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

                                                  Ao primeiro dia do mês de março 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 Terceira 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 o mesmo concorda 
com a dispensa da leitura das Atas das Sessões anteriores, sendo aceitas 
foram às mesmas aprovadas. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Amélia Bonetti 
Sampaio Moura; Geraldo Guerreiro; Wilson Bertagnon; Almerinda 
Bizarro e Maria Paschoalinoto Martarello,  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. 035/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando 
Projeto de  Lei nº. 022/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Altera a ementa da Lei nº. 2.872, de 18 de fevereiro de 2.010. O referido 
Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para 
estudos e manifestações; 2)- Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/10, de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual Autoriza a criação 
do programa “Câmara Jovem” no âmbito da Câmara Municipal de Santa 
Rita do Passa Quatro e dá outras providências. O referido Projeto de 
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Decreto Legislativo 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; 3)- Ofício U.R.-6 nº. 016/2010, ref. TC. 3398/026/06, 
encaminhando o processo de Prestação de Contas, bem como os anexos a 
ele vinculados, os Acessórios I, II e III e o respectivo Parecer Prévio, 
emitido pela E. 1ª Câmara deste Tribunal e do Parecer referente ao Pedido 
de Reexame, emitido pelo E. Tribunal Pleno, relativos às contas do 
exercício de 2.006 apresentadas pelos órgãos de Governo desse 
Município. O referido Processo de Prestação de Contas será encaminhado 
à Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, 
para estudos e manifestações; 4)- Requerimentos apresentados pela Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário 
Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 006/10, Requerendo à Mesa, após 
as formalidades regimentais, Votos de Congratulações e de 
Reconhecimento aos jovens militares santarritenses Cabos Rodrigo Luiz 
Nardi e João Gabriel Terassi Magni, que integraram o contingente do 
Exército Brasileiro enviado ao Haiti em Missão de Paz. Submetido em 
Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 007/10, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, que o Chefe do 
Executivo Municipal instrumentalize a municipalização do trânsito em 
nossa cidade. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 008/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais Votos de Aplausos e Congratulações ao Ministério Evangélico 
“Vida em Cristo” pelo projeto sócio-cultural de conteúdo cristão 
desenvolvido nesse período de férias escolares, Janeiro/Fevereiro/2010, 
que constou de apresentações de peças teatrais, encenadas por jovens e 
adolescentes, ao ar livre em vários locais de concentração de jovens. 
Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 009/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplausos e Congratulações ao Chefe do Executivo 
Municipal, ao Diretor do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, Sr. 
Antônio Carlos da Silva, aos funcionários da municipalidade e voluntários 
que trabalharam durante toda a programação da 1ª Semana Artístico-
Cultural, realizada de 22 a 26 de fevereiro p.p. e, em especial, aos artistas 
que se apresentaram no evento. Submetido em Discussão e Votação, foi o 
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mesmo aprovado por unanimidade; 010/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, Votos de Aplausos e Congratulações ao poeta e 
escritor, membro da Academia Santarritense de Letras, Dr. Antônio 
Carniato Filho, pelo lançamento de sua mais recente obra “Pingos de 
Minha Terra”, a realizar-se no próximo sábado, dia 27 de fevereiro. 
Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 5)- Indicações apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. 
Missiatto números: 028/10, Indicando para que, através dos 
departamentos competentes, seja estudada a possibilidade e 
disponibilidade orçamentária para a desapropriação de área localizada no 
Jardim Água Espraiada, conhecida como “estrada municipal”, a fim de 
abertura de rua. E na oportunidade, sugerimos que a mesma seja 
denominada “Alamêda Juca de Castro”; 029/10, Indicando para que, 
através do departamento competente, seja providenciada a colocação de 
placas de sinalização de trânsito definindo locais de estacionamento de 
veículos na Rua Emígdio Mazine, entre as ruas Inácio Ribeiro e São 
Sebastião; 030/10, Indicando para que seja estudada a possibilidade de 
concluir a colocação de iluminação pública na Avenida Prof. Oscar de 
Oliveira Alves, estendendo-se pela Rodovia Roberto Roberti até o Portal do 
Trevo José Colussi; 031/10, Indicando para que, através do departamento 
competente, seja providenciada a construção de “boca de lobo” na 
esquina da Rua Paschoal Barbuio com Rua Alcides Scorsolini, no Jardim 
do Lago; 032/10, Indicando para que seja determinado ao departamento 
competente, o controle e pagamento de horas extras aos servidores 
públicos que trabalham no Cemitério Municipal; 033/10, Indicando para 
que, através do departamento competente, seja construído sarjetão no 
Jardim Planalto, no lado direito da Rua Olinto Carnielli, na esquina com a 
Rua Gerônimo Peron, na lateral da Praça “Antonieta Lot Nori”. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 6)- Ofício nº. 034/10, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando os Balancetes da Receita 
e Despesa da Municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2.009. Os 
referidos balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Srs. Vereadores. Terminado o Material do Expediente o Sr. 
Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma 
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os Srs. Vereadores: Edson da Silva Mezencio, o qual manifesta o seguinte: 
“Gostaria de parabenizar o Jornalista Shubert Persin, pelas idéias na 
reforma da Praça da Matriz; Fiquei sabendo que partiu dele a idéia de 
desenhar o piso da praça com desenhos de notas musicais, parabéns 
Schubert; Gostaria de parabenizar os componentes da Mesa, pelo Projeto 
Vereador Mirim, Acompanho este projeto, na cidade de Tambaú e lá foi 
um grande sucesso e com certeza, em Santa Rita também será; Gostaria 
também, de solicitar ao Legislativo, conforme foi comentado na reunião 
passada, que sugerisse uma reunião entre o Presidente do Centro Espírita 
Amor Caridade e o Poder Executivo, para que encontrasse uma solução 
para o Albergue noturno “Vírgilio Rossi”, Seria o presente aos 76 anos 
que a entidade comemora; João Roberto Alves dos Santos Júnior, manifesta 
o seguinte: “Sr. Presidente; Secretários; Nobres colegas; Ouvintes da Rádio 
Santa Rita FM; Platéia presente e Internautas, boa noite; Gostaria em 
primeiro lugar, parabenizar a Vereadora Norma por ter sido a 
idealizadora da Semana Cultural e quanto ao fato ter sido apresentado 
Requerimento parabenizando o Executivo pelo apoio, eu entendo que ele 
não faz mais que a sua obrigação, considerando que durante a campanha 
eleitoral, disseram que iriam trazer a Faculdade Unaerp para Santa Rita e 
tivemos uma aula inaugural de uma faculdade no CAIC e não estava 
presente nenhum representante do Executivo, é vergonhoso o papel que 
estão fazendo; Quanto ao Requerimento de nº. 010/10, apresentando 
Votos de Aplausos ao Sr. Antonio Carniato Filho pelo lançamento de seu 
livro “Pingos de Minha Terra”, na noite de autógrafos, também não estava 
presente nenhum representante do Executivo e ainda temos que 
parabenizar o Executivo por ter realizado um projeto, idealizado pela 
Vereadora Norma, não temos que parabenizar em nada o Executivo, 
temos que lamentar a atitude que estão tendo com o Município, a falta de 
respeito continua do mesmo jeito; pois pregam em uma campanha que 
irão trazer uma faculdade para Santa Rita e inúmeros estudantes vão para 
outras cidades estudar, isto é no mínimo falta de respeito e de interesse 
com a cultura do Município”; Luiz Roberto Daldegan Bróglio, manifesta o 
seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas, Ouvintes da 
Rádio FM Santa Rita e Internautas, boa noite; O que me traz a Tribuna 
nesta noite, é para informar a respeito do telefonema que recebemos no 
ano passado, do Assessor do Deputado Federal Carlos Sampaio, 
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oferecendo uma verba de R$. 200.000,00 (duzentos mil reais), para o 
nosso Município, juntamente com o Coordenador de Saúde Bucal, Dr. 
Leandro Luciano dos Santos, mantivemos contato com o Vice Prefeito 
Municipal, Júnior Aparecido Otaviano e com o Prefeito Municipal, Dr. 
Agenor Mauro Zorzi, para sabermos onde esta verba poderia ser aplicada 
e no dia de hoje recebi do Sr. Prefeito Municipal, um ofício enviado pelo 
Deputado Federal Carlos Sampaio, informando a liberação deste recurso 
para o financiamento da reforma do Ginásio de Esportes “Celso Sintoni”, 
portanto além do veículo que alcançamos para o transporte dos pacientes 
que realizam hemodiálise e quimioterapia na cidade de Ribeirão Preto, 
conseguimos mais este recurso, lembrando também, que a reforma do 
Ginásio de Esportes “Celso Sintoni”, foi uma  indicação do Sr. Vereador 
Paulo César  Missiatto”; Norma Jamus Villela, manifesta o seguinte: 
“Presidente, “Sr. Presidente, Caros Colegas, Platéia presente, Ouvintes da 
Rádio FM. Santa Rita e internautas, boa noite, Quero agradecer pelos 
cumprimentos pela Semana Artística cultural, ficamos felizes pelo evento 
que foi muito bom, mas sabemos que não foi fácil; Agradecemos ao 
Executivo por ter acatado, aos colegas que aprovaram, pois tem que sair 
do papel, quero agradecer também o Alencar, meu marido, que muito 
ajudou, o Bia, Diretor da Cultura que esteve presente todas as noites, o 
Vice Prefeito Municipal; Todos os participantes, as Escolas, a Banda 
Zequinha de Abreu, o pessoal da Terceira Idade; Foi muito bom e 
esperamos que no próximo ano possa ser mais aberto, que é a finalidade 
deste trabalho, como eu sempre digo povo sem cultura é povo sem 
memória, é através da cultura que temos memória de todas as coisas; 
Quero, também parabenizar o Shubert Persini, pela sua colaboração, por 
ter sugerido que fosse feita a calçadinha da Praça da Matriz, que se 
encontra em reforma, com as partituras musicais; Quero parabenizar o 
responsável pela faculdade, que teve sua primeira aula inaugural no 
CAIC; Parabenizo também, o  Sr. Antonio Carniato Filho, pelo lançamento 
de seu livro “Pingos de Minha Terra”, sabemos que a arrecadação da 
venda deste livro será em prol da construção de uma imagem de Santa 
Rita de Cássia na entrada de nossa cidade”; Algumas pessoas tem se 
queixado que os motoristas dos ônibus coletivos de Santa Rita, tem corrido 
muito, portanto solicito aos responsáveis por este serviço que chamem a 
atenção destes motoristas para que dirigem com mais prudência”; Paulo 
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César Missiatto, manifesta o seguinte: Sr. Presidente, Srª. Secretária; 
Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes da Rádio Santa Rita FM e 
Internautas; Quero parabenizar a Vereadora Norma pela realização da 
Semana Cultural, o seu marido Alencar Villela, bem como toda a Família 
Villela, que muito colaborou para a realização deste evento e dizer 
também, que na frente de um grande homem e não atrás, existe sempre 
uma grande mulher; Gostaria também, de parabenizar todas as mulheres, 
através da Vereadora Norma e de todas as mulheres aqui presente, pelo 
Dia Internacional das Mulheres a ser comemorado no próximo dia 08 de 
março, parabéns a todas; Gostaria mais uma vez, de parabenizar o Sr. 
Presidente pela concessão do Título de Cidadão Santarritense ao Dr. 
Milton de Souza Meirelles Filho; Parabenizo também, o Sr. Presidente pela 
criação da Câmara Jovem, Vereador Mirim, é uma maneira de 
começarmos trazer para esta Casa, as pessoas a começar pelas crianças e 
com certeza, com isto a população irá se interessar mais  pelo trabalho 
que realizamos nesta Casa em prol da comunidade santarritense; Com 
relação a PEC 300, que está em tramitação no Congresso Nacional, 
dispondo sobre o salário dos Policiais Militares e Bombeiros que hoje 
estamos solicitando uma complementação salarial para os nossos policiais 
militares, para termos uma idéia hoje os policiais de Brasília recebem três 
vezes mais do que os policiais de outros Estados e a briga dos Deputados 
Federais é que isto seja igualado, portanto através do Requerimento nº. 
007/10, estamos requerendo ao Sr. Prefeito Municipal  que seja 
implantada a complementação salarial aos Policiais Militares e estamos 
encaminhando juntamente com o requerimento um modelo de Projeto de 
Lei, o que facilitará ainda mais a decisão da Administração Municipal; 
Quero agradecer  as manifestações que tenho recebido, com relação ao 
assunto dos cargos em comissão, irei continuar lutando para obter as 
informações, tive uma resposta que está na lei municipal, as gratificações 
em cima dos cargos e referências, irei continuar a fazer os cálculos, 
gostaria de contar com o apoio dos colegas, para que em uma reunião 
sigilosa possamos saber realmente quem está trabalhando; Com relação ao 
Requerimento de nº. 010/10, dispondo sobre Votos de Aplausos e 
Congratulações ao Poeta e Escritor Sr. Antonio Carniato Filho,  quero 
dizer que fico feliz com sua iniciativa, pois no ano de 2.005, apresentei 
uma Indicação para que fosse colocado uma imagem de Santa Rita de 
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Cássia em uma das entradas de nossa cidade e seria maravilhoso se isto 
fosse realizado;  Outro assunto é que o SENAI de São Carlos doou vários 
equipamento para Tambaú, para a realização cursos profissionalizantes  e 
aqui em nossa cidade, trouxemos a Diretoria Regional do SENAI que se 
prontificou a ajudar na qualificação de trabalhadores e nada foi feito pela 
Administração Municipal”. Logo após, o Sr. Presidente convida o Vice-
Presidente desta Casa, Vereador Edson da Silva Mezencio para assumir a 
Presidência, a fim de que possa fazer uso da palavra; Marcelo Simão, 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, Nobres Colegas, 
Platéia presente, muito obrigado pela presente, ouvintes da Rádio Santa 
Rita FM e internautas que nos assistem; Em primeiro lugar gostaria de 
agradecer a todos os Srs. Vereadores a todos os presentes que estiveram na 
Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Santarritense Honorário ao 
Dr. Milton de Souza Meirelles Filho, uma pessoa que como pudemos 
explanar muito tem feito por Santa Rita do Passa Quatro, um trabalho 
belíssimo junto a APAE, Lar São Vivente de Paulo, Lar Dom Luiz 
Carbuloto, Prefeitura Municipal e em todo o Município, uma pessoa que 
tem um grande exemplo a prestar para os Santarritenses; Quero 
cumprimentar o Sr. Hamilton pela FA 4, um idealizador que está 
chegando em Santa Rita sem apoio nenhum do Executivo Municipal, 
montando uma faculdade, esperamos que ele seja bem sucedido, 
esperamos que a Prefeitura possa vir a criar um convênio junto a 
faculdade presencial, junto ao COC também, que tem a faculdade de 
ensino a distância, para que a Prefeitura possa fazer um convênio  e 
incentivar os alunos a estudar nesta faculdade; Hoje o COC deve ter mais 
de trezentos alunos e a FA 4, sem dúvida nenhuma seguirá o mesmo 
caminho, esperamos que o Executivo Municipal possa abraçar esta idéia; 
Quero parabenizar o Sr. Antonio Carniato Filho, grande Poeta 
Santarritense, da Academia Santarritense de Letras; Com relação a 
Câmara jovem, esperamos a aceitação de todos os Srs. Vereadores como 
sempre tem acontecido, pois este Projeto permitirá aos estudantes de 
nossas escolas um envolvimento político, conhecer o que é uma política 
municipal, nada acontece no país, em nossa cidade se não for através da 
política, que é o único meio de fazer melhorar a vida das pessoas, é 
através de uma boa política que as coisas acontecem, é o trabalho que 
estamos fazendo aqui e nós esperamos que com esta Câmara jovem as 
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escolas possam desenvolver esta filosofia junto aos jovens, portanto 
quando nossa cidade estiver comemorando cento e cinqüenta anos, que 
nossos jovens estejam engajados neste projeto político municipal, política 
bem feita, que fazemos em Santa Rita do Passa Quatro, na Câmara 
Municipal; Com relação ao Requerimento de nº. 007/10, preparado por 
esta Casa, com a importante colaboração da nossa Assessora Jurídica, 
estamos hoje oferecendo ao Executivo Municipal, um Projeto completo de 
municipalização do trânsito, isto permitirá que a Prefeitura Municipal 
assuma o compromisso de oferecer um pró-labore aos policiais militares 
de R$. 400,00 (quatrocentos reais) a R$. 500,00 (quinhentos reais) por 
pessoa, para exercer a municipalização do trânsito, são muitas as atitudes 
necessárias para melhorarmos a segurança do Município, mas esta será a 
principal delas, onde poderemos trazer polícias que estão fora de nosso 
Município, pelo fato de que o Estado paga menos ao policial de Santa Rita, 
do que ao policial de grandes centros, portanto aqui está o trabalho da 
Câmara Municipal, como uma sugestão humilde que esta Casa faz ao 
Executivo Municipal, mas que venha este Projeto do Legislativo muito em 
breve, neste Projeto estão todas as condições necessárias e dinheiro o 
Município tem para isto, é uma questão de prioridade”. Ninguém mais 
desejando fazer uso da Palavra, o Sr. Presidente suspende a Sessão pelo 
prazo regimental de dez minutos. Reaberta a Sessão, passou-se a ORDEM 
DO DIA, constando o seguinte: Discussão e Votação Única dos Projetos de 
Lei números: 004/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a adquirir, de forma amigável ou 
litigiosa, uma área de terras localizada neste Município, destinada à 
implantação de uma rede de águas pluviais e dá outras providências. 
Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 005/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a conceder Subvenção Social a A.E.US. – 
“Associação dos Estudantes Universitários Santarritenses” de Santa Rita do 
Passa Quatro. A Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e 
Administração Pública, propõe emendas substitutivas e aditivas ao 
referido Projeto de Lei. Colocadas em Discussão as mesmas, solicita a 
palavra os Srs. Vereadores: Edson da Silva Mezencio, para manifestar o 
seguinte: “Quero agradecer aos colegas pelo apoio a esta Emenda; Espero 
que esta seja a solução para a AEUS; Quero solicitar a união entre a 
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Diretoria da AEUS, Executivo e Legislativo, em prol dos estudantes; Temos 
estudantes que trabalham como estagiário e qualquer ajuda que recebem 
é muito bem vinda, portanto creio que esta Emenda será a solução”; Usou 
da palavra também, o Sr. Vereador Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Gostaria de manifestar o esforço desta Casa em encontrar uma 
solução, tendo em vista a divisão que houve em um determinado 
momento de opiniões, sempre entendemos que a AEUS  tem uma função 
importante para a realização da ida dos estudantes a universidade e 
entendemos que não devíamos tirar da AEUS esta prerrogativa, nós 
acreditamos que esta parceria que está sendo criada entre a Câmara 
Municipal, AEUS e Prefeitura Municipal, permitirá uma transparência 
maior destas informações, uma lisura e permitirá o estudante ter pleno 
conhecimento do que é empregado pela AEUS; Nós sabemos das 
dificuldades que esta entidade enfrenta, pois um ônibus quando começa o 
transporte anual para uma universidade, começa com 45 a 50 alunos e 
este número reduz drasticamente, tem também a questão da 
inadimplência e entendemos que a AEUS necessita de um reforço de caixa 
do aluno para suprir aqueles que estão em inadimplência, portanto 
sabemos que existe uma série de situações que  a entidade que coordena 
estas viagens tem dificuldades; Esta Câmara Municipal terá o maior 
prazer em assinar embaixo de toda a documentação apresentada da lisura 
que será demonstrada, como nós pregamos para esta Casa,  com muito 
rigor, para esta entidade que muito faz pelo estudante universitário”; 
Terminada a Discussão, o Sr. Presidente coloca em Votação Única as 
referidas Emendas, sendo aprovadas por unanimidade; Logo após, o Sr. 
Presidente coloca em Discussão e Votação Única o Projeto de Lei nº. 
005/2.010, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, com Emendas. 
Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Vereadores para a 4ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 15 de março 
de 2.010, às 20:00 horas para serem Discutidos e Votados: Projeto de Lei 
nº. 022/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera a ementa 
da Lei nº. 2.872, de 18 de fevereiro de 2.010; Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 001/10, o qual Autoriza a criação do programa “Câmara 
Jovem” no âmbito da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro e 
dá outras providências e, declara encerrada a presente Sessão, lavrando-
se esta Ata que após ser submetida à apreciação do Plenário, será 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 10

devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 15 
de março de 2.010. 
 
 
 

 Marcelo Simão 
                                                    Presidente 

 
 

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