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

                                      Aos cinco dias do mês de outubro 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 
Décima Quinta 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. Devido o atraso justificado do 1º 
Secretário da Mesa, Ver. José Mário Castaldi, o Sr. Presidente 
convida o Sr. Vereador Paulo César Missiatto, 2º. Secretário para 
assumir a 1ª. Secretaria e a Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, para 
assumir a 2ª. Secretaria. 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: Apparecida 
Mardegan Pernassi, Marilda Formoso Barioni, Sebastião Pacheco, 
Geraldo do Carmo, Helena Risso Fernandes, Elza Luzia Comin dos 
Santos, Luiz Carlos de Brito e Arlindo Menon, 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. 252/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, propondo  a alteração do Projeto de Lei nº. 
041/09, de autoria do Executivo, tendo em vista a necessidade de 
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criação de 2 cargos de Professor de ensino Especial. A proposta citada 
será encaminhada às Comissões competentes; 2)- Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 001/2.009, de autoria dos 
Srs. Vereadores: Luis Roberto Daldegan Broglio, José Mário Castaldi 
e Norma Jamus Villela, Membros da Comissão de Política Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o qual Dá nova redação ao 
inciso XVIII do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, Seção II, do 
Capítulo I. A referida Proposta de Emenda à Lei Orgânica do 
Município seguirá os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do 
Regimento Interno; 3)- Proposta de Emenda à Lei Orgânica do 
Município nº. 002/2.009, de autoria da Mesa da Câmara Municipal 
o qual Dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Orgânica 
do Município, Seção I, do Capítulo I. A referida Proposta de Emenda 
seguirá os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento 
Interno); 4)- Ofício nº. 251/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº.043/09, o qual Dispõe sobre 
autorização para abertura de Crédito Adicional Especial. O referido 
Projeto de Lei será encaminhado às Comissões Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para 
estudos e manifestações; 5)- Ofício nº. 247/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 044/09, o qual 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de uso, a 
título precário e gratuito, das dependências sociais e esportivas do 
Galo da Comarca Futebol Clube, desta cidade. 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; 6)- Ofício nº. 253/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 045/09, o qual Institui 
datas comemorativas no Município. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para estudos e 
manifestações; 7)- Ofício nº. 254/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 046/09, o qual Dispõe 
sobre a educação ambiental, institui a política municipal de educação 
ambiental e dá outras providências. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, 
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Orçamento, Economia e Administração Pública, e de Política Urbana 
Rural e de Meio Ambiente, para estudos e manifestações; 8)- Ofício 
nº. 255/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº. 047/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Disciplina a arborização urbana no município de santa Rita do 
Passa Quatro e dá outras providências. 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; 9)- Ofício 
nº. 256/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº. 048/09, o qual Dispõe sobre a alteração do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. 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; 10)- Projeto de Lei nº. 050/09, de autoria da Mesa 
da Câmara Municipal, o qual Declara de Utilidade Pública a 
Associação Beneficente e Educacional Vida em Cristo – ABEVEC. 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; 11)- Ofício nº. 265/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 051/09 o qual Dispõe 
sobre autorização para abertura de Créditos Adicionais Especiais. 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; 12)- Ofício nº. 272/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 
052/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre 
autorização para abertura de Créditos Adicionais Especiais. 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; 13)- Ofício nº. 331/09, de autoria do 
Promotor de Justiça, Dr. Alexandre Augusto da Cruz Feliciano, 
encaminhando cópia do arquivamento do Inquérito Civil nº. 05/06, 
que tramitou nesta Promotoria de Justiça; 14)- Ofícios nºs. 258 à 
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276/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
respostas  às proposituras dos Srs. Vereadores. O Sr. Presidente 
informa que as cópias das indicações 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; 15)- 
Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Paulo César Missiatto, 
nº. 054/2.009,  Requerendo na forma regimental ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, após ouvido o Plenário, que 
seja estudada a possibilidade de criação do cargo de Assessor 
Parlamentar nesta Casa de Leis. Submetido em Discussão e Votação, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 16)- Requerimento 
apresentado pela Mesa da Câmara Municipal nº. 055/2009, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre as 
providências que estão sendo tomadas para a realização das eleições 
para renovação dos Conselhos Fiscal e Administrativo do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro 
– SANTA RITA PREV, nos moldes previsto na Lei Complementar nº. 
001/09, mais precisamente nos artigos 59 e 61, respectivamente. 
Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 17)- Requerimento apresentado pela Mesa da Câmara 
Municipal nº. 056/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo 
Municipal sobre as providências referentes ao cálculo dos valores 
recolhidos a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre 
as horas extras dos servidores municipais e encaminhamento ao 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do 
Passa Quatro – SANTA RITA PREV, para que seja providenciada a 
restituição aos servidores e ao município dos valores devidos, 
considerando que o prazo previsto para tal devolução é de 30 
(trinta) dias, conforme estabelecido no Artigo 1º da Lei Municipal nº. 
2.842, de 11/09/09. Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 18)- Indicações apresentadas pela Mesa 
da Câmara Municipal, nºs: 189/2.009- Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja providenciada, com urgência, a 
colocação de cascalho no acostamento da Rodovia Zequinha de 
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Abreu; 190/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para 
que seja providenciada a conclusão da iluminação pública no final da 
Rua Dr Milton de Souza Meirelles; 191/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja solicitado junto ao DER – 
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, 
providências urgentes quanto ao recapeamento asfáltico da SRQ-
002, Vicinal “Afif Cury”, que dá acesso à Usina Santa Rita S/A pela 
Via Anhanguera; 192/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja estudada a possibilidade de construção de 
um trevo no final da Rua Dr. Milton de Souza Meirelles, no 
cruzamento com a Vicinal “Túlio Ribeiro”, conhecida como “Estrada 
da Cana”, ou pelo menos, a colocação de sinalização do local com 
placas indicativas, sonorizadores e lombadas; 193/2.009, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja providenciada junto 
ao departamento competente da municipalidade, a poda das plantas 
existentes no trevo localizado no final da Avenida Professor Oscar de 
Oliveira Alves, defronte a “Capela dos Berti”, como é conhecida; 
196/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que 
seja estudada, junto aos departamentos competentes, a possibilidade 
de aquisição de aparelho de hemodiálise para atendimento local aos 
pacientes que necessitam deste tipo de tratamento; 197/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que providencie a 
limpeza, dedetização e colocação de lacre no prédio situado na 
Avenida Severino Meirelles onde funcionou a Delegacia de Polícia e a 
Cadeia Pública local. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 19)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo 
Eduardo Rissato, nº. 194/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que, através do departamento competente, seja 
providenciada a construção de uma cobertura de proteção no ponto 
de ônibus localizado na Avenida Péricles Martins Sodero, defronte ao 
imóvel de nº. 592, Jardim São Vicente. A Indicação acima referida 
será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 20)- Indicação apresentada pela Vereadora Norma Jamus 
Villela, número: 195/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, a construção de galerias pluviais nos seguintes locais: Rua 
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Cel. Joaquim Victor, esquina com a Rua Maria Capellari Moda; e na 
Rua Inácio Ribeiro, esquina com a Rua Visconde do Rio Branco. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 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 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Caros Colegas, Platéia presente, 
Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu, Rádio FM. Santa Rita e 
internautas, boa noite; Gostaria de comentar sobre a reunião da 
Câmara Itinerante, realizada no Centro Cultural “Mario Covas”, que 
apesar de ter comparecido um público pequeno, valeu a pena e 
tenho certeza que este projeto de aproximar o Legislativo do povo, 
para que tenham conhecimento do que o Vereador faz, vai dar 
certo; Com relação a uma matéria publicada nos últimos semanários 
de nossa cidade sobre a gripe suína, dizendo que houve pessoas que 
fizeram terrorismo por questões políticas, espalhando boatos de que 
a realização da intermed disseminaria a gripe suína na cidade; Quero 
dizer que particularmente, tudo que fiz foi por achar o correto, não 
por qualquer tipo de pressão, fico muito feliz por não termos tido 
mais nenhum caso de gripe em nossa cidade, fico também feliz pelo 
nosso comércio que teve seu lucro; Acredito que é melhor sermos 
chamados de terrorista, mas ter a liberdade de fazer alguma coisa 
livre, sem pressão”; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srª. Secretária; Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes 
das Rádios e Internautas: Gostaria de me solidarizar com a Vereadora 
Norma, pois como homem público não devemos usar isto para fazer 
campanha para a próxima eleição; Gostaria de saber quanto trouxe a 
mais de receita para o Município, pois foram poucas pessoas que 
ganharam dinheiro com a vinda destes estudantes para nossa cidade 
e nesta Casa nós expressamos o que pensamos e as pessoas que estão 
do outro lado pensam o que quiserem quando forem atingidas; Com 
relação a Câmara Itinerante, todos estão de parabéns nesta primeira 
reunião não tivemos o número esperado de pessoas, mas esperamos 
que nas próximas reuniões o povo participe, pois é muito 
importante; Eu gostaria que fosse enviado para o Executivo não 
somente um oficio informando os problemas que foram citados na 
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reunião da Câmara Itinerante, pois está acontecendo uma falta de 
administração em nossa cidade e temos que levar mais cobranças 
para o Executivo, sendo que foram tratados diversos assuntos 
importantes que diz respeito aqueles bairros; A situação que se 
encontra o Bairro Jardim Planalto, acredito que um simples ofício 
não irá resolver estes problemas da população e ainda, corremos o 
risco de ficarmos marcados por termos ouvido e não tentado 
resolver; Os assuntos levantados são administrativos, sérios e os 
Departamentos precisam responder pela falta de ação; Gostaria que 
tomássemos uma atitude juntos”; Marcelo Eduardo Rissato, manifesta 
o seguinte: Sr. Presidente, demais Vereadores, pessoas que trabalham 
nesta Casa de Leis, Imprensa; público presente; Ouvintes da Rádio 
Zequinha de Abreu AM, da Santa Rita FM e os internautas que nos 
acompanham, boa noite a todos; Quero parabenizar, juntamente 
com os demais Vereadores a respeito do que era Projeto Câmara 
Itinerante, que já não é mais Projeto, agora é uma realidade, tivemos 
uma reunião importantíssima na ultima sexta-feira, no Centro 
Cultural “Mario Covas”, abrangido vários bairros daquela região, 
moradores, Presidentes e Membros de bairros de Associações naquela 
região; Concordo com nosso Nobre Edil Paulo César Missiatto, 
quando disse que infelizmente, a situação não está andando no 
caminho certo, precisamos sim tomar atitudes para podermos tirar 
um bom proveito desta reunião, que embora não era um público 
grande, mas que estava ali com bastante competência e a fim de 
tentar solucionar os problemas do bairro e isto é cabível a nós, 
portanto com certeza vamos cobrar do Executivo para que não fique 
somente em promessas; Foi uma reunião em que estávamos sendo 
vidraças e o que não queremos é que no futuro moradores daquela 
região possam dizer que houve a reunião e que os Vereadores 
ouviram, acataram os problemas dos bairros e nenhuma atitude foi 
tomada, portanto precisamos sim tentarmos solucionar não todos, 
mas na medida do possível estes problemas; Logo após, justifica sua 
indicação de nº. 194/09, apresentada nesta Sessão e manifesta o 
seguinte: “Outro assunto que quero abordar, é sobre reclamações 
que tenho recebido de moradores do Bairro Lagoinha, com relação 
ao número muito alto de animais de grande porte, como cavalos, 
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bezerros, vacas que ficam andando no Bairro e isto ocasiona certos 
problemas e medo nas pessoas que ali trafegam, deste modo solicito 
que o Executivo tome providências a fim de evitar acidentes; Outra 
questão é com relação à cobranças feitas por moradores do Distrito 
de Santa Cruz da Estrela, a respeito da ponte que infelizmente, 
ficamos até mesmo sem palavras para com estas pessoas por não 
estar nada caminhando, inclusive fizeram um desvio no local que já 
esta quase se desmanchando, portanto juntamente com o Sr. 
Presidente e com os demais Colegas, solicitamos uma resposta do 
Executivo para este grande problema que é a ponte do Distrito de 
Santa Cruz da Estrela”;  João Roberto Alves dos Santos Junior, 
manifesta o seguinte: “Com relação a Câmara Itinerante, o Vereador 
Paulo César Missiatto disse que ficou chocado com as reclamações e 
eu mais uma vez venho a esta Tribuna dizer que isto é o descaso do 
Executivo com a nossa cidade, com os munícipes que pagam 
impostos, estamos cansados de vir aqui e dizer que o Executivo não 
esta realizando nada, as respostas são sempre as mesmas; Quanto a 
ponte do Distrito de Santa Cruz da Estrela, segundo informações o 
desvio que foi feito já caiu; Até quando, nós como Legislativo, vamos 
ter que ficar fazendo este papel? Gostaria muito de vir à Tribuna e 
elogiar o Executivo; Todas as preocupações colocadas aqui com 
relação à Câmara Itinerante, este Vereador também teve, esperava 
que iríamos ter outros tipos de reclamações e solicitações, mas o que 
foi falado nesta reunião, mostra que o Executivo não está se 
importando nenhum pouco com qualquer bairro da cidade; Com 
relação a colocação da Vereadora Norma à respeito da matéria 
publicada nos jornais sobre a intermed, acredito que quem escreveu 
esta matéria pensou apenas na parte financeira; Ainda está morrendo 
pessoas por conta da gripe suína, graças a Deus não tivemos em 
nossa cidade nenhum caso, depois de trazerem em torno de seis mil 
pessoas para ficarem aglomerados nas escolas, em nenhum momento 
a pessoa que escreveu esta matéria pensou nas famílias de Santa Rita, 
nas crianças, nas gestantes, nós não estamos aqui para defender 
ninguém, apenas para que a população sofra menos, portanto quero 
deixar claro que não somos contrários a intermed, apenas cautelosos 
e preocupados com situação, sendo assim, quem escreveu que 
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ficamos com cara de tacho, digo que teríamos sim ficado se 
tivéssemos tido alguma morte por conta da vinda destes estudantes à 
Santa Rita”; O Sr. Presidente convida o Vice-Presidente da Casa, Ver. 
Edson da Silvia Mezencio, para assumir a Presidência, para que possa 
fazer uso da Palavra; Marcelo Simão manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente 
Amigos, Internautas, Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu e Santa 
Rita FM, boa noite; É interessante este assunto da gripe suína, pois foi 
um consenso nesta Casa, não me lembro de nenhum Vereador contra 
a intermed em Santa Rita, nós manifestamos a preocupação da 
doença naquele momento, mas esta pessoa escreveu que estávamos 
fazendo terrorismo antes da intermed, agora é fácil; Nós podemos 
ter pecado pelo excesso, pela segurança, nós nunca fomos contra a 
intermed, que traz recursos para o Município, que aliás deveria ser 
repensada e trazer muito mais recurso, portanto gostaria de saber se 
esta pessoa escreveria esta matéria se tivéssemos tido casos de gripe 
suína no Município; Tivemos uma ótima reunião dos comerciantes 
nesta Casa proposta pelo Vereador Beto Bróglio, onde chegamos 
mais uma vez a conclusão e entendemos a necessidade de ser feito 
um calendário municipal de eventos e o que estiver fora deste 
calendário, como determina a lei, para ter um evento informal, tem 
que ter a autorização do Executivo Municipal; Portanto, com este 
calendário de eventos, uma programação anual, como o Ex-
Presidente do COMTUR, Sr.Talau já tanto batalhou para a realização 
deste calendário, sou testemunha disto e com a participação do 
Poder Executivo definindo o que pode e não pode será muito bom, 
portanto fica lançado este desafio para que se realize este calendário 
e que o Poder Executivo Municipal possa ampliar com suas ações; Na 
última quarta-feira foi criada a Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Santa Rita do Passa Quatro, é mais uma entidade Civil 
Organizada que surge para o Município a fim de ajudar o Município 
e representar uma classe dos Engenheiros e Arquitetos; Sobre a 
Câmara Itinerante, eu acredito que foi boa a participação popular, 
tivemos em torno de 30 a 40 representantes, considerando qualquer 
Município do Brasil, não somente nas Câmara Municipais, as reuniões 
têm pouca participação popular, por isso nosso esforço através da 
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internet e das rádios, foi muito boa a reunião da Câmara Itinerante e 
nós tivemos a oportunidade de criar um espaço para que o munícipe, 
em cada bairro tenha acesso aos Vereadores na sua plenitude, os 
nove Vereadores estarão nestas reuniões discutindo problemas de 
cada bairro presente, como bem falou a Vereadora Norma, na 
reunião da Câmara Itinerante, nós vamos até as casas pedir votos, 
apoio nos manifestamos na época das eleições e agora nós estamos 
indo para ouví-los e não vamos colocar todas estas reivindicações em 
um oficio e mandar para o Prefeito, nós vamos juntamente com a 
Assessoria de Imprensa desta Casa, Imprensa do Município levar 
oficialmente e pessoalmente ao Sr. Prefeito, este documento que traz 
importantíssimas reivindicações para o Município e vamos solicitar 
que ele se posicione sobre cada matéria publicamente; chega de dizer 
que a Empresa “Pagano” tem responsabilidade sobre o Bairro Jardim 
Planalto, fazem cinco anos que a mesma está em falta com o 
Município, que já acabou o prazo dela entregar o loteamento, mas 
isto não isenta a Prefeitura da responsabilidade com os lotes, todos 
pagam impostos para a Prefeitura Municipal, não é para a “Pagano”, 
é um abandono que está ocorrendo com este bairro; Nós vamos 
levar este Projeto da Câmara Itinerante à todos os bairros do 
Município, à abandonada Estrela que o Executivo insiste que para ter 
uma ambulância, neste local precisa ter demanda e eu insisto em 
dizer que não tem demanda porque quando ocorre algum caso 
urgente, o paciente pega seu próprio carro ou de um amigo para vir 
para a cidade ser assistido, o Distrito de Santa Cruz da Estrela, como 
outros bairros do Município está extremamente abandonado, 
inclusive, tenho em mãos um abaixo assinado pedindo a abertura de 
uma estrada que tem em torno de cem anos, a SRQ440, foi fechada 
por interesse de alguns, é uma Estrada Municipal e não pode ser 
fechada, portanto aqui está um abaixo assinado de cento e quinze 
assinaturas para reabri-la, solicitaremos isto ao Sr. Prefeito Municipal 
e se necessário for traremos mais duzentos assinaturas inclusive 
faremos, também um abaixo assinado para a criação do Centro de 
Zooneses Municipal, pois está um abandono estes animais, para a 
criação da lei que proíbe o uso de bicicletas na contra mão de 
direção; Com todo o respeito ao Dr. Mauro, excelente médico, mas 
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a política Municipal tem que ser feita por políticos, Dr. Mauro precisa 
ter consciência e seus Diretores, da necessidade política da ação, da 
vontade política, pedimos a sua plenitude como Prefeito; Queria 
citar a formatura do Curso de Letras, Português e Espanhol que a 
Faculdade COC realizou no último sábado, foi a primeira formatura 
em Santa Rita do Passa Quatro, a Faculdade COC, que na contra 
mão da história, foi a única que trouxe cursos para cá, a primeira 
turma a se formar de um projeto avançado do COC  que Santa Rita 
abraçou o sistema digital do COC on-line, sistema à distância, é um 
projeto maravilhoso e não tinha nenhuma autoridade nesta 
formatura, do Poder Executivo, não tinha Diretores, Prefeito, Vice, 
ninguém pôde dar a honra a uma formatura tão importante no 
Município, como se não existisse a Faculdade COC, com mais de 
trezentos e cinqüenta alunos, portanto fica aqui meu protesto e meu 
incentivo a estes formandos, apresentando pouca importância, o 
mérito deles é imenso”; João Roberto Alves dos Santos Junior: 
manifesta o seguinte; “Quando o Vereador fala do Sr. Prefeito 
quanto médico, nós não estamos aqui falando da pessoa física, ele 
pode ser médico ou qualquer outra coisa, o importante é que ele 
dedique o tempo enquanto Prefeito para resolver os problemas do 
Município e o fato dele ser médico não o impede de resolver os 
problemas da cidade”; Marcelo Simão, “Quero ressaltar que não há 
nada de nenhum Vereador quanto ao Dr. Mauro médico, nosso 
amigo, querida pessoa, de irrepreensível conduta, como Prefeito é 
onde temos as divergências, que sentimos a falta de ação do 
Executivo Municipal, talvez  pela ação dele na medicina”. 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 Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/09, de 
autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual Autoriza a Câmara 
Municipal de Porto Ferreira a compor ao Parlamento Regional Vale 
do Mogi e dá outras providências. Submetido em Discussão o Sr. 
Presidente Marcelo Simão manifesta o seguinte: “Este Parlamento 
Regional Vale do Mogi está sendo criado entre os Municípios de 
Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, Descalvado, Tambaú e 
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Santa Cruz das Palmeiras e será extremamente importante, pois 
vamos discutir em um fórum regional os problemas comuns de 
nossos Municípios e procuraremos soluções em comum, não é um 
Município de vinte e sete mil habitantes que estará pleiteando verbas 
e sim algo em torno de trezentos mil habitantes, somados todos estes 
habitantes; Tivemos reunião na última quinta-feira, em Descalvado, 
onde tiveram presentes este Vereador, Dr. Mauro, Prefeito e 
Presidente da Câmara de Tambaú, de Porto Ferreira, Descalvado, e 
Santa Cruz das Palmeiras, para que possamos fazer o 
desenvolvimento de um Projeto e este consórcio irá permitir todas 
estas atividades”. Logo após coloca Votação Única o Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 005/09, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade; Discussão e Votação Única das Moções nºs: 004/09, de 
autoria da Mesa da Câmara Municipal, Requerendo à Mesa, Moção 
de Apelo para que, em consenso, todas as Prefeituras Municipais e 
Câmaras Municipais integrantes e próximas do Circuito das Águas 
Paulista, adotem todas as medidas necessárias para impedir que sejam 
construídas micro-usinas hidrelétricas em nossa região, considerando 
que as mesmas prejudicam os cursos normais dos nossos rios, 
prejudicando o turismo, além de serem capazes de gerar grande 
impacto ambiental. Submetida em Discussão e Votação Única, foi a 
mesma aprovada por unanimidade; 005/09, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, Requerendo à Mesa, Moção de Apoio ao Projeto 
de Lei n 671/09, de autoria do nobre Deputado Estadual Luís Carlos 
Gondim, que propõe emenda à Lei Estadual 12.685/07 que criou o 
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, ou 
seja, o programa oferece créditos ao consumidor ou entidade que 
informar em sua compra o CPF ou CNPJ. Submetida em Discussão e 
Votação Única, foi a mesma aprovada por unanimidade; 006/09, de 
autoria da Mesa da Câmara Municipal, Requerendo à Mesa, Moção 
de Repúdio à portaria do Governo Federal que pretende revisar os 
índices de produtividade do setor agropecuário para fins de reforma 
agrária, e com isso possibilitar o aumento da oferta de terras para a 
implantação de novos assentamentos rurais. Submetida em Discussão 
e Votação Única, foi a mesma aprovada por unanimidade. Nada 
mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente 
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convoca os Srs. Vereadores para a 7ª Sessão Extraordinária, a ser 
realizada no dia 07 de outubro de 2009, às 20:00 horas para serem 
discutidos e votados os Projetos de Lei, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, nºs: 041/09, o qual Cria cargos de Professor de Ensino 
Fundamental – Ciclos I e II no quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro; 043/09, o qual Dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial; 
045/09 o qual Institui datas comemorativas no Município; 046/09, o 
qual Dispõe sobre a educação ambiental, institui a política municipal 
de educação ambiental e dá outras providências; 047/09, o qual 
Disciplina a arborização urbana no município de santa Rita do Passa 
Quatro e dá outras providências; 048/09, o qual Dispõe sobre a 
alteração do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras 
providências; 051/09, o qual Dispõe sobre autorização para abertura 
de Créditos Adicionais Especiais; 052/09, o qual Dispõe sobre 
autorização para abertura de Créditos Adicionais Especiais 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: 19 de outubro de 2.009. 
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                            Presidente 

 
 
 

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