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

                                            Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 
Décima 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 
Missiatto 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 da 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: Júlio Felipe José; Nadir Oliveira 
Marfiz; Justino Dinardi; Éfala Oliveira Machado; Erasmo Canalli; Jairo 
Garcia Krokoiz; Geraldo Machado; Maria Villa Depetri; Hermes Ribeiro 
do Nascimento; Vicenta Maria Bastos Francisco; José Anacleto dos 
Santos; Maria Bentlin Kill; Isabel C. R. dos Santos;  Pedro Moretto e 
Sebastião de Oliveira Castaldi, 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. 101/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar nº. 004/10, o qual Altera a Lei Complementar nº. 
008/10, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público Municipal da Estância de Santa Rita do Passa 
Quatro, Estado de São Paulo. 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 Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e manifestações; 
2)- Ofício nº. 102/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal 
encaminhando Projeto de Lei nº. 054/10, o qual Altera o art. 1º da Lei 
nº. 2.891/2010, que autoriza o Executivo Municipal a conceder 
subvenção social à AEUS  de Santa Rita do Passa Quatro. 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; 3)- Ofício nº. 104/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal encaminhando Projeto de Lei nº. 055/10, o qual Dispõe sobre 
a criação da Seção de Trânsito ligada ao Departamento de Serviços 
Municipais e Sistema Viário, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infração – JARI 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; 4)- Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 005/10, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, o qual dispõe sobre a revisão da Lei Orgânica Municipal e dá 
outras providências correlatas. O referido Projeto de Decreto Legislativo 
será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública, para estudos e 
manifestações; 5)- Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/10, de autoria 
da Mesa da Câmara Municipal, o qual dispõe sobre a criação do Projeto 
Cultural “Busca pela História da Câmara de Santa Rita do Passa 
Quatro”. O referido Projeto de Decreto Legislativo será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e 
Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte 
e Turismo para estudos e manifestações para estudos e manifestações; 
6)- Ofício nº. 098/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa da Municipalidade, 
referente ao mês de maio de 2.010. Os referidos Balancetes ficarão 
arquivados na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 
7)- Ofícios nºs 103 e 106/10, 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-
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www.camarasantarita.sp.gov.br; 8)- Requerimentos apresentados pela 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José 
Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 052/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre qual ou quais os 
problemas que estão ocasionando a constante falta d’água nos bairros: 
Jardim Nova Santa Rita e Jardim do Lago e nas imediações, situação 
que já perdura por algum tempo, e que tem causado sérios transtornos 
àquela população, considerando ainda que, naquela região, existe um 
reservatório d”água que se encontra desativado. Submetido em Votação, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 053/10, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário,  Votos de 
Aplausos e Congratulações aos Corretores de Imóveis de nosso 
município, que têm o dia 27 de agosto como data comemorativa do “Dia 
Nacional do Corretor de Imóveis”, uma justa homenagem a esses 
profissionais que desempenham um importante trabalho em prol do 
desenvolvimento econômico do país. Submetido em Discussão e 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 9)- Requerimento 
apresentado pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, número: 
054/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido 
o Plenário informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre a criação 
do Centro de Zoonoses, considerando a informação fornecida através do 
Ofício de nº 306/09, de 03/11/2009, em resposta ao requerimento de 
nº 58/2009 deste Parlamento, de que a municipalidade estava 
solicitando autorização junto ao Governo Estadual para sua instalação 
na sede do Centro Rural do Ibó. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 10)- Indicações apresentadas pela Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário 
Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 105/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento competente, 
seja providenciada a colocação de sinalização delimitadora da altura do 
pórtico existente na Avenida da Saudade, esquina com a Rua Madre 
Carmelita; 106/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja estudada a viabilidade de implantar em nosso município, uma 
rota de tráfego para os usuários de “cadeiras de roda“ que vêm dos 
bairros para o centro, projeto que poderá ser elaborado com a 
importante contribuição da Associação de Engenheiros e Arquitetos de 
Santa Rita do Passa Quatro, e ainda contar com a colaboração de 
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representantes da APED – Associação de Pessoas Portadoras de 
Deficiência. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- Indicação 
apresentada pela Vereadora Norma Jamus Villela, número: 107/10, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal a possibilidade de efetuar 
sinalizações com faixa de pedestre na Avenida Severino Meirelles, em 
frente à Farmácia São Vicente, bem como em frente ao Lar São Vicente 
de Paulo, no Bairro Botafogo. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo 
Eduardo Rissato, número: 108/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que seja estudada a possibilidade de ceder espaço no 
Parque Turístico Municipal “Jácomo Barbuio”, para a realização dos 
exames de Habilitação, o que possibilitará às pessoas, que estiverem 
sendo submetidas ao referido exame, maior conforto e o uso dos 
sanitários e bebedouros d’água; 109/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que através do departamento competente, 
seja providenciada, com urgência, uma melhor sinalização de 
advertência aos motoristas sobre a existência de lombada na Rua 
Alcides Perotti, altura do nº. 561, Vila Norte, bem como a pintura da 
mesma. 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: Norma Jamus Villela, 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Caros Colegas, Internautas, 
Ouvintes da Rádio FM Santa Rita e Platéia presente, boa noite. Gostaria 
de parabenizar o Jovem de Santa Rita, José Roberto Neto, que durante 
algum tempo foi aluno da Escola Studio Arte e Movimento e agora 
passou na peneira em Uberlândia, no Tênis Clube, concorrendo com 
quatrocentos jovens de outros Estados, isto ocorreu em fevereiro deste 
ano, ele foi Campeão Regional de Vôlei do Estado de Minas Gerais e 
agora irá participar do campeonato brasileiro que se realizará em Goiás, 
portanto parabéns para este Jovem de dezesseis anos, que é titular do 
Uberlândia Tênis Clube; Tivemos a Festa Folclórica da APAE que foi 
belíssima, tivemos também a festa do Barro Preto, estas festas são 
organizados por comissões, por pessoas que tem muita boa vontade e 
que planejam muito bem, são voluntários que fazem acontecer e eu me 
pergunto sobre as festas e eventos que cabem ao Município, a 
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dificuldade para organizarem e fazerem acontecer um evento, as vezes 
falam que é falta de dinheiro, mas eu acredito que é falta de 
competência e vontade de fazer acontecer, pois o mês de setembro está 
chegando e precisam começar a pensar no Festival “Zequinha de 
Abreu”; Luis Roberto Daldegan Bróglio, manifesta o seguinte: Sr. 
Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente, 
Internautas, Ouvintes da Rádio FM Santa Rita; Estou trazendo a 
resposta, como Líder do Sr. Prefeito, sobre a reforma da Escola EMEF 
“João Batista da Rocha Corrêa”, localizada no Distrito de  Santa Cruz 
da Estrela, o número do contrato é 111/09, com relação a pergunta, 
um dos serviços executados foi a construção de muros de divisa com a 
rua, no local da construção do muro havia um alambrado com tela 
completamente deteriorada pelo tempo, com mourões de concreto onde 
a maioria estavam quebrados ou trincados e na retirada destes 
materiais os mourões foram quebrados e a tela cortada em pedaços 
para facilitar sua retirada, parte dela se tornou entulho e parte ficou no 
local da obra”; José Mário Castaldi, manifesta o seguinte: “Gostaria de 
colocar que temos pedido para que o Executivo nos envie com 
antecedência o Projeto de Lei dispondo sobre o repasse de verbas para a 
realização da FAPIS, portanto gostaria de solicitar que o Sr. Prefeito nos 
envie o mas rápido possível para que possamos analisar com tempo”; 
Paulo César Missiatto, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. 
Secretários; Nobres Colegas, Platéia presente, Internautas, Ouvintes da 
Rádio FM Santa Rita; Quero comentar sobre uma publicação do Jornal 
“O Santarritense” deste último final de semana, que foi uma crítica 
destrutiva para nós Vereadores, dizendo que estamos criando cargos 
para ser pago com o dinheiro público, na criação da guarda municipal e 
que no passado os Vereadores foram contra, volto a defender esta idéia 
e gostaria de dizer a pessoa que publicou esta matéria, que no passado 
eu podia dormir em minha casa, com meu carro aberto e nunca fui 
molestado por ninguém, no passado não haviam tantos furtos e 
criminalidade como ocorre hoje, portanto nós estamos pensando na 
municipalidade para que tenham um pouco mais de conforto e 
segurança; Quero agradecer como Vereador e Presidente da APAE, a 
Nobre Colega Norma, que esteve presente na Festa Folclórica da APAE, 
bem como a participação da Escola Studio Arte e Movimento; Quero 
também, agradecer o Mestre Governador Wagner que esteve presente 
com o grupo de capoeira, agradeço também, o Vereador Luis Roberto D. 
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Broglio, que sempre nos apóia cuidando da parte bucal de nossas 
crianças voluntariamente, mas um fato nos deixou muito triste nesta 
festa, pois desde o dia que fomos preparar o barracão, localizado no 
Parque Turístico Municipal “Jacomo Barbuio”, onde foi realizada a 
mesma, pudemos ver que este barracão está num estado total de 
abandono, as portas não abrem nem fecham, a parte elétrica totalmente 
danificada, vidros quebrados, pombos para todos os lados, sendo que 
poderia ser um local para a realização de eventos de várias entidades; 
Gostaria de solicitar ao Nobre Colega Luis Roberto D. Broglio, 
informações de como se encontra a real situação da antiga Delegacia, 
todos nós já tentamos soluções através de nossos Deputados, mas até o 
momento não obtemos resposta alguma, pois aquele prédio está 
enfeando a entrada de nossa cidade, sem falar do mato e pombos que 
acumulou naquele local; Gostaria de obter uma posição também, de 
como se encontra a Creche que está sendo construída no Bairro Jardim 
Itália, pois sabemos que esta construção está parada”; 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: “Boa noite Sr. 
Presidente Nobres Secretários; Nobres Colegas e Platéia presente, 
Internautas, Ouvintes da Rádio Santa Rita FM; Em primeiro lugar 
quero cumprimentar o Jornal  “A Gazeta de Santa Rita” pelos seus  36 
anos, comemorado no último dia 03 de agosto, que começou com o Sr. 
Zito Spadon e hoje está com o João Otávio nosso amigo, incansável 
jornalista na defesa dos direitos dos Santarritense; Quero abordar um 
assunto que tem me preocupado muito, o fato de que a Santa Casa de 
Santa Rita do Passa Quatro passa por dificuldades financeiras, 
dificuldades que por um bom tempo o plano de saúde Univida cobriu, 
mas que não tem mais esta condição financeira de cobrir; Solicito ao Sr. 
Líder do Sr. Prefeito, Vereador Luis Roberto, que leve esta mensagem ao 
Sr. Prefeito e se possível nos trazer uma resposta positiva a esta Casa; 
Esta Instituição hoje tem uma dívida alta que tende aumentar, ela tem 
um prejuízo mensal em torno de  R$ 30 mil com a manutenção do 
Pronto Socorro, que é uma obrigação da Prefeitura Municipal, além de 
déficit de repasses do SUS (Sistema Único de Saúde) no mesmo valor; 
Por muitos anos a Santa Casa realizou serviços importantes para o 
Município, a nossa Santa Casa é considerada uma das melhores da 
região e hoje ela tem que abrir mão de serviços que ela sempre realizou, 
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mandando certos serviços para o “Postinho”, para tentar a sua 
subsistência, em uma reunião com os colegas de Presidentes de 
Câmaras da região, eu os indaguei sobre valores e posso dizer aos 
Senhores que a Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, 
município de 34 mil habitantes e orçamento anual de R$ 38,3 milhões, 
destina uma subvenção de  R$ 175 mil por mês a sua Santa Casa; 
Descalvado, com 32 mil habitantes e orçamento de R$ 63 milhões, 
repassa mensalmente R$ 230 mil e Tambaú, com 23 mil habitantes e 
orçamento de R$ 37,9 milhões, destina mais de R$ 200 mil a cada mês 
e Santa Rita do Passa Quatro, com 27 mil habitantes e orçamento 
anual de R$ 50 milhões, a Prefeitura local repassa apenas R$ 80 mil 
mensais a Santa Casa, portanto ou a Prefeitura Municipal assume a 
sua obrigação perante a sociedade ou num futuro não muito distante a 
Santa Casa vai ter que romper com o pronto socorro municipal, 
deixando de atender outros serviços, sendo assim Sr. Líder, é muito 
importante que o Sr. Prefeito Municipal encare este problema de frente 
e que traga esta posição a esta Casa de Leis, mas que, principalmente, 
até por ser médico e conhecer melhor todos nós os serviços da Santa 
Casa, que ele possa socorrer a nossa Santa Casa, que é uma das 
melhores da região, mas que seu presente está muito difícil e o futuro 
mais ainda se não houver um aporte financeiro compatível com o 
Município; Durante algumas semanas a Câmara Municipal tem 
recebido alguns “ataques” do Sr. Shubert Persine, alguns eu tenho 
entendido que são para mim, outros para o Colega Paulo Missiatto e eu 
gostaria de dar uma resposta a esta pessoa, embora representa muito 
pouco sua opinião, ele não reside em Santa Rita, não tem um trabalho 
definido aqui e se dá o direto de falar muitas bobagens, falsidades e 
inverdades para com esta Casa; Em sua publicação ele diz que alguns 
Vereadores riram com a  unanimidade da votação para a instalação da 
guarda municipal, que não será armada e não terá função de Polícia e 
que com certeza, eram Vereadores que defendem o empreguismo com o 
dinheiro público, o que é uma mentira, pois ninguém deu risada de 
coisa nenhuma, debatemos com bastante contexto, com conceitos, 
aprovamos por unanimidade e quem emprega é o Sr. Prefeito Municipal, 
que além do mais pratica um grande empreguismo na Prefeitura 
Municipal, nós estamos lutando para melhorar a segurança do 
Município, o Município luta para ter sua guarda municipal, contra  a 
vontade do Sr. Prefeito Municipal, pois ele já manifestou isto no rádio, 
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mas que é de extrema importância para a população, a maioria dos 
Municípios da região já possuem este benefício e Santa Rita necessita 
também, quem contratará estes guardas municipais e fiscalizará este 
serviço será a Prefeitura Municipal, portanto este empreguismo é da 
Prefeitura Municipal, nós aqui exigimos o mínimo de seriedade; Em sua 
matéria ele diz que continua com a mesma convicção que a guarda 
municipal é empreguismo e eu lhe digo que se for isto é do Sr. Prefeito 
que contrata, faz concursos, que administra e que também paga o seu 
salário e não esta Casa, portanto este Senhor não é sério o suficiente 
para analisar isto, já que o empreguismo é feito na administração 
municipal e se o Senhor for comentar notícias da  Câmara Municipal, 
seja correto e verdadeiro”. Ninguém mais desejando fazer uso da 
Palavra, o Sr. Presidente suspende a Sessão pelo prazo regimental de 
dez minutos. Reaberta a Sessão e não havendo Material para a Ordem 
do Dia, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 10ª Sessão 
Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2.010, às 20 
horas, para ser Discutido e Votado: Projeto de Lei nº. 054/10, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera o art. 1º da Lei nº. 2.891/2010, 
que autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à 
AEUS  de Santa Rita do Passa Quatro; Projeto de Decreto Legislativo nº. 
005/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual dispõe sobre a 
revisão da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências correlatas; 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/10, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, o qual dispõe sobre a criação do Projeto Cultural “Busca pela 
História da Câmara de Santa Rita do Passa Quatro” 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: 08 de setembro de 2.010. 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                            Presidente 

 
 

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