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

                                                  Aos dois dias do mês de fevereiro do 
ano de dois mil e nove, 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; Paulo Henrique 
de Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, após verificar em Plenário a existência de 
número legal. Em seguida, os Srs. Vereadores: José Mário Castaldi 
e Marcelo Simão solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento 
das seguintes pessoas: Luiz Colussi; João Batista Branti da Silva 
Carvalho; Antonio Pavani; Luciana Tonda Bassi; Laidi Soares 
Gomes Leitão; Joana Porto Pacagnham e Alda Silveira Goggi; 
Maria  Moreschi Bentlin; Mario Sagiorato Larabela; Amélia Canalli 
Cremo; David Pelegrin; Mário Wilson Spinetti; Anésio Marques Zorzi; 
Clodoaldo da Silva; Anunciata  Barbatana Zorzi; Antonio Pazani; 
Rosa Zanardo; Maria Lopes Prearo; Amélia Lúcia Comin e Odila 
Lorenço Ciscato, ocorrido recentemente. Logo após, o Sr. 
Presidente faz a leitura dos componentes das Comissões 
Permanentes para o Biênio 2.009/2.010, ficando assim constituídas: 
Comissão de Justiça e Redação: Ver. João Roberto Alves dos 
Santos Júnior – Presidente; Ver. Paulo César Missiatto – Relator; 
Verª. Norma Jamus Villela – Membro; Comissão de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública: Ver. Paulo 
Henrique de Melo – Presidente; Ver. João Roberto Alves dos 
Santos Júnior – Relator; Ver. Edson da Silva Mezencio – Membro; 
Comissão de Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente: Ver. 
Edson da Silva Mezencio – Presidente; Ver. Luis Roberto Daldegan 
Broglio – Relator; Ver. Marcelo Eduardo Rissato – Membro; 
Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo: 
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ver. José Mário Castaldi – Presidente; Ver. Norma Jamus Villela – 
Relatora; Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio – Membro. Em 
seguida, solicita ao Sr. Ver. José Mário Castaldi, 1º Secretário da 
Mesa, para que proceda a leitura do material referente ao 
Expediente, sendo: 1)- Ofícios de autoria do Promotor de Justiça 
de Santa Rita do Passa Quatro, Dr. Alexandre Augusto da Cruz 
Feliciano, números: 40/09, que requisita no prazo de quinze dias, o 
envio de leis municipais e resoluções que constar sobre o Jardim 
Itália, a fim de instruir o Inquérito Civil nº. 01/09, em trâmite na 
Promotoria, e 41/09, que requisita que seja incluído na pauta das 
Sessões, o requerimento de fiscalização dos fatos decorrentes da 
Portaria 01/09, da Promotoria de Justiça de Santa Rita do Passa 
Quatro, que instaura Inquérito Civil, para apuração dos fatos 
sobre a discordância dos moradores do Jardim Itália, quanto  a 
construção da Unidade Educacional e Esportiva do SESI, na praça  
ali existente que circunda a Rua Pedro Otaviano; Projeto; 2)- 
Projeto de Lei nº. 004/2.009,  Dispondo sobre a Criação de cargo 
de Assessor de Imprensa de provimento em comissão, no Quadro 
de Servidores da Câmara Municipal, , ficando criado uma vaga 
para o cargo de provimento em comissão de Assessor de 
Imprensa no Quadro de Servidores da Câmara Municipal, de livre 
escolha e exoneração do Presidente da Câmara. O referido 
Projeto de Lei será encaminhado para as Comissões de Justiça e 
Redação, e de Finanças Orçamento Economia e Administração 
Pública, para estudos e manifestações; 3)- Requerimentos 
apresentados pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 
001/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, 
informações do Sr. Prefeito Municipal, sobre o transporte Coletivo 
Urbano e a possibilidade de se contratar uma Empresa para 
realizar o referido serviço de transporte coletivo, estabelecendo 
rotina de trajetos e horários, inclusive, aos sábados, domingos e 
feriados. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 002/2.009, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, com base nos artigo 7, IX, que o Sr. 
Prefeito Municipal informe esta Casa de Leis, sobre todas as 
contratações de Cargos em Comissão, enviando-nos relação 
completa de Cargos em Comissão, com nomes, cargos que 
ocupam e referência. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 004/2.009, Requerendo à 
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Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com 
fundamento no artigo 5º, IX e XVI, da Lei Orgânica do Município, e 
105, VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja 
solicitado ao Chefe do Executivo Municipal, o envio de relatório 
com a apresentação da prestação de contas detalhada das 
despesas efetuadas pelas entidades filantrópicas que receberam 
subvenções no exercício financeiro de 2.007 e de 2.008. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 4)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador 
Edson da Silva Mezencio, número: 003/2.009, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com 
fundamento no Artigo 5º XXXIII, da Constituição Federal, 
combinado com os Artigo 7, IX e XVI, da Lei Orgânica do 
Município, e 105, VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
que seja solicitado ao Chefe do Executivo Municipal, o envio de 
relatório com a apresentação da prestação de contas detalhada 
das despesas efetuadas pela AEUS – Associação dos Estudantes 
Universitários Santarritenses, nos últimos semestre do exercício 
financeiro de 2.007 e nos dois últimos semestres do exercício 
financeiro de 2.008. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 5)- Indicações apresentadas pela Srª. 
Verª Norma Jamus Villela, números: 001/2.009, Indicando para que 
seja colocada uma linha de transporte urbano de passageiros 
(ônibus) para servir a população do bairro “Vila São Salvador”; 
002/2.009, Indicando para que sejam feitos rebaixamentos nas 
guias das calçadas em frente às farmácias; 003/2.009; Indicando 
para que seja feita uma melhor sinalização de trânsito na Rua 
Francisco Ribeiro, esquina com a Rua Inácio Ribeiro, 
especificamente com o sinal de “Pare” demarcado no piso da 
Rua Francisco Ribeiro; 004/2.009, Indicando para que seja 
efetuada reforma no Centro Cultural Governador Mário Covas, 
especificamente no Anfiteatro “Américo Persin”; 013/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
estudada a viabilidade de ser regulamentado, através  de Lei 
Municipal, opção do contribuinte para a realização de projetos 
culturais, no âmbito do Município de Santa Rita do Passa Quatro. 
As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Sr. Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 6)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, números: 
005/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, reiterando 
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a Indicação de nº. 062/07, apresentada em 17 de agosto de 
2.007, solicitando estudo junto ao Departamento competente, no 
sentido de providenciar, com urgência, reforma e pintura geral no 
Ginásio Municipal “Celso Sintoni”; 006/2.009, Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal, reiterando a Indicação de nº. 044/07, 
apresentada em 11 de junho de 2.007, solicitando para 
juntamente com o Departamento competente da 
municipalidade, estudar as possibilidades e, o mais breve possível, 
providenciar os reparos no leito da Rua Joaquim Victor, no trecho 
compreendido entre as Ruas São Sebastião e José Gomes de 
Oliveira Barbosa. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 7)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo 
Simão, números: 007/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal, para que seja providenciada a troca da rede 
de cobertura da quadra de esportes existente na Praça “22 de 
Maio”, bem como, a reforma do alambrado; 008/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para que seja 
enviado para este Legislativo projeto de lei autorizando 
subvenção social à entidade Associação de Amigos “Maria Elisa 
Comin Diniz, mais conhecida como “Projeto Ressaca”. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Sr. Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 
Júnior, números: 009/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal, para que seja providenciada sinalização orientando 
para a redução de velocidade no trecho da Avenida Formoso, 
mais especificamente na altura na altura do nº. 1.176, onde está 
localizado o estabelecimento comercial “Mini-Mercado Serv-Lar”; 
010/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para 
que seja providenciada iluminação pública na rotatória da 
Rodovia “Zequinha de Abreu”, localizada no ponto de acesso à 
Rodovia da Cana “Túlio Ribeiro”, 011/2.009, subscrita pelo Sr. 
Vereador José Mário Castaldi, Indicando ao Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal, para que seja estudada, junto ao 
departamento competente, a possibilidade de contratação de 
um médico Urologista para atendimento através da rede pública 
de saúde; 012/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal, para que seja providenciada iluminação pública na 
Praça “Aquiles Barban Bonifácio”, localizada na Avenida 
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Formoso, mais especificamente ao lado da pista de “Skate”. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Sr. Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis. 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, para manifestar o seguinte: “Boa noite a todos, Sr. 
Presidente, Nobres Colegas e demais presentes; Quero agradecer 
o apoio de todos os Srs. Vereadores que estão aqui há mais 
tempo e gostaria de deixar claro minha posição, de ter sido eleita 
e que devemos fazer tudo para o bem da cidade e que sejamos 
um, independente de partido, devemos ser unidos e tenho a 
convicção que podemos  estar mudando, pois, muitas pessoas 
não acreditam em mais nada e em mais ninguém, mas, eu 
acredito no ser humano, mesmo que façamos pouco, mas, 
façamos aquilo que nos cabe fazer e o Vereador quando quer 
busca o que fazer, mas, temos que estar unidos, pois, a união e o 
diálogo é importantíssimo em qualquer situação de nossa vida”. 
Logo após, a Vereadora Norma faz a leitura de uma mensagem 
de otimismo para todos; Paulo César Missiatto, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas e platéia presente; 
Nestes quatro anos de mandato que temos, de agora para 
frente, serei um Vereador um pouco diferente, pois, no mandato 
passado estive mais calado e as urnas representou a queda de 
votos que tive, portanto, resolvi mudar um pouco e expressar 
minha vontade, independente se as pessoas que estiverem 
ouvindo vão estar gostando ou não. Um dos motivos que me traz  
a esta Tribuna, é sobre algumas publicações em Jornal, que foi 
motivo de reuniões de nosso Partido, publicações feitas pelo 
nosso amigo Orivaldo Bordim, hoje aqui presente. E quero 
questionar sobre a força que ele possui junto ao Executivo, pois, 
nós como Vereadores, durante quatro anos de mandato, de 69 
(sessenta e nove) indicações apresentadas, conseguimos apenas 
que duas ou três fossem atendidas; Foi publicado pelo Bordim, 
nos jornais semanários, que ele teve uma conquista quanto a 
ciclovias, quero parabenizá-lo por esta conquista, mas, quero 
informar que esta Indicação foi apresentada por este Vereador, 
no dia 16 de Fevereiro de 2.005, e até hoje não obtive resposta, 
foi reivindicada a mesma Indicação em 10 de Abril de 2.006, 
procurei o Executivo Municipal e não obtive nenhum sucesso, 
queria saber o motivo pelo qual o Executivo não atende nossas 
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solicitações e atende de uma pessoa que é um cidadão normal 
em nosso Município, sem poderes políticos; Talvez seja mais fácil 
sermos um cidadão comum, pois, eu não consigo, se quer, uma 
audiência com o Sr. Prefeito, mas, uma pessoa comum consegue; 
Quero parabenizar o Sr. Presidente pelo Projeto de Lei criando o 
cargo de Assessor de Imprensa, tem o meu apoio, pois, é muito 
viável; Com relação a construção da Escola Sesi, no Bairro Jardim 
Itália, temos conhecimento de que foi feito um abaixo-assinado 
contrário a esta construção, considero isto um absurdo, hoje 
temos 690 (seiscentos e noventa) Municípios, no Estado de São 
Paulo que querem a Escola Sesi em sua cidade, nós fomos 
agraciados, sendo que apenas 100 (cem) Municípios 
conseguiram esta Escola, desta construção irá fazer parte 
também, uma praça grande, como assim desejam os moradores; 
Por causa de apenas vinte assinaturas em um abaixo-assinado, 
estamos quase perdendo o Sesi e, como homem público, não 
concordo com isto, que me desculpem os moradores daquele 
bairro, na assinatura deste convênio, estou solicitando para que o 
Sesi coloque um braço do Senai e Cenaque, para oferecer cursos 
profissionalizantes, pois, não temos mão-de-obra especializada, 
em nosso Município, solicito aos demais Vereadores que busquem 
os contados que possuem, a força de seu partido, para que não 
percamos a Escola do Sesi, em nossa cidade, pois, como 
Empresário e homem público, conheço,  a dificuldade, hoje, de 
conseguirmos uma vaga para um aluno, filho de um trabalhador, 
registrado em carteira em uma indústria ou comercio, em nossa 
cidade”; João Roberto A. dos Santos Júnior, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente; Sr. Secretários, Nobres Colegas e Platéia 
presente; No dia em que tomamos posse,  foi falado ao Chefe do 
Executivo, que não iremos ter aqui no Legislativo nem oposição e 
nem Situação, o Legislativo é uma poder distinto do Executivo e 
os poderes devem andar juntos; Quero agradecer muito a 
população pela expressiva votação que tive na última eleição, 
quero agradecer as pessoas que fizeram um abaixo-assinado e 
quero garantir a estas pessoas que estaremos aqui representando 
a população, independente de classe, vamos lutar pela nossa 
cidade; Não me recordo de já ter visto em nossa cidade, o mato 
crescendo entre as pedras da calcada, como está acontecendo 
agora, isto é um desrespeito para com a população; Gostaria de 
solicitar que os Vereadores da bancada do PMDB, me 
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informassem com respeito a farmácia do Posto de Saúde, pois, fui 
informado que esta farmácia não está mais abrindo nos finais de 
semana e, temos muitos pacientes que necessitam de 
medicamentos nos finais de semana”. Logo após, o Sr. Presidente 
Solicita ao Vice Presidente da Câmara Municipal, Ver. Edson da 
Silva Mezencio, para que assuma a Previdência, para que possa 
fazer uso da Palavra; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Boa noite, Sr. Presidente, Nobres Colegas e platéia presente: 
Estamos aqui, em mais um exercício, início de um novo mandato, 
amparados pela confiança popular, pela votação que tivemos, 
pela esperança de conseguirmos benfeitorias para o Município, 
melhorias para nossa cidade e nós, mais experientes, estaremos, 
se Deus quiser, ajudando os mais novos, com toda humildade, 
não pretendemos ensinar nada a ninguém, mas, com o intuito de 
trabalhar juntos, para conseguirmos melhorar a cidade. Com 
relação ao Requerimento, de minha autoria de nº. 001/2.009, 
dispondo sobre transporte coletivo, o qual, solicito o apoio de 
todos, é de sua importância para o Município, à quatro anos 
atrás, apresentei o mesmo Requerimento, para que o Município 
contratasse uma empresa formalmente, a  empresa do Sr. João 
Corrêa, é uma empresa informal, não é uma empresa e ele 
circula pela cidade, graças a Deus que ele faz este trabalho, 
mas, ele não tem compromisso com horário, trajeto, ele passa nos 
bairros que ele quer, e nossa população sofre com isto, a cidade 
cresceu muito, se expandiu e não temos nenhuma ônibus nos 
finais de semana; Precisamos cobrarmos, com ênfase, esta 
definição do Sr. Prefeito Municipal, que ele contrate uma 
empresa, que poderá até mesmo ser do Sr. João, mas que seja 
legalizada, que faça um trajeto conhecido e que passe pelos 
locais importantes do Município, que vá do bairro Jardim São Luiz 
ao bairro Jardim Planalto, que atravesse todos os Bairros do 
Município, no horário marcado, pois, isto custa muito pouco para 
o Município; Com relação a limpeza das praças, das ruas, em que 
pese a vontade ao chefe de Gabinete, tivemos reuniões, 
infelizmente, o serviço está ágüem do desejado, quero atenuar 
minhas críticas ao Senhor Prefeito, não quero criticar, pois, quero 
que ele realize, portanto, contamos com isto; Quero agradecer a 
todos os funcionários desta Casa, este primeiro mês de trabalho 
foi maravilhoso, muita dedicação dos Srs. Vereadores, quero 
deixar claro que na votação que iremos realizar, vetando parte 
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de uma Lei do Sr. Prefeito Municipal, todas as decisões serão 
voltadas em prol do  Instituto Santa Rita Prev, em prol do servidor 
municipal, embasados na legalidade e com melhor dos objetivos, 
nós teremos aqui as decisões em prol da classe dos servidores 
municipais, que todos nós respeitamos muito. 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 do Veto parcial a Lei nº. 2.798, de 12 de dezembro 
de 2.008, que altera a Lei Complementar nº. 2.558, de 14 de 
outubro de 2.004, e legislação posterior, que dispõe sobre a 
estrutura do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Santa Rita do Passa Quatro, por contrariar frontalmente e Lei 
Orgânica Municipal. O Sr. Presidente faz o seguinte 
esclarecimento: “Este Parecer Jurídico da Drª. Flávia, tal qual o 
dossiê que a mesma preparou com artigos da Constituição 
Federal e Estadual, com as reuniões promovidas com o Partido 
PDT, que nos procurou com sua acessória jurídica, conforme 
entendimento da Lei Orgânica Municipal que ela, também, 
abordou todos os aspectos, Rendimentos Interno, Lei do Santa 
Rita Prev, foi elaborado um Parecer Jurídico, composto de sete 
páginas e este Parecer esta à disposição de todos os Vereadores 
e cidadãos nesta Casa e, principalmente, do sindicato dos 
Trabalhadores Municipais; A título de conhecimento de todos, 
quero colocar que o Artigo 84 da Constituição Federal e, 
também, o Artigo 71 da Lei Orgânica do Município, dão a 
condição ao Sr. Prefeito Municipal, de fazer a indicação do 
superintendente, mas, também, conforme outros artigos, como 
115 da Constituição Estadual e outros da Lei Orgânica, remetem 
a eleição ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 
algumas diretorias. Logo após ser amplamente discutido o 
referido Veto, o Sr. Presidente coloca em Votação o mesmo, em 
escrutino secreto, conforme Artigo 147, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, sendo aprovado por unanimidade, com nove 
votos favoráveis. Nada mais havendo para tratar na presente 
Sessão, o Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 2ª Sessão 
Ordinária,  à ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2.009, às 20:00 
horas e declara a mesma encerrada, da qual foi lavrada esta 
Ata, que após ser lida para conhecimento dos Srs. Vereadores, 
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será devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal. 
Aprovada em: 16 de fevereiro de 2.009.    
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                 Presidente 

 
 
 

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