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

                                                  Aos dezesseis dias do mês de março 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 Quarta 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 Marcelo Simão e José Mário Castaldi, solicitam um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Eleny Barioni 
Bitencourt; Ricardo Cremo; Sebastiana R. Catai Pedroso da Cruz; Antonieta L. 
Scaglia, Narcisa A. Lima e Santo Octaviano Neto, 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. 
025/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 
008/2.009, Dispondo sobre a Criação do Programa Municipal de Treinamento e 
Capacitação. 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. 094/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº. 009/2.009, Autorizando o Executivo Municipal 
a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
São Paulo/SP – DER, para execução de obras e serviços de recuperação da Rod. 
Vicinal SP 330 – Usina Santa Rita. 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)- Requerimento 
apresentado pela Mesa da Câmara Municipal, nº. 015/2.009, ao Sr. Prefeito 
Municipal, após as formalidades regimentais, seja esta Casa informada a respeito 
do desconto de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de horas 
extras, sendo que tais valores foram excluídos da cobrança em virtude da inclusão 
do § 1º, no art. 11, da lei nº. 2.558/04. Submetido em votação foi o mesmo 
aprovado; 4)- Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador Edson da Silva 
Mezencio, números: 016/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
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regimentais e ouvido Plenário, para que seja solicitado ao Chefe do Executivo 
Municipal, tendo em vista o artigo 3º, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal, 
para que informe quais os atos da Administração que disciplinam o Serviço 
Funerário prestado no Município e, respectivamente, qual o Departamento 
responsável pelo disciplinamento e fiscalização deste tipo de serviço, bem como, 
escalas de atendimento entre as funerárias sediadas nesta cidade. Submetido em 
votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 017/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido Plenário, para que seja reiterado 
ao Chefe do Executivo Municipal, o requerimento para envio da prestação de 
contas detalhada das despesas efetuadas pela AEUS, no último semestre do 
exercício financeiro de 2.007 e nos dois semestres do exercício financeiro de 
2.008. Submetido em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 5)- 
Requerimento apresentado pela Mesa da Câmara Municipal, nº. 019/2.009, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
informações  ao Chefe do Executivo Municipal sobre o andamento dos trabalhos 
referente  à Lei nº. 2.80l, de 16 de dezembro de 2.008, no sentido de finalizar os 
procedimentos  pertinentes para formalização da aquisição da área no Bairro do 
Jardim Planalto. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 6)- Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador Edson da Silva 
Mezencio, nº. 047/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
providências no sentido de que, com urgência,  seja providenciado pelo 
Departamento competente da Municipalidade, os serviços necessários para 
solucionar o problema de falta de água, em alguns períodos do dia, no Jardim 
Planalto, especialmente no trecho compreendido entre as Ruas Jerônimo Perón e 
Olinto Carnielli. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 7)- Indicação  apresentada por 
todos os Srs. Vereadores, nº. 048/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, reiterando Indicação de nº. 62/08, para que junto do departamento 
competente, tome as providencias necessárias referentes à contratação de empresa 
especializada no setor de desenvolvimento de sistema de informatização, para que 
seja implantado, junto ao Departamento de Saúde do Município, um Sistema de 
Software que interligue os Posto de Saúde, Pronto Socorro, possibilitando assim, 
o acesso de todos eles a um único Banco de Dados, além de desenvolver e 
implantar um sistema de gestão que forneça total capacitação e treinamento para 
todos os funcionários. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicação  apresentada pelo 
Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, nº. 049/2.009 Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal, para que junto ao Departamento competente da 
Municipalidade, seja estudada a possibilidade da programação da tradicional Festa 
Italiana ser realizada apenas em dois dias consecutivos. A Indicação acima referida 
será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- 
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Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, números: 
050/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do 
Departamento competente, sejam efetuadas serviços de limpeza, jardinagem, 
reparos e manutenção dos brinquedos infantis da Praça “22 de maio”; 051/2.009 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do Departamento 
competente, seja providenciado o recapeamento asfáltico, na Rua sete de 
setembro, trecho próximo ao cruzamento com a Rua Visconde do Rio Branco; 
052/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do 
Departamento competente seja providenciado, com urgência, a limpeza do 
terreno da municipalidade localizado na Rua João Batista Carvalhães, altura do 
nº. 88, próximo ao Parque “Ludovico Zorzi”, no Jardim do Lago, terreno esse que  
normalmente é cedido para a montagem dos circos que se apresentam no 
município. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador Paulo César Missiato, números: 053/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, reiterando a Indicação de nº. 050/08, 
apresentada em 04/08/08, para que seja colocado alambrado ao redor do Poço 
Artesiano que abastece os lares dos moradores do Distrito de Santa Cruz da 
Estrela; 054/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que seja providenciada, com a máxima urgência, a pintura das faixas laterais da 
Avenida Prof. Oscar de Oliveira Alves, bem como, a colocação de redutores de 
velocidade, a longo da referida Avenida; 057/2.009 Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja providenciado a construção de um redutor de 
velocidade na Avenida Formoso, na altura da Praça Aquiles Barban Bonifácio, 
mais precisamente em frente ao trailer de vendas de pizzas, no sentido bairro-
centro, bairro-centro. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 058/2.009 Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do departamento competente 
crie mecanismos, tais como: lombadas, faixas de pedestres ou até semáforos para 
redução da velocidade dos veículos que trafegam na Rua Inácio Ribeiro; 
059/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja elaborado 
projeto de lei, concedendo o direito ao recebimento mensal de cesta básica aos 
servidores públicos inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Santa Rita 
do Passa Quatro; 060/2.009 Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
para que através do departamento competente da municipalidade seja 
providenciada, com urgência, a implantação da infra-estrutura básica, inclusive, 
limpeza da Rua Luis Marchi no Jardim Bonanza; 061/2.009 Indicando ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, a construção de um monumento de 
grandes proporções como a imagem de Zequinha de Abreu, que poderá ser 
construído na Praça Zequinha de Abreu, no centro de nossa cidade; 062/2.009, 
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Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja providenciada a 
realização de cursos de atualização sobre a reforma ortográfica destinada aos 
professores e funcionários da área administrativa da rede municipal; 063/2.009 
Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, providências no Distrito de 
Santa Cruz da Estrela, referentes a EMEF “João Batista da Rocha Corrêa”. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para 
as providências cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora Norma 
Jamus Villela, números: 064/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
a possibilidade da permanência de um guarda noturno nas proximidades do 
Portal da cidade, situado no início da Av. Severino Meirelles, bem como a 
iluminação na entrada do Jardim Planalto; 065/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que sejam efetuadas melhorias no percurso da Avenida 
Augusto Zorzi; 066/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que 
sejam efetuadas capinas e colocação de caçamba no bairro Jardim Itália; 
067/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja estudada a 
possibilidade de alterações nos formatos dos canteiros da praça “Poeta Mário 
Mattoso”, no sentido de adequar a referida praça a oferecer melhores condições 
para realizações de eventos. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 13)- Ofício enviado pelo 
Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, informando que o líder da bancada 
do PTB nesta Legislatura será a Vereadora Norma Jamus Villela; 14)- Ofício 
enviado pelo Presidente do Diretório Municipal do PSDB,  Sr. Oduvaldo José 
Fadel, Indicando o Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, como líder de 
bancada do partido nesta Casa de Leis. Terminado o Material do Expediente o Sr. 
Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. 
Vereadores: Luiz Roberto Daldegan Bróglio; para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas Cidadãos e Cidadãs de nossa querida 
Santa Rita do Passa Quatro e Imprensa; Quero agradecer ao PMDB, por ter me 
escolhido como Líder da Bancada do PMDB; Recebi um oficio do Conselho 
Regional de Odontologia, que fala sobre um Projeto de Lei encaminhado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal de São Paulo, Gilberto Cassab,  para a Câmara 
Municipal de  São Paulo e este material, também, se  encontra nesta Casa de Leis 
para ser estudado, que dispõe sobre a isenção de ISS aos profissionais liberais e 
autônomos; Quero comentar, também, sobre a matéria publicada, sobre a eleição 
para Reitor da Unicamp, onde venceu o Santarritense, Fernando Ferreira Costa, 
que foi eleito com 61% dos votos e é com muito orgulho que registro esta noticia 
nesta Cada de Leis”; Edson da Silva Mezencio; para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srs. Secretários; Nobres Colegas e Platéia presente; Quero informar 
que no Bairro Jardim Planalto, está sendo realizado a limpeza da Praça, o mato 
esta sendo cortado e ainda tem muito lixo e buracos nas ruas, existe um setor 
daquele bairro que sofre com falta de água, nós Vereadores fizemos um abaixo-
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assinado, o qual já encaminhamos órgãos competentes, solicitando providências; 
Logo após, justifica seus Requerimentos apresentados nesta Sessão”; João Roberto 
Alves dos Santos Júnior; para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente. Srs. Secretários, 
Nobres Colegas e Platéia presente: Gostaria de parabenizar o Vereador Paulo 
César Missiatto por reforçar a Indicação da Informatização da Saúde, que é muito 
importante, mas, precisamos que haja mais respeito por parte do Secretário da 
Saúde, quando nos envia uma resposta de indicação aos Vereadores, apresentei 
uma Indicação para que fosse contratado no Centro de Saúde um Urologista, 
para que fosse realizado a prevenção do câncer de próstata e a resposta que recebi 
do Secretario da Saúde, foi que não tem demanda reprimida para ser colocado 
este profissional no Posto de Saúde, garanto que todos que necessitam realizar um 
exame de próstata procuram um Urologista, e no Centro de Saúde não tem, 
acredito ser um descaso para com a população, que realmente necessita; Com 
relação à Indicação do Vereador Beto Bróglio, quero parabenizá-lo, mas, ainda 
precisamos mais, pois, a Festa Italiana passou a ser região e até Estadual e se não 
profissionalizamos a Festa Italiana ela vai acabar, como vem, acabando todas as 
festas que não são profissionalizadas em Santa Rita; Com relação a Farmácia do 
Distrito de Santa Cruz da Estrela, não existe uma caixa de emergência com 
medicamentos para socorrer um problema mais sério, se acontece de um paciente 
sofrer um infarto, uma dor causada por hipertensão, nós não temos um remédio 
para colocar debaixo da língua do paciente e isto pode até comprometer o médico 
que está atendendo neste Distrito e isto é mais um descaso; O  orçamento que 
nós temos no Município, é dito que não tem dinheiro para deixar um 
farmacêutico no Distrito de Santa Cruz da Estrela; Quanto a farmácia do Centro 
de Saúde continua fechada nos finais de semana e feriado e não se toma 
providência alguma; Há mais de três semanas que não se realizam ultra-sonografia 
no Centro de Saúde e fui informado que o aparelho está quebrado, mas, segundo 
informações extra-oficiais, o motivo é que deixaram de solicitar a prorrogação da 
licitação em tempo hábil, isto é vergonhoso para uma cidade, que diz que a saúde 
melhorou, quanto ao que a Vereadora Norma fala sobre limpeza no Bairro Jardim 
Itália, quero informa que há duas semana, aproximadamente, fui vítima dos 
visitantes indesejáveis e o que colaborou muito foi que um terreno localizado ao 
lado de minha residência está com o mato muito alto, além de que tem aparecido 
escorpiões em minha casa, portanto, parabéns Vereadora Norma pela Indicação, 
com certeza, iremos brigar juntos”;  Paulo César Missiatto; usa da Palavra para 
justificar suas Indicações apresentadas nesta Sessão e, também, para manifestar o 
seguinte: “Quero informar que a partir do dia de hoje, não faço mais Indicações, 
irei esperar as respostas daquelas que já fiz, pois, ter que ouvir de um Munícipe, 
que o Vereador não tem poder, se quer, de conseguir uma lombada em uma rua, 
é melhor que não façamos nenhuma Indicação; Logo após, justifica as Indicações 
apresentadas nesta Sessão; Com relação à Festa Italiana, quero colocar que em 
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minha opinião, deveria ser realizada no Parque “Pedro Girotto”, onde possui mais 
espaço, pois, não tem como servir à todos, a APAE não está participando pelo 
segundo ano consecutivo, por este motivo, a qualidade fica muito prejudicada; 
Com relação a queda da arrecadação do Município, acredito que temos que ficar 
atentos a falta de coordenação das pessoas que estão abaixo dos responsáveis, não 
estamos aqui julgando as pessoas e sim os atos que estão sendo cometidos; Quero 
parabenizar o Sr. Laurindo Pucci, pela realização do evento ocorrido no 
Anfiteatro “Mario Covas”, referente à homenagem à Neta do nosso imortal 
“Zequinha de Abreu”, parabéns à todos os organizados e aos que participaram e 
quero deixar registrado que fiquei muito admirado com a memória e dedicação 
de nosso querido Dr. José Geraldo de Oliveira, quanto a historia de nosso 
compositor “Zequinha de Abreu”; Logo após, enfatiza o movimento contrário à 
instalação da nova unidade do Sesi no Jardim Itália; Com grande indignação, leu 
trechos de uma carta, à respeito do assunto, que foi enviada à imprensa, mas, não 
foi publicada, pois, a assinatura e número de documentos eram falsos, na qual o 
autor faz críticas a sua atuação e ataca, também, seus familiares”; Logo após, o Sr. 
Presidente solicita ao Vice-Presidente da Casa, Ver. Edson da Silva Mezencio para 
que assuma a Presidência, para fazer uso da palavra; Marcelo Simão; para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas, Platéia 
Presente e Imprensa, boa noite; Na última terça-feira, foi realizada nesta Casa, 
uma reunião com a participação do Srs. Prefeito, Vice-Prefeito Municipal, 
Diretores e Assessores Municipais e, nesta reunião, ficou muito bem claro que 
existe uma inércia muito grande, que não deixa o Executivo agir e o Legislativo 
tem que implorar ou até brigar, para que o Executivo faça algo para o Município; 
Ouvimos do Diretor da Saúde, que não é possível ser feito um planejamento da 
Saúde, pelo fato de que não foi feito ainda um convênio com a Diretoria 
Regional de Saúde e nós questionamos se a Saúde irá parar enquanto não se 
pactua com a DIR; Ouvimos do Sr. Prefeito Municipal, que não tem necessidade 
de uma ambulância no Distrito de Santa Cruz da estrela, é lamentável que a 
postura do Executivo se mantém nesta inércia total e falta de sensibilidade; Quero 
convidar os Senhores Vereadores, para agendarmos uma visita na Escola Madre 
Carmelita, para apurarmos uma denúncia de que a obra que está sendo realizada 
nesta Escola, apresenta irregularidades e aproveitando, vamos visitar as obras do 
Município, no geral, bem como, as escolas, creches, departamentos públicos 
municipais e ver de perto o trabalho de cada setor; Com relação a AEUS, houve 
um comentário de que os Vereadores estavam contra a apuração do AEUS, isto 
não tem nenhum fundamento, pois estamos empenhados no esclarecimento desta 
situação; Logo após, justificar suas proposituras apresentadas nesta Sessão e cobra 
a indicação da liderança do Prefeito no Legislativo”. 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 
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seguinte: Discussão e Votação Única  dos Projetos de Lei nºs. 007/09, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, o qual Altera o Art. 2º. da Lei 2.491, de 
06/05/2003. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 008/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Dispondo sobre 
criação do Programa Municipal de Treinamento e Capacitação. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; 009/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, Autorizando o Executivo a firmar convênio 
com o DER, para execução de obras na vicinal SP-330- Usina Sta. Rita. 
Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade e convoca Srs. Vereadores para a 5ª Sessão Ordinária, a ser realizada 
no dia 06 de abril 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, será 
devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 22 de abril 
de 2.009.    
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                        Presidente 

 
 
 

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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

