jales., Rel. nº 
028874/2013

Nº 1403/2013, de Esporte, Lazer e Juventude; comunica a 
celebração de convênio com a prefeitura de Ouroeste, Rel. nº 
028875/2013

Nº 1402/2013, de Esporte, Lazer e Juventude; comunica 
a celebração de convênio com a prefeitura de Olímpia, Rel. nº 
028876/2013

Nº 3143/2013, da Justiça e da Defesa da Cidadania, comu-
nica a celebração de convênio com a prefeitura de Osasco para 
reforma e ampliação do Fórum local., Rel. nº 028877/2013

Nº 1401/2013, de Esporte, Lazer e Juventude; comunica 
a celebração de convênio com entidades diversas, Rel. nº 
028878/2013

 OFÍCIO
MENSAGEM ADITIVA AO PLC 30/2013
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIC;A DO ESTADO DE SAO PAULO
OFÍCIO N° 482/13-SEMA 1.1.3
PROCESSO N°4.40212013 - SPRH 2.2.2
São Paulo, 02 de outubro de 2013.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para 

apreciação dos ilustres integrantes dessa Augusta Assembleia 
Legislativa Mensagem aditiva ao Projeto de Lei Complementar 
n° 30/2013, acrescentando dispositivo ao aludido projeto, de 
modo a prever-se o parcelamento do índice ali previsto, confor-
me entendimento com 0 Colégio d e Lideres em data de ontem.

Tendo em vista a natureza da matéria, venho solicitar que 
a apreciação da propositura se faça em caráter de urgência, nos 
termos do artigo 26 da Constituição do Estado.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração.

Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Pre-

sidente da Assembleia Legislativa do Estado.
GABINETE DO GOVERNADOR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

  MENSAGENS DO GOVERNADOR

MENSAGEM A-Nº 195/2013,
DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO

São Paulo, 6 de novembro de 2013

Senhor Presidente

Pela Mensagem A-nº 144, de 29 de julho último, tive a 

honra de encaminhar a essa ilustre Assembleia o Projeto de lei 

complementar nº 25, de 2013, que dispõe sobre a Lei Orgânica 

da Procuradoria Geral do Estado.


