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

                                                  Aos sete dias do mês de junho 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 Nona 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: 
Rogério Alves Cintrão; José de Carvalho Pereira; Maria de Lourdes 
Domingos Paulino; Celso da Luz; Eduardo da Silva; Armando Zanin; 
Amélia Libaldo Corolin; Dorinda Barbuglio; Olyntho Denardi; Friedriett 
Wuffli; João Batista Utinetti; Olindo Zordan; Luciano Delsin; Domingos 
Mardegan; Gemeziel Gomes Hespanha ane; Cônego Arnaldo Álvaro 
Padovani; Oswaldo Minato; Laura de Andrade Quaglio; Sebastião 
Coradello; José Pasquali Comichiori, ocorrido recentemente. 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)- Ofício 
nº. 063/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto 
de Lei nº. 043/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2.011, e dá outras 
providências. 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;  2)- Projeto de Lei 
nº. 047/10, de autoria do Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, o qual 
Dispõe sobre denominação de rua, ficando denominada de Rua Alaercio 
Perotti, a Rua um, localizada na Vila Albinópolis, nesta Município. O 
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referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação, e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para 
estudos e manifestações; 3)- Projeto de Lei nº. 048/10, de autoria do Sr.. 
Prefeito Municipal, o qual Institui gratificações aos membros da 
Comissão Sindicante, no âmbito da administração direta e autárquica do 
Poder Executivo Municipal. 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; 4)- Projeto de Lei 
nº. 049/10, de autoria da Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, o qual 
Declara de Utilidade Pública a “Casa de Referência Projeto Maria”. O 
referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação, de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, e de 
Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente, para estudos e 
manifestações; 5)- Ofícios nºs 066 e 075 a 078/10, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando respostas  às proposituras dos 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; 6)- Requerimentos apresentados pela 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José 
Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 032/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal, sobre quais as razões da 
municipalidade para efetuar o corte das árvores existentes na esquina 
da Avenida Severino Meirelles, cruzamento com a Rua Monsenhor 
Vinheta, e se houve autuação. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 033/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal, sobre a previsão de realização de concurso público 
para provimento de cargos vagos dentro do Quadro de Servidores 
Municipais. Em caso afirmativo, qual a data provável para as inscrições e 
realização das provas, considerando o período eleitoral deste ano em 
curso, e quais os cargos/funções que serão preenchidos através do 
mesmo. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 034/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações à 
equipe de “Jiu-Jitsu” de Santa Rita do Passa Quatro que tem conquistado 
inúmeras medalhas nos Campeonatos disputados, conforme descrito 
abaixo, divulgando o nome de nosso município, colocando-o em 
destaque no cenário esportivo. Submetido em Discussão e Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 037/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e 
Congratulações à equipe de “Jiu-Jitsu” de Santa Rita do Passa Quatro 
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que tem conquistado inúmeras medalhas nos Campeonatos disputados, 
conforme descrito abaixo, divulgando o nome de nosso município, 
colocando-o em destaque no cenário esportivo. Submetido em Discussão 
e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Requerimentos 
apresentados pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, 
números: 035/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais 
e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre 
quais medidas estão sendo tomadas no sentido de apurar 
responsabilidades com relação à falta de vistoria e fiscalização da frota 
da municipalidade, considerando que alguns ônibus e outros veículos 
continuam em circulação, apesar de suas precárias condições, colocando 
em risco nossos munícipes. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 036/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal sobre os motivos que levaram ao adiamento da 
inauguração da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, bem como o 
envio de documentos comprobatórios de que a obra está concluída e em 
condições de ser colocada em funcionamento. Submetido em Votação, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- Requerimentos 
apresentados pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, número: 038/10,  
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, Votos de Aplausos e  Congratulações a Equipe de XADREZ de 
nossa cidade, pelos excelentes resultados alcançados por ocasião da 4ª 
Etapa da COPA SEESP realizada em Iracemápolis, conquistados por 
nossos representantes no certame, conforme segue: através de Isadhora 
Paschoalino  de Sousa, o troféu de Campeã Categoria Feminino; de 
Rafael Ribeiro Alves, o troféu de Vice-Campeão Sub-14 e de Antonio 
Gallo Francisco, classificado em 4º lugar no Sub-12. Submetido em 
Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 039/10, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações à Delegação da Melhor 
Idade do Departamento Municipal de Esportes desta cidade que, por 
ocasião do XIV JEI – Jogos Estaduais do Idoso, realizado na cidade de 
Guarujá, nossos atletas alcançaram excelentes resultados, conforme 
segue: 1º Lugar na modalidade Vôlei Feminino, sagrando-se Campeã do 
Estado; 5º Lugar no Vôlei Masculino; 6º Lugar na Bocha e 9º lugar na 
categoria Buraco. Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 9)- Indicações apresentadas pela Vereadora 
Norma Jamus Villela, números: 078/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal a possibilidade de efetuar o rebaixamento de guia em frente à 
Igreja Assembléia de Deus, situada à Rua João Erbetta, como forma de 
facilitar a entrada para deficientes físicos e efetuar a remarcação da 
faixa de pedestre; 079/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal a 
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possibilidade de enviar mais funcionários para a creche Ana Mardegan 
Scorsolini, situada no Bairro São Luiz e brinquedos do tipo Leg 
(brinquedo de encaixe) e  providenciar  pintura na grade de entrada da 
mesma, como forma de conservação; 080/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal a possibilidade oferecer palestras aos funcionários 
das creches municipais, pelo menos duas vezes por semestre, a titulo de 
informações; 081/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal a 
possibilidade de efetuar uma limpeza geral na Rodoviária Municipal e 
instalar novas portas nos sanitários da mesma; 082/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal a possibilidade de efetuar reparos nos 
aparelhos de brinquedos, utilizados pelas crianças da Creche Antonia 
Gusman Scorsolini situada no Bairro Lagoinha. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 10)- Indicações apresentadas pela Mesa Diretora 
da Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo C. Missiatto números: 083/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que através do Departamento competente, seja estudada 
a possibilidade da municipalidade firmar convênio com a Secretaria 
Estadual de Saneamento e Energia para a construção do Plano Municipal 
de Saneamento; 084/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que, através do Departamento competente, seja providenciada a reforma 
com a adequação necessária, e posterior pintura, no Centro Comunitário 
do Jardim “22 de Maio”, a fim de otimizar sua utilização pelos 
moradores daquela comunidade; 085/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, seja regulamentado por lei o projeto 
“Construindo o amanhã”, desenvolvido no CAIC “Laura Suriani Barbuio”, 
que funciona em horário inverso ao das aulas, oferecendo aos alunos da 
escola atividades diversas, nas modalidades de lazer, esportes, culturais, 
além do reforço escolar, noções de informática, cultivo de horta, dentre 
outras; 086/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, 
através dos departamentos competentes da municipalidade, seja 
estudada a possibilidade de equipar a EMEF “Madre Carmelita” com 
aparelhos de parque (balanços, gangorras, etc..), e a construção de um 
tanque de areia para o lazer e entretenimento das crianças que lá 
estudam. E ainda, a possibilidade de ser efetuada a cobertura da quadra 
de esportes, como medida de proteção aos alunos, permitindo a prática 
esportiva em dias chuvosos ou de sol escaldante. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas 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: José Mário Castaldi, usa da palavra para 
comentar a respeito do falecimento do Cônego Álvaro Padovani, mais 
conhecido Cônego Arnaldo, ocorrido recentemente e para homenageá-lo; 
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Norma Jamus Villela para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Caros 
Colegas, Ouvinte da Rádio FM e Internautas; “Com relação ao Grupo da 
terceira idade, quero parabenizar  pelo aquisição da medalha de ouro, 
conquistada recentemente com o título de campeão do Estado de São 
Paulo, sendo um exemplo para os nossos jovens; Quero parabenizar o 
Distrito de Santa Cruz da Estrela pela comemoração aos 116 anos de 
elevação de Vila para Distrito e um grandioso desfile marcou o 
aniversário deste Distrito, mas infelizmente o buraco na estrada que 
leva a este Distrito ainda não foi consertado; Com relação a segurança 
pública, tenho sido muito questionada pela população que reivindica 
atitudes para evitarmos tantos assaltos que tem ocorrido; A respeito do 
concurso público que foi divulgado que um projeto de lei estava aqui 
nesta Casa e que os Vereadores estavam adiando para aprovarem, não 
sei como este tipo de comentário acontece, pois jamais iríamos fazer 
isto; Com relação a vinda de estudantes para nossa cidade, como 
ocorreu recentemente, também fui questionada por pessoas que pensam 
que é a Câmara que decide a vinda ou não destes estudante, o que não é 
verdade, pois isso é uma decisão do Sr. Prefeito, somente ele tem este 
poder; Com relação ao asfaltamento da Rua Augusto Zorzi e também no 
Bairro Botafogo, que está sendo feito, foi por meio de uma verba 
adquirida através do Deputado André Soares, mas ainda não foi 
concluído e é necessário que esse serviço seja acabado; Logo após a 
Vereadora Norma justifica suas indicações apresentadas nesta Sessão”; 
João Roberto Alves dos Santos Júnior, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Secretários, Nobres Vereadores, Internautas, 
Ouvintes da Rádio Santa Rita FM e Platéia presente, boa noite; Gostaria 
de lamentar a ausência do Executivo na Sessão Solene de Instalação da 
Câmara Jovem e Posse dos Vereadores Mirins, foi uma grande falta de 
respeito e nem sequer enviaram um ofício justificando a ausência; 
Gostaria de questionar o Líder do Sr. Prefeito e solicitar que nos traga 
informações na próxima Sessão sobre o fato de que no evento ocorrido 
recentemente em nossa cidade que é o “Sacode a Praça”, não tínhamos a 
presença de médicos e posso afirmar que não é pela falta dos mesmos 
na cidade; Com relação a segurança pública, acredito que enquanto não 
acontecer algum problema com alguém da cúpula, não irão tomar uma 
posição, pois falta de pedir e falar nesta Casa a respeito da guarda 
municipal não é; Com relação ao Distrito de Santa Cruz da Estrela nos 
informaram que haviam providenciado um médico para aquela 
população, devido ao afastamento do Dr. Castaldi, mas até o momento 
isto não aconteceu, além disso disseram que existe um documento nesta 
Casa constando que este Vereador não quer ir atender neste Distrito, 
além da falta de respeito, também mentem;  Quanto as ambulâncias de 
nosso Município, os pneus são recauchutados não são novos, correndo o 
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risco de estourarem durante uma viagem com pacientes, mas com 
certeza, o carro que o Sr. Prefeito faz suas viagens os pneus são novos; 
Logo após, justifica os Requerimentos apresentados nesta Sessão de sua 
autoria”; Luis Roberto Alves dos Santos Junior, manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes 
da Rádio Fm Santa Rita, Internautas; Venho a esta Tribuna para trazer 
algumas informações do Executivo, sobre questionamentos feito na 
última Sessão e um deles foi à respeito do médico no Distrito de Santa 
Cruz da Estrela e este Vereador já havia trazido a informação de que um 
médico assumiria no dia 18 do corrente naquele Distrito, mas ele não 
assumiu e foi novamente convocado e também não assumiu, portanto se 
este médico dentro de trinta dias não assumir, provavelmente perderá o 
cargo; Com relação aos questionamentos feitos pela Vereadora Norma, 
sobre a reforma do Centro Cultural “Mário Covas”, o processo já foi 
licitado, a empresa vencedora já foi homologada e convocada para 
recolher a caução e à partir do momento que isto for feito, a Empresa 
será chamada para assinar o contrato e a Engenharia autorizará o início 
da obra, portanto está nesta  dependência; Com relação aos problemas 
do Terminal Rodoviário,  foi enviado ao Departamento responsável; Eu 
gostaria de propor uma indicação em conjunto, para melhoria da 
Rodoviária, que fosse instituído neste Terminal o banheiro pago, quero 
também deixar claro que as empresas que utilizam a Rodoviária não 
colaboram em nada, em termos de recursos para conservação da 
mesma; Com relação ao controle da frota de veículos, questionada pelo 
Ver. João Roberto, foi enviada resposta ao Requerimento nº. 026/10, que 
trata deste assunto, estive visitando a Garagem Municipal, como 
também alguns Vereadores e os responsáveis me mostraram o controle 
da frota;  Sobre a Estação de tratamento de Esgoto, onde foi construída 
era para ter 100% de tratamento do esgoto da cidade, este Projeto não é 
desta Administração e o Poder Judiciário não aceitou outro local, a única 
coisa que ele aceitou foi a divisão do tratamento de esgoto, que era para 
ser 100% aqui, mas foi aprovado 55% e o restante 45% irá ser processado 
em outra área dentro do CAIS e esta área já  foi cedida pelo Governo do 
Estado de São Paulo e o problema do mal cheiro já está sendo estudado, 
tanto que o Projeto de Tratamento de Esgoto de nossa cidade foi 
aprovado pela CETESB; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srª. Secretária; Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes da 
Rádio Santa Rita FM e Internautas; Gostaria de justificar minha ausência 
na Sessão Solene de Instalação da Câmara Jovem, por motivos de 
compromissos assumido anteriormente e quero parabenizar esta Casa 
por esta tão importante iniciativa; Com relação a poda das árvores, 
acredito que estão matando as árvores e não podando e aquelas que 
eram para serem cortadas continuam; Com relação a Inter Usp, que 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 7 

aconteceu no último final de semana prolongado, recebi diversas 
ligações durante a madrugada de pessoas que moram nas proximidades 
da Escola “Madre Carmelita”, nós entendemos a população, mas também 
o comércio e isto é uma decisão do Executivo, portanto cabe a ele fazer 
uma pesquisa de mercado para saber até que ponto é bom para nossa 
cidade a vinda destes estudantes; Com relação a segurança pública, eu 
descordo da resposta que o Líder do Sr. Prefeito nos trouxe na última 
Sessão, pois não precisaríamos de setenta guardas municipais e não 
seria um gasto exorbitante como foi dito, acredito que basta quererem 
fazer; Com relação ao Bairro Jardim Planalto, este mal cheiro irá ficar 
para os nosso netos, pois não vai sair; Com relação ao Projeto de Lei nº. 
048/10, dispondo a gratificação aos membros da Comissão de 
sindicância, meu voto é favorável, mas gostaria que nos trouxessem a 
informação do motivo  pelo qual existe inúmeras sindicâncias paradas, 
de médicos que atenderam mau munícipes e até o momento não foi 
apurado; Com relação ao Distrito de Santa Cruz da Estrela, eu entendo 
que esta população não necessita de festas, desfiles, necessita de 
médicos, de trabalho para aquela população, que resolvam o problema 
do buraco que se encontra ainda naquela estrada, aquele Distrito 
pertence a Santa Rita do Passa Quatro e necessita ser cuidado; Gostaria 
de deixar aqui minha posição quanto a criação de concursos públicos da 
municipalidade, que sou favorável apenas para a criação do cargo de 
guarda municipal, é o que estamos precisamos com urgência; Gostaria 
que o Líder do Sr. Prefeito nos trouxesse a informação do motivo pelo 
qual as obras do Município estão paradas, como a Creche “Rômulo 
Bortulini, a Praça “Zequinha de Abreu” e outras mais”. 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 que muito nos honra, 
Ouvintes da Rádio Santa Rita Fm, Internautas, boa noite; Santa Rita 
completou 150 anos recentemente, tivemos dois belos desfiles, tivemos 
“Os demônios da garoa”, a Esquadrilha da Fumaça” e precisamos 
ressaltar que tem sido falado que assessores do Sr. Prefeito ajudaram 
muito na conquista destes eventos e isto é verdade, que sejam 
parabenizados, mas é verdade também que a Vereadora Norma e seu 
marido Alencar Villela muito participaram da conquista destes eventos 
para nossa cidade e foram fundamentais nesta conquista, portanto 
parabéns a Administração, a Vereadora Norma e ao Alencar Villela por 
este trabalho, e por falar em evento, fazendo parte da comemoração dos 
150 anos de nossa cidade, tivemos a Instalação da Câmara Jovem e 
como já foi falado não esteve nenhuma autoridade do Poder Executivo 
Municipal presente, numa cerimônia belíssima, onde reunimos o que há 
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de mais nobre nesta cidade que é o pessoal da Educação e nenhum 
ofício justificando chegou e sabemos que eles não vieram para 
protestarem contra a Câmara; Eu acredito que eles pensam que estão 
com um trabalho maravilhoso no Município, mas toda a população está 
sentindo o descaso que Santa Rita passa e o Sr. Prefeito irá entregar 
Santa Rita com oito anos de mandato com um trabalho imenso mau 
feito, cadê a guarda municipal? Cadê o pró-labore que o Sr. Prefeito 
assumiu de pagar aos Policiais Militares? Cadê o decibelímetro que 
decidimos comprar e até hoje não foi comprado? Cadê a lei das 
bicicletas? Cadê a poda das árvores? Cadê as duas árvores que cortaram 
em frente à Casa Paroquial, Dr. Guido? Quem o Sr. atuou por estas 
árvores? Cadê o transporte Municipal que desde o ano de 2.005 
cobramos? Porque o Sr. Prefeito não coloca esta cidade em ordem? Será 
que está bom para a população tantos descasos? Portanto gostaria de 
pedir insistentemente ao Sr. Prefeito, ao Sr. Vice Prefeito Municipal, 
futuro candidato a Prefeito declarado, à suas assessorias que leve à 
sério o Município de Santa Rita do Passa Quatro; O Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. Agenor Mauro Zorzi, excelente pessoa, excelente médico, 
que ele assuma de vez a Prefeitura, faço votos que ele cumpra isto para 
com a população de Santa Rita”. 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 Lei número: 045/10, 
de autoria do Sr.. Prefeito Municipal, o qual Altera o Artigo 5º da Lei nº. 
2.893 de 24 de março de 2.010. Submetido em Discussão e Votação 
Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; Moção nº. 002/10, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Artigo 93 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 518/2009, projeto de iniciativa popular em 
tramitação na Câmara dos Deputados, conhecido com projeto “Ficha 
Limpa” que prevê a proibição da candidatura de políticos condenados 
na justiça para concorrerem a cargos eletivos. Submetida em Discussão 
e Votação Única foi à mesma aprovada por unanimidade; Primeira 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº. 002/10, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre o Plano de Carreira 
e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância Climática de 
Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo. A comissão de Política 
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo apresentam Emendas 
supressivas, substitutivas e aditivas (art. 98, § 1º, 2º e 3º do R.I.) pelos 
motivos de elaboração técnica e jurídica ao referido Projeto de Lei. O Sr. 
Presidente coloca em Discussão as referidas Emendas e após serem 
amplamente discutidas entre os Srs. Vereadores foram as mesmas 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 9 

aprovadas por unanimidade; Logo após o Sr. Presidente coloca em 
Primeira Discussão o Projeto de Lei Complementar n. 002/10, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade, com Emendas; Logo após convoca 
os Srs. Vereadores para a 10ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 21 
de junho de 2.010, às 20:00 horas,  para serem discutidos e votados os 
Projetos de Lei números: 043/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2.011, e 
dá outras providências; 047/10, de autoria do Sr. Vereador Marcelo 
Eduardo Rissato, o qual Dispõe sobre denominação de rua, ficando 
denominada de Rua Alaercio Perotti, a Rua um, localizada na Vila 
Albinópolis, nesta Município; 048/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Institui gratificações aos membros da Comissão 
Sindicante, no âmbito da administração direta e autárquica do Poder 
Executivo Municipal; 049/10, de autoria da Srª. Vereadora Norma Jamus 
Villela, o qual Declara de Utilidade Pública a “Casa de Referência Projeto 
Maria”; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar 
nº. 002/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre o 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal da 
Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo 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: 21 de junho de 2.010. 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                                    Presidente 

 
 
 

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