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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
primeiro de fevereiro dois 
mil e dez, sob a Presidência 
do Sr. Ver. Marcelo Simão.  
 

                                      Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e dez, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio 
“Prof. Oscar de Oliveira Alves”, localizado na Rua José Rodrigues 
Palhares, número cento e dezessete, foi realizada a Primeira Sessão 
Ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: Edson da Silva 
Mezencio; João Roberto Alves dos Santos Júnior; José Mário Castaldi; Luis 
Roberto Daldegan Broglio, Marcelo Eduardo Rissato; Marcelo Simão, 
Norma Jamus Villela, Paulo César Missiato e Paulo Henrique de Melo. O 
Sr. Presidente, Vereador Marcelo Simão declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal e 
solicita a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Santa Rita 
do Passa Quatro. Logo após, consulta o Plenário se os mesmos concordam 
com a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, sendo aceita a 
presente Ata foi aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Sebastião Bento 
da Silva; Sonia Maria Manoel; Cícero Correia da Silva; Auridival Henrique 
Mantovani; Luiz Ramos Cintra Coelho; Patrícia Martins da Silva; 
Conceição Franco Pigato; Asia Berti Providello; Paulo Francisco Calovi; 
Antônio Perili; Rosa Miskulin Borgo; Geraldina Pereira Villas Boas Leitão; 
Éttore Dormi; Pedro Lázaro de Mello; Irene Caltran; Marcília Corrêa da 
Costa; Sebastiana Lima; Duzolina Bergamasco Zanardo; Alice Milhoci 
Martinho, ocorrido recentemente. Logo após solicita ao Sr. Ver. José 
Mário Castaldi, 1º Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do 
material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº. 013/10, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 001/10, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, 
objetivando a transferência de recursos para aquisição de veículos 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 2 

(Kombi) destinada ao Fundo Social de Solidariedade. O referido Projeto de 
Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública e de Política Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 2)- 
Ofício nº. 014/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   
Projeto de  Lei nº. 002/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Chefe do Executivo a firmar termo de contribuição entre o 
Município de Santa Rita do Passa Quatro e a Confederação Nacional de 
Municípios. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de 
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração 
Pública, para estudos e manifestações; 3)- Ofício nº. 025/10, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 003/10, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a adquirir, de forma amigável ou litigiosa, duas Áreas de terras 
localizadas no Município de Santa Rita do Passa Quatro – SP, destinadas à 
implantação de uma estação de tratamento de Esgoto no Distrito de Santa 
Cruz da Estrela. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões 
de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração 
Pública e de Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente para estudos e 
manifestações; 4)- Requerimento apresentado  pelo Sr. Vereador João 
Roberto Alves dos Santos Júnior, número: 001/10, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao 
Chefe do Executivo Municipal, sobre a reforma da Praça Zequinha de 
Abreu, bem como o envio a esta Casa de Leis de toda documentação com o 
Projeto da obra, laudos e alvarás necessários para a execução dos serviços 
que estão sendo realizados. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 5)- Requerimentos apresentados pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo C. Missiatto números: 002/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e 
Congratulações ao Conservatório de Música e Dança “Studio Arte e 
Movimento” pela belíssima apresentação de encerramento do ano de 
2009. Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 003/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo 
Municipal, sobre quais as providências tomadas com relação aos 
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apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado nas contas anuais 
do exercício de 2008, Processo TC – 002064/026/08, que à vista de 
falhas e/ou impropriedades detectadas pela auditoria, notifica-o para 
recolher as importâncias consideradas indevidas a qualquer título, se 
existentes, ou apresentar as alegações que forem de seu interesse, e ainda 
para prestar esclarecimentos sobre as razões para as altas taxas de 
mortalidade infantil e senil destoando dos indicadores observados na 
região de governo e no próprio Estado de São Paulo, assim como, as 
medidas saneadoras tomadas. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 004/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal, sobre o andamento dos estudos, através dos 
departamentos competentes, no sentido de promover alteração na Lei 
Municipal n°2.522, de 18 de dezembro de 2003, que dispõe sobre ISSQN 
– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, mais precisamente 
reduzindo a alíquota para o cálculo de impostos incidente sobre a 
prestação de alguns serviços, de acordo com o sugerido por esta Mesa 
Diretora, através Indicação de nº 159/09, apresentada na 12ª Sessão 
Ordinária em 17/08/2009. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 6)- Indicações apresentadas pela Vereadora 
Norma Jamus Villela números: 001/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, a possibilidade do aproveitamento da área livre existente no 
Jardim Nova Santa Rita, local onde existe a caixa d’água, proximidade das 
ruas  Dante Viviani com Av.José Ribeiro de Oliveira  e construir um mini 
campo de futebol  para as crianças daquele bairro; 002/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, que se faça a limpeza da área de lazer 
existente nas proximidades da Rua Jayme de Franceschi, Jardim São Luiz e 
sejam plantadas flores em parte daquele local; 003/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal a possibilidade de sinalizar com faixas de 
pedestres as vias do trevo Mário Sérgio Papa Marchini, bem como colocar 
redutores de velocidade, a fim de evitar acidentes e facilitar a passagem 
de pedestre do Jardim Planalto; 004/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, a possibilidade das seguintes solicitações feitas por moradores 
da Vila Albinópolis: a) O envio de um profissional da saúde, pelo menos 
uma vez por mês, para trabalho de prevenção; b) Uma condução para 
transporte dos moradores até a cidade; c) Reparos nas placas de 
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sinalizações, indicando a entrada de Albinópolis. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 7)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Ver. 
Paulo César Missiatto números: 005/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, reiterando Indicações de nº. 62/08, apresentada em 21 de 
agosto de 2008, e de nº 48/09, apresentada em 16 de março de 2009, 
para que, junto do departamento competente, tome as providências 
necessárias referentes à contratação de empresa especializada no setor de 
desenvolvimento de sistema de informatização, para que seja implantado, 
junto ao Departamento de Saúde do Município, um Sistema de Software 
que interligue os Postos de Saúde, Pronto Socorro, possibilitando assim, o 
acesso de todos eles a um único Banco de Dados, além de desenvolver e 
implantar um sistema de gestão que forneça total capacitação e 
treinamento para todos os funcionários. Faz parte da presente indicação o 
ANEXO I (Especificação Técnica Mínima Exigida); 012/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que seja estudado junto aos 
departamentos competentes, a possibilidade de alteração no Artigo 26 da 
Lei Complementar nº. 2243 de 14 de setembro de 1998, alterando para 
03 (três) anos o prazo de validade da designação de Vice-Diretor de 
Escola, conforme minuta que segue anexa. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 8)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 
Daldegan Broglio número: 006/10,  Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, reiterando indicação de nº 099/09, apresentada em 22 de 
abril de 2009, para que seja estudada, juntamente com o Comandante do 
2º Pelotão da Polícia Militar local, a possibilidade de ser instalado “Posto 
Móvel”, tipo “trailler”, em pontos estratégicos da cidade, por exemplo, em 
locais próximos a estabelecimentos bancários, clubes e outros, a fim de 
coibir violência, assaltos e atos de vandalismo. A Indicação acima 
referidas será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 9)- Indicações apresentadas pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo C. Missiatto números: 007/10, Indicando ao Exmo. Prefeito 
Municipal, para que, através do departamento competente, sejam 
providenciados serviços de manutenção na Estação Rodoviária Municipal, 
quais sejam: Colocação de forro; Dedetização do local devido às pombas 
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que lá se fixaram; Troca dos vidros quebrados; e Conserto ou troca dos 
bancos quebrados; 008/10, Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, 
providências urgentes no sentido de regularizar o fornecimento de água 
no Bairro Lagoinha; 009/10, Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, 
para que, através do departamento competente, seja providenciado 
uniforme completo e equipamento de proteção/segurança para uso dos 
servidores municipais que trabalham na coleta do lixo; 010/10, 
Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do 
departamento competente, sejam providenciados serviços de reparos e 
manutenção no Parque “Ludovico Zorzi” no Jardim do Lago, 
especialmente no seu pavimento; 011/10, Indicando ao Exmo. Prefeito 
Municipal, para que, através do departamento competente, seja estudado 
e elaborado projeto de lei, a ser encaminhado para análise e votação neste 
Parlamento, dispondo sobre autorização para o Executivo conceder 
incentivos fiscais aos contribuintes que procederem à transferência do 
registro de veículo automotor para a Ciretran de Santa Rita do Passa 
Quatro/SP e recolhimento de IPVA no município. Em anexo, segue 
minuta de projeto de lei; 013/10, Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, 
providências no sentido de serem feitos serviços de limpeza nas ruas de 
acesso ao “Sítio do Forno”, onde está instalada uma unidade da “Casa 
Dia”, instituição destinada ao atendimento de usuários de álcool e drogas, 
no “Recreio dos Bandeirantes”; 014/10, Indicando ao Exmo. Prefeito 
Municipal, para que, através do departamento competente, seja estudada 
a possibilidade de desapropriação do “barracão” abandonado e inacabado 
localizado nas proximidades da EMEI “João Batista R. Ribaldo” no Jardim 
Alvorada; 015/10, Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, 
através do departamento competente, seja providenciada a limpeza dos 
terrenos baldios no Jardim Alvorada; 016/10, Indicando ao Exmo. 
Prefeito Municipal, para que seja estudada a possibilidade da 
municipalidade firmar convênio com o Conservatório de Música e Dança 
“Studio Arte e Movimento” para a apresentação do Musical “Os Patos 
Heróis em “O Rapto da Pombinha Pombalina” durante a “Semana 
Artístico-Cultural”, criada pela Lei Municipal nº. 2858 de 19 de 
novembro de 2009, a realizar-se no próximo mês de fevereiro, e 
posteriores apresentações aos alunos da rede de ensino pública e privada 
do município, através de calendário a ser elaborado pelo Departamento 
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de Educação e de Esporte, Cultura e Lazer; 017/10, Indicando ao Exmo. 
Prefeito Municipal, para que, através dos departamentos competentes, 
sejam providenciados alguns serviços na Vila Kennedy, a saber: Retirada 
do lixo/entulho depositados nas calçadas, especialmente nas ruas laterais 
ao Campo do Galo da Comarca, bem como colocação de placas indicativas 
de “Proibição de Lixo” a fim de advertir a população; Arborização nas 
calçadas laterais ao Campo do Galo da Comarca; Pintura de sinalização 
“PARE” no solo da Rua Francisco Mantello, esquina com Avenida João 
Figueiredo. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- Ofício nº. 346/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando os Balancetes da 
Receita e Despesa da Municipalidade, referente ao mês de novembro de 
2.009. Os referidos balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta 
Casa à disposição dos Srs. Vereadores;  11)- Ofícios de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, de 30 de novembro de 2.009 a 26 de janeiro de 
2.010, encaminhando respostas  às proposituras apresentadas pelos Srs. 
Vereadores. O Sr. Presidente informa que as cópias das proposituras estão 
em suas respectivas pastas na Secretaria desta Casa, assim como as 
respostas estão à disposição de todos no site da Câmara-
www.camarasantarita.sp.gov.br; 12)- Ofício nº. 18/09, de autoria do Sr.  
Zairo Andreghetto Bueno, Diretor Presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais, encaminhando  cópia  do ofício enviado ao Sr. 
Prefeito Municipal,  juntamente com abaixo assinado dos funcionários 
municipais que tiveram desconto previdenciário sobre o Adicional 
Noturno e estão requerendo a devolução uma vez que o mesmo não fará 
parte de suas aposentadorias; 13)- Leitura do Ofício nº. 001/10, de 
autoria do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Simão, 
encaminhando solicitação ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando o 
aumento do valor das subvenções às entidades filantrópicas, assim como a 
inclusão de outras entidades; 14)- Leitura do Ofício nº. 007/10, de 
autoria do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Simão, 
encaminhando solicitação urgente ao Sr. Prefeito Municipal, para que seja 
encaminhado respostas dos Requerimento de nº. 62 e 69/09, os quais 
dispõem sobre o Programa “Câmara Itinerante”, para a execução dos 
serviços propostos; 15)- Leitura do Ofício nº. 007/10, de autoria do 
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Simão, 
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encaminhando solicitação urgente ao Sr. Prefeito Municipal, para que seja 
encaminhado respostas, com referência ao Requerimento de nº. 071/09 
deste Parlamento, que encaminhou as reivindicações apresentadas por 
munícipes na 3º Reunião da “Câmara Itinerante”, realizada no Distrito de 
Santa Cruz da Estrela em 30/11/2009, considerando que algumas das 
respostas enviadas estão incompletas e faltando respostas a outras 
reivindicações apresentadas; 16)- Ofício nº. 15/10, de autoria da Srª 
Maria Georgina Fernandes Rieg, Presidente da OAB-SP, informando os 
nomes dos integrantes da diretoria eleita para o triênio 2.010/2.012. 
Terminado o Material do Expediente o Sr. Presidente oferece a Palavra aos 
oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: Norma Jamus 
Villela, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Caros Colegas, Platéia 
presente, Ouvintes da Rádio Santa Rita FM e internautas, boa noite; Nesta 
primeira Sessão Legislativa do ano, gostaria de reafirmar meus propósitos 
de trabalhar com honestidade, não visando interesse próprio e sim da 
população e da cidade, oposição construtiva e não destrutiva sem rumo e 
direção, mas sim oposição consciente; Gostaria de fazer uma solicitação 
ao nosso Prefeito Municipal, Dr. Mauro, com todo o respeito, para que ele 
tenha um pouco mais de pulso e firmeza para com aqueles que foi 
depositado fé, que estão em cargos de confiança, pois muitos não fazem 
jus ao que ganham, sabemos que não são todos, pois muitos trabalham e 
outros não estão se importando nenhum pouco, sabemos que quem 
trabalha, faz isto mesmo ganhando pouco e nós vemos isto com os agentes 
da dengue, que trabalham de verdade e isto é bom para a população e 
graças a Deus este ano ainda não tivemos nenhum caso de dengue, ao 
contrário de outras cidades, portanto se é dado um cargo à determinada 
pessoa, que ela esteja correspondendo a isto, pois é o povo que está 
pagando; Com relação a Praça da Matriz, que está sendo reformada, 
sabemos que toda mudança gera conflitos, estive na Prefeitura buscando 
informações a respeito desta reforma, das árvores que foram cortadas, 
como outros Vereadores também foram e o que foi informado é que 
muitas das árvores daquele local estavam condenadas, se esta reforma for 
para melhorar, valerá a pena e esperamos que fique boa, para que 
possamos voltar a sentar nos bancos da praça, gostaríamos também, que 
fosse construído um coreto naquela praça para apresentação da banda e 
outros conjuntos; Com relação a reunião realizada nesta Casa de Leis, 
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sobre a segurança pública, foi muito boa e que realmente se cumpra 
aquilo que foi falado e temos que pensar muito em atividades culturais 
para os jovens que ficam ociosos que não trabalham e nem estudam, 
portanto precisamos valorizar muito a cultura, a arte, como meio de tirar 
as pessoas das ruas; Quero agradecer a Mesa pelos votos de 
congratulações ao Studio Arte e Movimento, de propriedade de minha 
irmã, estamos na luta, pois é uma caminhada difícil, mas estamos 
tentando trabalhar em prol da arte”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente; Secretários; Nobres colegas; 
Ouvintes da Rádio Santa Rita FM; Platéia presente e Internautas; Com 
relação ao Requerimento de nº. 001/10, requerendo informações sobre a 
reforma da Praça Zequinha de Abreu gostaria de solicitar aos demais 
Vereadores que assinem apoiando, se puderem; Um pedaço da história de 
cada santarritense se perdeu, pois destruíram a Praça da Matriz, disseram 
que algumas árvores estavam condenadas, precisamos saber se realmente 
estavam, temos órgãos competentes que poderiam atestar isto; Se não 
fizessem uma destruição na praça e sim uma reforma com restauração, 
nós teríamos uma praça digna de uma cidade turística, acredito que a 
praça irá ficar bonita, mas uma praça nova em uma cidade turística, não 
combina, para mim o ordenador disto, não tem sentimento, pois destruiu 
a história da população de uma cidade e pensou apenas em fazer uma 
obra para ter o nome neste lugar, para ficar eternizado, ou outra coisa 
parecida; Pelas indicações que vimos hoje, acredito que vamos começar a 
bater na mesma tecla, terminamos o ano de 2.009, começamos um novo 
ano e temos terrenos sujos, desrespeito novamente com a população, até 
quando vamos aguentar isto? Até quando a população vai ficar passiva? 
Hoje nossa primeira sessão legislativa do ano, volto a cobrar a ABCAM, o 
Sr. Prefeito, em uma reunião que fizemos aqui no ano passado, deu sua 
palavra de que traria o Presidente da ABCAM tão logo que fosse possível e 
não cumpriu, mas nós vamos continuar a cobrar; Se não estou enganado, 
amanhã o buraco existente na estrada do Distrito de Santa Cruz da Estrela 
está completando um ano e nada foi feito, portanto gostaria de solicitar ao 
Sr. Prefeito, ao Sr. Vice-Prefeito e aos seus Diretores que não 
desrespeitasse mais este Vereador bem como os demais, pois não fazemos 
pedidos para nós e sim para a comunidade; Com relação ao Líder do Sr. 
Prefeito, gostaria de saber se já houve alguma colocação sobre este 
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assunto nesta Casa? O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Até o 
momento não, o Sr. Prefeito continua sem líder, foi solicitado por diversas 
vezes, mas creio que ele não considere necessário uma liderança na 
Câmara”; João Roberto Alves dos santos Júnior, manifesta o seguinte: 
“Com relação a reunião da segurança pública, quero colocar que temos 
um problema muito sério, pois temos em Santa Rita trinta e uma vagas 
para policiais militares e hoje estão sendo ocupadas apenas dezenove, se 
não forem preenchidas todas estas vagas restantes, corremos o risco de 
perdermos este número, nós Vereadores vamos nos empenhar neste 
problema e pedimos a população que também se empenhe”; Paulo César 
Missiatto, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Srª. Secretária; Nobres 
Colegas, Platéia presente, Ouvintes da Rádio Santa Rita FM, Platéia 
presente e Internautas; Gostaria de mostrar a todos algumas fotos que 
trago nesta noite, do antigo prédio da delegacia, localizada na entrada de 
nossa cidade, que mostra a situação que se encontra este prédio; Ao invés 
de destruírem a praça da matriz, deveriam destruir este prédio; Gostaria 
de solicitar a todos que nos ouve, que se alguém conhecer qualquer 
pessoa que tenha condições de nos ajudar para que aquele lugar seja 
limpo que nos procure, pois eu não sei mais a quem procurar, estas fotos 
que apresento nesta noite são do mês de novembro, próximo passado e 
hoje a situação está muito pior, o mato naquele local está saindo para fora 
do portão;  Tenha em mão também, uma declaração do Dr. Davi Lima 
Pedrosa, residente em reumatologia, do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, declarando que o filho do 
Sr. Celso Luiz Barbosa e da Srª. Rita de Cássia F. Barbosa, é um paciente 
em acompanhamento naquele hospital, por apresentar problemas 
pulmonares, sendo recomendado que evite contato com pombos; 
Infelizmente não tenho mais a quem me dirigir, pois já solicitei ao Sr. 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vigilância Sanitária, mas não tive nenhum sucesso, 
portanto faço um apelo a toda a população para que seja feito um mutirão 
para limpar este prédio; Com relação a reforma da Praça da Matriz, 
prefiro aguardar um pouco mais para opinar a respeito, mas acredito que 
deve ser destruída a concha acústica e construído um coreto no local, 
espero que realmente tenha sido feito um projeto digno, pois a população 
merece; Gostaria de convidar o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito e seus diretores, 
para que fizessem uma visita na Associação Atlética Santarritense, para 
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que apreciem a reforma que foi realizada em seu ginásio de esportes, 
enquanto o nosso Ginásio de Esportes Municipal “Celso Sintoni” continua 
como está, esperando a reforma que tanto necessita; Reforçando o que foi 
apontado pelo Nobre Vereador João Roberto, este Vereador irá reivindicar 
todas as indicações apresentadas, pois nada do que indiquei foi atendido, 
com exceção da reforma da Rua Coronel Joaquim Victor; com relação a 
informatização da saúde, solicitada por este Vereador, fui informado em 
maio do ano anterior que estava tudo certo para sua realização, inclusive 
recebi uma resposta por escrita do Sr. Prefeito, de que estava sendo 
realizado os procedimentos necessários e até o momento nada foi feito; 
Apresentei um Requerimento no ano passado, requerendo para que fosse 
apresentado em planilha, informações sobre o número dos cargos em 
comissão em exercício da Municipalidade, pois existe hoje na 
municipalidade comissionados recebendo muito menos que merecem, 
trabalhando muito e não sendo reconhecido; No requerimento que 
apresentei, me responderam faltando a gratificação em reais e o mais 
importante o horário de trabalho que cumprem suas tarefas, temos muitos 
que não cumprem  trinta minutos no dia e outros que vão até a Prefeitura 
uma vez ao mês buscar seu salário; Até quando teremos que ficar 
criticando o Executivo para que tomem atitudes? Até quando o Executivo 
irá dizer não tem R$.12.000,00 (doze mil reais) para  pagar o pró-labore 
dos policiais, a fim de que não vão mais trabalhar em outras localidades? 
Quanto custaria para a municipalidade colocar um guarda municipal em 
cada praça da cidade, com certeza não teríamos crianças usando drogas 
nas praças a qualquer hora do dia; Dos cento e dez cargos em comissão, 
quarenta deles são efetivos em comissão, pessoas que ganhavam 
R$.800,00 (oitocentos reais) hoje ganham R$.4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais); Este é um trabalho sério e sigiloso que estamos fazendo, 
para sabermos que os setenta cargos em comissão do Sr. Prefeito, geram 
um folha de pagamento de R$.130,000,00 (cento e trinta mil reais) 
mensal, com os encargos R$.260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) 
com as gratificações e  a média de 20% dos outros cargos, completa 
R$.300.000,00 (trezentos mil reais), exceto insalubridade, hora extra,  
vale refeição e não tem dinheiro para investir na segurança de nosso 
município;  Solicito o apoio de todos os Srs. Vereadores da base aliada, 
pois o assunto é muito sério e não podemos mais ficar como está; Quero 
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publicamente informar de uma decisão que tomei, que até o final deste 
ano algumas de minhas indicações que apresentei, para o benefício da 
população, se não forem atendidas, irei colocar meu mandato em 
renuncia e me despeço da vida política, pois não consigo mais freqüentar 
lugares do Município e ser cobrado por medidas que estamos cobrando 
há cinco anos e nada se realiza, portanto convoco a todos para mudarmos 
nosso estilo de fazermos política, caso contrário até o final do ano vocês 
irão perder um companheiro, pois irei colocar meu cargo à disposição, 
espero que todos entendem minha posição”; José Mário Castaldi, 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Platéia presente, 
Ouvintes da Rádio Santa Rita FM, Platéia presente e Internautas; Quero 
falar, não em nome de todos do PMDB e sim em meu nome, mas acredito 
que todos teriam o mesmo pensamento, o que for preciso de apoio da base 
aliada para o bem público, o Vereador Paulo C. Missiatto terá o nosso 
apoio, como tem tido em todos os seus pedidos”; Paulo César Missiatto, 
manifesta o seguinte: “Agradeço pelas palavras, sei da idoneidade dos Srs. 
Vereadores José Mário Castaldi, Luis Roberto D. Broglio, Paulo H. de Melo 
e do Edson Mezencio, entendo a posição de todos, isto foi um desabafo e 
se falei algo que possa ter ofendido que me desculpem”; José Mário 
Castaldi, manifesta o seguinte: ”Quero agradecer todos os colegas pelas 
manifestações que recebi, na ocasião da cirurgia que fui submetido, quero 
comunicar a todos que estou plenamente recuperado e que já estou 
trabalhando e espero que possamos contribuir com o que for de bom”; 
Marcelo Simão, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, 
Nobres Colegas, Platéia presente, muito obrigado pela presença, ouvintes 
da Rádio Santa Rita FM e internautas que nos assistem; Quero em 
primeiro lugar parabenizar o Studio Arte e Movimento, através da 
Vereadora Norma e sua irmã Myrna, pelo belíssimo trabalho que  o Studio 
tem feito, sua filha, seu namorado, com um tema maravilhoso sobre o 
meio ambiente, promovendo a paz e o bem estar da população, com 
muito bom gosto, esperamos que a Prefeitura esteja contratando este show 
e apresentando ao longo do ano em diversos lugares da cidade; Quero 
lembrar de um requerimento que fizemos, em agosto do ano anterior 
mandamos uma minuta de projeto de lei ao Sr. Prefeito, da redução do 
ISS, isto acertado e  acordado, este projeto de lei foi enviado a esta Casa no 
final do ano incompleto e entendemos  por bem não aprová-lo, pois traria 
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renuncia de receita para o Prefeito, portanto mais uma vez a Prefeitura 
não atendeu ao que se propôs, sendo assim solicitando desde o início deste 
ano que eles possam levar isto com mais seriedade e fazer esta redução de 
ISS, pois muitas empresas estão saindo da cidade por quanta do alto índice 
de impostos; Quero lembrar da falta de água constante que tem ocorrido 
nos Bairros Lagoinha e Bela Vista, não sabemos o motivo, mas o fato é que 
nestas localidades não possuem água em todos os períodos; Com relação a 
ponte do Distrito de Santa Rita da Estrela, já se passou um ano e fica difícil  
procurar argumentos para justificar isto, sabemos que o Governo do 
Estado não atendeu, mas não tem mais como esperar, se em um ano  não 
conseguimos a verba para refazer esta ponte, pode se passar  muitos anos 
que não virá, ou o Governo do Estado não se preocupa nenhum pouco 
com a nossa cidade, ou a Prefeitura Municipal é que não se preocupado 
nenhum pouco com este Distrito; Com relação a praça da matriz como 
todos nós opinamos, pode ser um bom projeto, quem viu este projeto pode 
falar, mas o problema é saber quem viu este projeto, nada é conhecido 
deste projeto e esta falta de informação traz uma insegurança muito 
grande;  Ouvimos dizer que algumas árvores estavam com o prazo de 
validade vencida; Nós não somos do ramo, mas estas árvores não teriam 
tratamento? Será que é melhor retirar árvores para colocar luzes a fim de 
enxergar um drogado? O caminho não é este; Portanto corremos o risco 
de termos uma praça bonita, sem nenhum conteúdo com a história da 
cidade; Com relação à reunião da segurança pública, foi uma reunião 
muito boa, promissora, com a presença de policiais civis e militares, 
Comandante do Batalhão de Descalvado e outras autoridades, tenho 
certeza que a Câmara Municipal, juntamente com o Executivo fará valer 
os direitos dos policiais militares virem para Santa Rita, também dos 
policiais civis, que faltam muito em nosso Município, esperamos que o Sr. 
Prefeito cumpra o que ele prometeu de pagar um pró-labore, que ele 
constitua a guarda municipal, que várias vezes o Ver. Paulo César e eu 
solicitamos, portanto fica aqui a expectativa; O site da Câmara Municipal 
está sendo remodelado e em breve estaremos com o site preparado para 
receber muitos acessos e os contratos da Prefeitura e da Câmara estarão 
presentes também, onde todo internauta poderá acessar, ter conhecimento 
e fazer sua própria avaliação; Gostaria que o Vereador Paulo César 
Missiatto refletisse melhor em sua posição na Tribuna, colocando prazo 
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até o final do ano para uma mudança do Executivo, caso contrário irá 
renunciar; É louvável seu posicionamento, mas discordo de Vossa 
Excelência, pois precisamos de seu posicionamento nesta Casa, para 
ajudar a população de Santa Rita, particularmente não aceito sua 
renuncia como colega, amigo, pois o Senhor como todos os outros 
Vereadores tem um papel fundamental na direção deste Município; Se o 
Executivo insiste em não realizar o que solicitamos em prol da população, 
nós iremos teimar cobrando e mostrando as dificuldades e a falta de 
administração que passa o Município; Recentemente estive em uma 
reunião no Bairro Jardim Alvorada, com uma parcela da população em 
um trabalho da Caixa Econômica Federal, junto com o Governo 
Municipal e população, onde convidaram algumas pessoas para o evento 
e pessoas humildes estavam nesta reunião e pude assistir uma grande 
cobrança destas pessoas ao Sr. Prefeito Municipal, portanto as pessoas 
estão atentas e a justificativa é de que não há dinheiro; Quero dizer que 
começamos mais um ano e a Câmara estará sempre atenta, posicionando-
se e defendendo os interesses da população, com todos nós Vereadores 
participando do dia-a-dia de Santa Rita do Passa Quatro”. Ninguém mais 
desejando fazer uso da Palavra, o Sr. Presidente suspende a Sessão pelo 
prazo regimental de dez minutos.  Reaberta a Sessão e não havendo 
material para Ordem do Dia da presente Sessão o Sr. Presidente convoca 
os Srs. Vereadores para a 2ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 17 de 
fevereiro de 2.010, às 20:00 horas para serem Discutidos e Votados: 
Projeto de Lei nº. 001/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado 
de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Assistência e 
Desenvolvimento Social,objetivando a transferência de recursos para 
aquisição de veículos (Kombi) destinada ao Fundo Social de Solidariedade; 
Projeto de Lei nº. 002/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Chefe do Executivo a firmar termo de contribuição entre o 
Município de Santa Rita do Passa Quatro e a Confederação Nacional de 
Municípios; Projeto de Lei nº. 003/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir, de 
forma amigável ou litigiosa, duas Áreas de terras localizadas no 
Município de Santa Rita do Passa Quatro – SP, destinadas à implantação 
de uma estação de tratamento de Esgoto no Distrito de Santa Cruz da 
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Estrela e declara encerrada a presente Sessão, lavrando-se esta Ata que 
após ser submetida à apreciação do Plenário, será devidamente assinada 
pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 17 de fevereiro de 2.010. 

 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                     Presidente 

 
 
 

Ver. José Mário Castaldi                                       Ver. Paulo César Missiato 
        1º Secretário                                                            2º Secretário.      
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