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

                                                  Aos quinze dias do mês de junho 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 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, o Sr. Presidente 
Vereador Marcelo Simão, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento das 
seguintes pessoas: Evaristo Bianchini Sobrinho; Domiciano Lázaro Rosa; 
Alessandro Franchi Rodrigues; Durval Barbatana; Tosca Giaretta Erbetta; 
Domingos Antonio Missiato; Ivone Benedita Zocoler e Antonio Elio de Rizzo, 
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. 154/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 029/2.009, o qual Autoriza a 
celebração de convênio com Entidades Assistenciais do Município, 
objetivando a aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e 
Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo, para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº. 157/09, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 030/2.009, o qual Dá 
nova redação ao Artigo 2º da Lei nº. 2.788, de 02 de dezembro de 2.008. O 
referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, 
e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos 
e manifestações; 3)- Ofício nº. 160/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº. 031/2.009, o qual Dá nova redação aos 
Artigos 4º e 8º da Lei 2.826, de 02 de junho de 2.009. O 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; 
4)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Edson da Silva Mezencio, 
número: 031/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido Plenário, para que o Chefe do Executivo Municipal, requeira  junto à 
AEUS – Associação dos Estudantes Universitários de Santa Rita  do Passa 
Quatro, cópias de documentos referentes ao período de 01/01/2007 a 
31/12/2008, para que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis. Submetido 
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 5)- Ofício enviado pelo 
Deputado Estadual José Bittencourt, encaminhando cópia do Projeto de Lei 
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nº. 581, de 2.008, que inclui no  calendário Oficial Estadual, a Expo Cristã, 
a ser realizada no dia 12 de setembro de cada ano, no âmbito Estadual. 
Terminado o Material do Expediente, o Sr. Presidente manifesta o seguinte: 
“Quero, de antemão, cumprimentar todos presentes, principalmente, os 
alunos e o Professor ao ETE Manoel dos Reis Araújo, do Centro Paulo Sousa, 
boa noite e obrigado pela presença”. Logo após, oferece a Palavra aos 
oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: Edson da Silva 
Mezêncio, o qual usa da palavra para justificar seu Requerimento de n°. 
031/09, apresentado nesta Sessão; Norma Jamus Villela, para manifestar o 
seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Caros Colegas e Platéia presente; 
Gostaria de reforçar que eu me propus na primeira Sessão desta ano, de 
sermos unidos em relação ao povo, sendo assim, gostaria que 
continuássemos unidos, temos nossas diferenças, divergências, mas, tudo 
tem que ser para o crescimento, para o beneficio do povo, pois, estamos aqui 
porque foi o povo nos colocou e estamos ganhando para isto, temos que 
reforçar esta união e não ficar pensando em fazer somente aquilo que pode 
nos trazer votos e sim fazer o que realmente é necessário ser feito; Nestes 
cinco meses que estamos aqui, podemos observar que muita coisa não se 
consegue, principalmente, interesses pessoais, por vaidade, orgulho, divisão 
entre as pessoas, sendo assim, cada vez mais, reforço que devemos ser a 
mesma pessoa, com responsabilidade; Gostaria, também, de colocar ao Sr. 
Presidente, sobre a nossa ida aos bairros, o que foi falado em nossa primeira 
Sessão, para procurarmos saber o que  a população está solicitando; Com 
relação aos cachorros abandonados  em nossa cidade,  sabemos que existe 
uma lei aprovada; Sugiro que seja estudada uma forma para que problema 
seja sanado; Sobre o Distrito de Santa Cruz da Estrela, a população daquele 
local está se sentindo abandonada, solicito para que, juntos, possamos 
estudar uma solução para aquele Distrito”; Paulo César Missiatto, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Srs. Secretários, Nobres Colegas e 
Platéia presente; Gostaria de solicitar que no  período de recesso do mês de 
julho, possamos formar uma comissão para definimos sobre o Projeto “O 
Vereador nos bairros”, para definirmos como será feita estas reuniões, com 
que freqüências e quais os bairros que terão prioridade, pois, estamos sendo 
cobrados sobre este Projeto; Quero, também, propor que seja formada uma 
comissão, para tratarmos de assuntos sobre as festividades dos 150 anos de 
fundação de nossa cidade, que será comemorado nó próximo ano, pois, 
precisamos planejar os eventos com bastante antecedência; Com relação ao 
Distrito de Santa Cruz da Estrela, fui procurado por alguns moradores, que 
se queixam pelo não cumprimento das promessas feitas pelo Executivo na 
eleição do ano de 2004; Lendo o Jornal da cidade sobre o balanço do Projeto 
Município Verde da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, confesso que 
fiquei entristecido, pois, Santa Rita ficou em 5° lugar entre as cidades da 
região; obtendo a nota 12, bem abaixo dos demais municípios da região, 
relativo ao tratamento de esgoto, lixo, Mata Ciliar, arborização urbana, 
educação ambiental e outros; Eu sei que no Departamento do Meio 
Ambiente tem gente com vontade de realizar melhorias, mas, não estão 
tendo apoio para tal; Quero, ao mesmo tempo, parabenizar a Secretaria do 
Meio Ambiente que realizou a coleta de 30 toneladas de entulhos em vários 
bairros de nossa cidade; Quero parabenizar o Sr. Presidente, pelos palestras 
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que vem realizando nas escolas, divulgando o trabalho do Legislativo; 
Lamento muito que quando vamos a Prefeitura pensam que estamos indo 
para pedir dinheiro, mas, na verdade estamos indo reivindicar o que a 
população nos pede; Vi uma reportagem em Jornal, que foi pago 
R$.6.000.00 (seis mil reais), para uma rede de TV divulgar a festa de 
aniversário da cidade, sendo que com este dinheiro poderia ter sido 
comprada cestas básicas para famílias mais pobres; Com relação a saúde, 
estou aguardando ser agendada  a reunião do Departamento de Saúde de 
Santa Rita do Passa Quatro, junto a Santa Casa, pois, até o momento não 
fomos comunicados de nenhuma reunião, sendo que corremos o risco de 
sermos culpados pelas condições da Saúde do Município; Recebi uma 
informação de que a informatização da Saúde, nos próximos dois meses 
estará implantada; Gostaria de solicitar que fosse agendada uma reunião 
com a ACE, Polícia Militar e Civil, pois, os empresários não estão suportando 
o elevado número de assaltos e falta de segurança”; Marcelo Simão, para 
manifestar o seguinte: “Sr.Presidente, Nobres Colegas; Platéia presente, 
alunos do Centro Paula Souza e Prof. Airton, que já começou um trabalho, 
com os alunos, colhendo informações nos bairros, levando os problemas do 
Município, trarão para esta Casa e estaremos aqui de portas abertas, para 
fazermos este trabalho conjuntamente e iremos  solicitar ao Executivo 
providências para a plena realização deste trabalho, parabéns ao Colégio e 
ao Prof. Airton pela iniciativa; Quero cumprimentar o Jornal “O 
Santarritense”, que na próxima semana fará 43 anos de vida, parabéns a 
toda a equipe do Jornal, é uma vida inteira dedicada a informação em Santa 
Rita do Passa Quatro; Quero parabenizar os moradores do Jardim Itália, 
recebo a informação que existe uma comissão de bairros e que eles estão 
com sua associação praticamente montada em fase final de organização, é 
um trabalho maravilhoso, porque é através da associação de bairros que 
podemos fazer  um trabalho junto a população, ao Prefeito, Vereadores, onde 
pode-se canalizar muito as necessidades daquela população; Quero informar 
aos Colegas Vereadores que neste recesso de julho, estamos finalizando o 
trabalho da Câmara itinerante; Estará concluído até Julho, para nossa visita 
aos órgãos públicos, já fomos até a Escola Madre Carmelita, voltamos para 
conferir a construção se atenderem as nossas solicitações e iremos a outras 
obras também; Estaremos fazendo, também, em Julho, junto a Diretoria 
desta Casa, Assessoria Jurídica e os Srs.Vereadores que puderem participar, 
uma revisão da Lei Orgânica do Município e do Regimento interno; 
Estaremos fazendo um trabalho junto a Santa Casa e Prefeitura Municipal, 
para acertamos este convênio, que não existe até hoje nestes 83 anos de vida 
da Santa Casa; Estaremos trabalhando na Lei do Santa Rita Prev, que ainda 
não veio para esta Casa; Quanto à comemoração dos 150 anos de 
aniversário de Santa Rita, temos idéia de confeccionarmos um livro que 
contará a história da Câmara Municipal de 1.947 para trás, sendo assim, 
temos a intenção de escrever um livro sobre a historia de Santa Rita, em 
todos os seus aspectos, para presentear nossa população com sua historia e, 
se Deus quiser, seu lançamento será feito junto da apresentação de uma 
orquestra sinfônica de grande porte do Estado de São Paulo.”; Logo após, o 
Sr. Presidente manifestar o seguinte: “Neste momento, vamos sair do 
protocolo normal da Sessão, para fazermos um balanço das Indicações e 
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Requerimentos que fizemos nos últimos seis meses de mandato, o qual eu 
tenho a grata satisfação de informar, que são entorno de 130 Indicações e 30 
Requerimento, sendo que nestes seis meses, já fizemos mais do que foi feito 
no ano 2008 e no ano de 2007; A produção desta Casa está grande e nosso 
trabalho tem sido muito reconhecido e o que faremos hoje, nunca foi feito, 
pois, o Vereador apresenta suas proposituras, são encaminhadas ao 
Executivo Municipal e nos anos anteriores paravam em uma gaveta, à partir 
do início deste ano, tivemos contato com o Sr. Prefeito, o qual informamos 
que não aceitaremos mais respostas do tipo “está no departamento para 
analise”, esta era a resposta que chegava aos Vereadores; O Sr. Prefeito tem 
se empenhado em nos responder de forma melhor, o que vamos fazer agora 
nunca foi feito, que é a cobrança para sabermos o que aconteceu com 
nossas solicitações; Em seguida, inicia-se o debate e cada um dos Srs. 
Vereadores, comentam sobre suas proposituras feitas ao Executivos nestes 
últimos seis meses; Após uma ampla discussão, todos os Srs. Vereadores 
demonstraram insatisfação com a atuação da Prefeitura Municipal neste 
primeiro semestre de 2009, principalmente, pela não execução da grande 
maioria das Indicações apresentadas. 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 nºs: 022/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o 
exercício financeiro do ano 2.010, e dá outras providências. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; 025/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Institui a “Semana Zequinha de 
Abreu nas Escolas” da rede pública municipal de ensino. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; 028/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Estadual de Educação, objetivando aplicação do Saresp nas 
escolas municipais. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; Discussão e Votação Única dos Projetos de 
Resolução nºs: 002/09, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que 
Dispõe sobre a contratação de emissora de rádio para transmissão das 
sessões e dá outras providências. Submetido em Discussão e Votação Única 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 003/09, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, que Dispõe sobre a contratação de serviços 
especializados para continuidade de Estudo e Pesquisa da História/Memória 
desta Casa e dá outras providências. Submetido em Discussão e Votação 
Única foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para 
tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para 
a 4ª. Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de junho de 2.009, às 
20h00min, para serem discutidos e votados os Projetos de Lei nºs. 029/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza a celebração de 
convênio com Entidades Assistenciais do Município, objetivando a aplicação 
dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
030/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dá nova redação ao 
Artigo 2º da Lei nº. 2.788, de 02 de dezembro de 2.008; 031/09, de autoria 
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do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dá nova redação aos Artigos 4º e 8º da Lei 
2.826, de 02 de junho de 2.009; Informa que de acordo com o Artigo 28 da 
Lei Orgânica do Município, esta Câmara Municipal entrará em recesso a 
partir do dia 1º de julho, 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: 03 de agosto de 
2.009. 
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                               Presidente 

 
 
 
 

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