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

                                      Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 Oitava Sessão Ordinária, com a presença dos Senhores 
Vereadores: Edson da Silva Mezencio; João Roberto Alves dos Santos 
Júnior; Luis Roberto Daldegan Broglio, Marcelo Eduardo Rissato; 
Marcelo Simão, Norma Jamus Villela, Paulo César Missiato e Paulo 
Henrique de Melo. Deixou de comparecer o Sr. Vereador José Mário 
Castaldi. 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: Getúlio Fadel; Liliane Machado; Natalice Patrícia 
Cassiano de Oliveira; José Crotti; Zaíra Perotti Garcia; Osvaldecir Lemes 
“Neguinho Leme” e Walter Paschoalino, ocorrido recentemente. Logo 
após solicita ao Sr. Ver. Paulo César Missiatto, 1º Secretário da Mesa, 
para que proceda a leitura do material referente ao Expediente, sendo: 
1)- Ofício nº. 257/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,   
encaminhando   Projeto de  Lei nº. 049/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Santa Rita do Passa Quatro para o exercício de 2.010. O referido Projeto 
de Lei será encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública, para estudos e manifestações; 2)- 
Ofício nº. 307/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando 
Projeto de  Lei nº. 057/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Dispõe sobre autorização para abertura  de Crédito Adicional 
Suplementar, ficando o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos 
adicionais suplementares até o limite de 10% do valor do Orçamento 
Municipal vigente, aprovado pela Lei nº. 2.789, de 02 de dezembro de 
2.008, além do já autorizado no artigo 4º., Inciso I da citada Lei. O 
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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. 313/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal,   encaminhando Projeto de  Lei nº. 059/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal 
a repassar contribuição à Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Rita do Passa Quatro – ACE. 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; 4)- Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 002/2.009, de autoria da Mesa 
da Câmara Municipal, a 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; 5)- Ofício nº. 311/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, enviando os balancetes da Receita e Despesa desta 
Municipalidade, referente ao mês de setembro de 2009. O Sr. Presidente 
informa que os referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria 
desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 6)- Requerimento 
apresentado pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, nº. 064/09, 
Requerendo ao Senhor Presidente, após as formalidades regimentais, 
com fundamento no art. 10, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e 
art. 47, inciso II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, a concessão 
de licença no período de 16 de novembro de 2009 a 17 de dezembro de 
2009, para tratamento de saúde, conforme comprova documentação 
anexa. O Sr. Presidente informa que o Vereador José Mario Castaldi 
está solicitando afastamento por motivo de saúde, do qual despacha 
favoravelmente e que será tomada todas as providências para a 
convocação de seu suplente Sr. Heraldo Luciano, para próxima Sessão 
Ordinária”; 7)- Requerimento apresentado pela Vereadora Norma Jamus 
Villela, nº. 065/09, Requerendo informações ao Chefe do Executivo 
Municipal sobre a possibilidade de ser elaborada a relação dos 
Loteamentos e Bairros do município, com as especificações sobre quais 
as restrições para a construção de imóveis, ou seja, com a definição se 
são restritamente residenciais ou mistos (residenciais/comerciais) e, 
nesse caso, se há restrições quanto ao ramo de comércio a ser 
instalado, a fim de ser dado amplo conhecimento aos munícipes, 
inclusive disponibilizando tais informações pelo “site” e outros órgãos de 
divulgação. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 8)- Requerimentos apresentados pela Mesa Diretora: Ver. 
Marcelo Simão e Ver. Paulo César Missiatto, números: 066/09, 
Requerendo Votos de regozijo e congratulação, à revista Rolling Stone 
Brasil, que neste último outubro, na sua Edição Especial de 
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3°Aniversário, identificada pelo n°37, elegeu a música Tico-tico no Fubá, 
do ilustre compositor santarritense Zequinha de Abreu, como uma das 
100 maiores músicas brasileiras. Submetido em Discussão e Votação, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 067/09, Requerendo Votos de 
Aplausos e Congratulações ao jovem LEANDRO REIS, pela premiação 
no 6º Prêmio Revelação em Finanças, realizado pela IBEF-SP/KPMG, 
com o apoio do Jornal “O Estado de São Paulo” e Rádio “Bandeirantes”, 
com o trabalho “Análise de Preço, Volume e Mix do Portfólio em 
Empresas de Serviços”, que teve como autores, além de Leandro: André 
Tanno, Fábio William Chilante Rodrigues e Luís Felipe Cursino de 
Moura Guarnieri, trabalho este que sagrou-se como Vencedor de 2009. 
Submetido em Discussão, o Sr. Presidente manifesta o seguinte “Quero 
ressaltar o trabalho do Leandro Reis,  santarritense que competiu com 
seus colegas numa prova no concurso nacional de economia do mais 
alto nível, concorrendo com doutores e mestres, com o patrocínio da 
Rádio Bandeirantes e Jornal Estado de São Paulo, um prêmio nacional 
de economia do mais importante, ele e seus três colegas sagraram-se 
campeões desse prêmio; Ao Leandro nossos votos de sucesso na sua 
carreira brilhante, mais um santarritense que brilha”. Terminada a 
Discussão, o Sr. Presidente coloca em votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade; 068/09, Requerendo informações ao Chefe 
do Executivo Municipal sobre a possibilidade do município estabelecer 
convênio com o Sebrae/SP, no sentido de estabelecer parceria para a 
implantação do empreendedorismo como matéria curricular na rede de 
ensino municipal, assim como solicitar que o Departamento de 
Educação se manifeste a respeito da matéria e a possibilidade de sua 
execução. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 9)- Requerimento apresentado pelos Srs.  Vereadores: 
Marcelo Simão, Paulo César Missiatto, Norma Jamus Villela e Marcelo 
Eduardo Rissato, número: 069/09, Requerendo que seja encaminhado 
ao Chefe do Executivo Municipal a Síntese das reivindicações e 
propostas de encaminhamentos da 2ª Reunião da “Câmara Itinerante” 
ocorrida em 13/11/09 às 20 horas no CAIC “Laura Suriani Barbuio”, 
que envolveu os moradores dos bairros: Jardins Boa Vista I, II e III, Vila 
Santa Maria, Jardim São Luis, Jardim Alvorada, Recreio dos 
Bandeirantes, Jardim Flamboyant e adjacências, cuja cópia segue 
anexa, a fim de serem prestadas as informações necessárias, e tomadas 
as providências possíveis para o encaminhamento e atendimento das 
reivindicações apresentadas. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 10)- Moção de Apoio apresentado pela  
Mesa Diretora: Ver. Marcelo Simão e Ver. Paulo César Missiatto, nº. 
008/09, ao Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº. 042/2008, que 
insere no Capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, o termo 
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juventude na Constituição Federal. A referida Moção será encaminhada 
à Comissão de Justiça e Redação; 10)- Indicação apresentada pela 
Vereadora Norma Jamus Villela, nº. 202/2.009, indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, a possibilidade de instalação de rede elétrica e luz 
em pontos do Cemitério Municipal. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 11)- Indicação apresentada pela Mesa Diretora: Ver. Marcelo 
Simão e Ver. Paulo César Missiatto nº. 203/2.009, Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal para que, através dos departamentos 
competentes, seja estudada a possibilidade e disponibilidade 
orçamentária para a desapropriação de área localizada no Parque São 
Paulo, a fim de abertura da Rua Rafael Gândara Júnior permitindo o 
acesso direto à Avenida Frederico Ozanan, Jardim São Vicente. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 12)- Indicações  apresentadas 
pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, números: 204/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que,através do 
departamento competente, seja estudada, junto aos responsáveis pela 
manutenção da Usina “São Valentim”, a possibilidade de melhoria nas 
grades de proteção, a fim de garantir maior segurança aos visitantes; 
205/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, 
através do departamento competente, seja providenciada a colocação de 
placa indicativa do acesso às “Três Quedas” no Trevo “Mário Papa 
Marchini”, portal de entrada da cidade. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 13)- Indicações  apresentadas pelo Sr. Vereador João Roberto 
Alves dos Santos Júnior,  números: 206/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento competente, 
seja providenciada a colocação de placas indicativas com os nomes de 
ruas e praças do Jardim Planalto, sugerindo que sejam colocadas em 
“postinhos” nas esquinas das ruas e praças; 207/2.009, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente, seja providenciada a realização de exames médico, que 
deverão ser obrigatórios, para autorizar a utilização das piscinas do 
Parque Turístico Municipal “Jácomo Barbuio”. 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: 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; “Sr. Presidente eu gostaria de fazer um 
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rápido comentário a respeito da segunda reunião da câmara itinerante 
realizada no CAIC na última sexta-feira, com a presença de Vereadores 
e moradores daquela região, foi uma reunião muito importante e 
proveitosa, onde os moradores fizeram suas colocações e também suas 
reclamações inclusive, o que mais se escuta hoje no município são 
pessoas reclamando, não contentes, nada feliz com o Poder Executivo; 
As reclamações são as seguintes: ruas esburacadas, problemas de falta 
de segurança, necessidade de uma ambulância para prestar socorro 
com urgência, problemas causados com caçambas de lixo onde 
moradores, ironicamente, jogam animais mortos em caçambas 
comprometendo as residências que estão próximas a essas caçambas, 
causando um mau cheiro insuportável, portanto nós Vereadores, que 
somos representantes do povo, vamos fazer indicações ou 
requerimentos para tentarmos, juntos, solucionarmos os problemas dos 
moradores daquela região, que de fato precisam muito do apoio dos 
políticos; A respeito das indicações apresentadas por este Vereador, 
gostaria que o Executivo olhasse com um pouco mais de carinho e 
tomasse providências para certas urgências, para que possamos 
trabalhar unidos em prol de nosso Município”; Norma Jamus Vilella, 
manifesta o seguinte “Boa noite Sr. Presidente, Caros colegas, platéia 
presente, aos ouvintes das Rádios: Zequinha de Abreu, FM Santa Rita, e 
aos internautas; Gostaria de desejar uma rápida recuperação para o Dr. 
Castaldi,  se Deus quiser logo ele estará de volta conosco; Gostaria de 
falar da visita que fizemos esta semana na Casa Dia, pois realmente é 
um trabalho maravilhoso o que eles estão fazendo, Zé Mauro, Nivaldo e 
outras pessoas voluntárias, tentando tirar aqueles jovens dos vícios das 
drogas e alcoolismo, com trabalho realmente admirável; Com relação a 
segunda reunião da Câmara Itinerante, houve a participação de 
pouquíssimas pessoas, com isto pensamos que o povo está tão 
descrente dos políticos e não quere participar, mas foi muito proveitosa 
apesar do número pequeno de pessoas, a semente está sendo lançada e 
as vezes ela demora pra brotar, mas vai brotar, se Deus quiser”; 
Gostaria também de desejar boa sorte ao Sr. Amilton, que está trazendo 
para nossa cidade a Faculdade de Pedagogia e Administração, que irá 
funcionar no CAIC, que seja bem vinda e que realmente traga bons 
frutos e sucesso; Gostaria de ressaltar um artigo que li no Jornal “A 
Gazeta de Santa Rita”,  falando das pessoas que criticam e elogiam, eu 
gostei muito desse artigo por que às vezes realmente é mais fácil elogiar, 
porque todas as vezes que criticamos sempre têm aqueles que nos 
condenam, mas nós estamos aqui justamente não para fazer a crítica 
no sentido de raiva ou desabafo, mas para fazer a crítica no sentido de 
construir alguma coisa, porque quando alguém nos dirige ou fala 
alguma coisa, temos que procurar saber se realmente aquilo está 
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acontecendo para podermos tomarmos providências, pois, pessoas 
podem estar sendo prejudicadas, sendo assim, que as pessoas 
olhassem com outros olhos aqueles que fazem críticas construtivas”; 
Paulo César Missiato, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Sra. 
Secretaria. Nobres Colegas, platéia presente, ouvintes das rádios que 
transmitem a sessão e os internautas, muito boa noite; Quero fazer um 
comentário sobre a fala do Nobre Vereador Riva e da  Nobre Vereadora 
Norma, quanto a segunda reunião da Câmara Itinerante, eu acredito 
que o descrédito citado pela Vereadora Norma, não é somente em nosso 
município, nós estamos passando por uma crise política mundial; Como 
eu falei ao Sr. Presidente na reunião, se tiver um morador do bairro nós 
estaremos lá, até que possam  acreditar  no nosso trabalho  e o que   
podemos fazer para o  município; Irmos de encontro ao povo, ouvindo 
as reedificações da população é um trabalho muito importante, que vale 
a pena fazer, sendo assim Sr. Presidente, solicito que seja dado 
continuidade à este trabalho; Quero também, citar o trabalho da Casa 
Dia, que achei muito importante, mas o que me deixou um pouco triste, 
foi a verba que eles recebem, que é muito pequena e não é o suficiente 
para fazer um trabalho com trinta pessoas  em recuperação, portanto 
temos que nos voltar, neste momento, para a Lei Orçamentária, para 
que possamos fazer algumas emendas e estudarmos a situação de 
nossas entidades assistenciais; Fiz uma visita no prédio da antiga 
Delegacia de Polícia e pude constatar a situação séria que está aquele 
local, com um grande número de pombos proliferando, fungos e a 
população santarritense está correndo sério risco de contrair uma 
infecção muito grave, o mato está com mais ou menos um metro de 
altura; Precisamos tomar uma atitude para que seja feito um trabalho 
de limpeza; Qualquer pessoa que passar em frente a porta da antiga 
delegacia poderá verificar a situação que se encontra aquele local; 
Quando estive no local fotografei, pois estou preparando um processo e 
segundo informações este prédio é de responsabilidade do Estado; 
Quero citar que o funcionário público Marcos Barbatana, sempre que 
solicitamos algum serviço sempre nos atendeu de imediato, não sei o 
motivo que este funcionário foi deslocado de seu cargo, não sei porque e 
por qual  motivo que algum  pretendente de cargo político nas próxima 
eleições o chamou e disse que este Vereador estaria complicando sua 
vida profissional, fazendo com que ele corresse o risco de perder seu 
emprego; Quero mandar um recado à esta pessoa que tem mandado 
este tipo de recado para mim, para que fique em seu lugar, pois sou um 
homem público e não tenho rabo preso com ninguém, não dependo da 
Prefeitura para nada, meus impostos estão pagos em dia, essa pessoa 
sim depende da Prefeitura; Quero deixar minhas saudações a todos os 
negros do Brasil, pelo Dia da Consciência Negra, que comemoraremos 
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na próxima sexta-feira; O Sr. Presidente convida o Vice-Presidente da 
Casa,  Vereador Edson da Silva 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, Luiz Menegassi, da imprensa, funcionários púbicos 
municipais, é uma honra de tê-los aqui conosco nesta noite; Quero falar 
sobre a moção que apresentamos, o empreendedorismo que é um 
projeto feito pelo Sebrae que contempla do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, é um projeto maravilhoso que ensina a criança dos seis 
anos didaticamente e pedagogicamente a ser um empreendedor, é um 
projeto maravilhoso do SEBRAE que nós solicitamos ao Departamento 
de Educação para que compre essa idéia, Pirassununga já implantou, é 
muito bom; Sobre a Casa Dia, sem comentários sobre o trabalho do 
José Mauro, Nivaldo, Foltran, estão trabalhando com vinte duas 
pessoas dependentes químico ou de álcool, num trabalho maravilhoso 
no Sítio cedido pelo Sérgio Moda, que também merece aqui ser elogiado 
pelo trabalho fantástico que a Casa Dia faz, infelizmente recebendo uma 
subvenção de R$.750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensal da 
Prefeitura Municipal; Nós estamos visitando ao longo do ano, as 
entidades subvencionadas, conhecendo o trabalho para que possamos 
amanhã pegar a lei que contempla subvenção e não ser simplesmente 
um papel frio como foi no passado, onde líamos e não entendíamos o 
significado daquilo; Nós vamos dar o valor que elas merecem dentro das 
possibilidades do Município; Sobre a Câmara Itinerante é um projeto 
que eu diria, histórico para o Município de Santa Rita do Passa Quatro; 
Eu sou da época da fundação do PT em 1979, eu era estudante 
universitário e defendia com unhas e dentes a liberdade da época, 
vivíamos numa ditadura, não quero me estender falando do PT de 1979, 
mas hoje quem acompanha a política lamenta profundamente o que 
virou o PT e não tem nada a ver com o PT de Santa Rita, que são 
pessoas que eu respeito muito, estou falando a nível nacional, onde 
acompanhávamos o jornal todos os dias e hoje virou um “balaio de 
gatos”, com isto o brasileiro sente muita  tristeza em falar da política; 
Na reunião da Câmara Itinerante no CAIC, se não esteve presente uma 
grande população, esteve uma população muito selecionada que 
levaram problemas concretos e importantes dos bairros e que nós 
debatemos ali com muita democracia e profundidade, é um momento 
histórico a Câmara Itinerante que veio para ficar, estaremos indo em 
outros bairros, o próximo lugar será o Distrito de Santa Cruz da Estrela 
que está abandonado pelo Executivo Municipal e nós convidamos todos 
os Srs. Vereadores mais uma vez, para fazer parte desta Câmara 
Itinerante e todos nós Vereadores estaremos com o Sr. Prefeito, quinta-
feira próxima, para levar essas reivindicações da primeira e segunda 
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reunião dessa Câmara Itinerante; Logo após, o Sr. Vereador Marcelo 
Simão faz a leitura do Artigo 3º, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, 
bem como do Artigo 30 da Constituição Federal, que disciplina sobre a 
utilização dos logradores públicos, em especial quanto ao trânsito e 
tráfico, provendo sobre o transporte coletivo e urbano seu itinerário 
ponto de parada tarifas e o transporte de trabalhadores rurais e, 
manifesta o seguinte: “Com base no artigo 30 da Constituição Federal, 
no artigo 3º da Lei Orgânica Municipal e nos Requerimentos que temos 
apresentado ao Sr. Prefeito Municipal desde abril do ano de 2005, com 
base nas dezenas de vezes que solicitamos nesta tribuna o transporte 
público municipal e agora o transporte público municipal do Distrito de 
Santa Cruz da Estrela, gostaria que fosse levada uma mensagem ao Sr. 
Hermes, empresário municipal, que tem feito, esporadicamente, o 
transporte de pessoas idosas, moradoras no Distrito de Santa Cruz da 
Estrela, para Santa Rita do Passa Quatro, que tem o meu elogio, eu 
agradeço esse serviço que ele tem feito, se isso traz para ele uma 
recompensa pessoal ou emocional não importa, o importante é que ele 
está prestando este serviço e que continue, pois o Executivo Municipal, 
nossas autoridades que executam o serviço municipal, não fazem e 
independente desse empresário poder trazer essas pessoas, a 
responsabilidade é do Executivo e nós não podemos abrir mão disto, 
inclusive, ouve uma confusão quando pensaram que este Vereador iria 
pedir para o Sr. Hermes parar de transportar os idosos e não é isto, 
apenas quero levar a responsabilidade para o Executivo, pois é dele; Em 
Junho quando tivemos o aniversário do Distrito de Santa Cruz da 
Estrela, nós fizemos uma festa bonita e foi nesta época que a Danúbio 
Azul havia parado com o transporte dos moradores para Santa Rita; A 
ponte daquele Distrito quebrou faz quase um ano e o Sr. Prefeito 
Municipal, na ocasião, solicitou uma semana de prazo para resolver o 
problema do transporte do Distrito, nós estamos há cinco meses após e 
nada foi feito; Já se passaram cinco anos que o Prefeito Mauro Zorzi 
tem oportunidade de resolver este problema, mas não o faz. A desculpa 
que temos um ônibus particular informal que faz o transporte 
municipal e que não criticamos este empresário, porque ele é informal 
não existe nenhuma licitação no Município, ele mal ou bem, serve um 
pouco a população, embora não há um controle de horários, portanto 
fica aqui registrado a todos, um prazo que ofereço ao Sr. Prefeito 
Municipal, até a próxima Sessão Ordinária, dia 07 de dezembro, para 
que o mesmo traga a esta Casa de Leis, uma proposta concreta de 
transporte público municipal  e transporte para os moradores do 
Distrito de Santa Cruz da Estrela, se até esta data o Sr. Prefeito 
Municipal não apresentar uma proposta concreta de transporte público 
municipal, independente do transporte que o empresário faz da Estrela 
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ou não, eu convido os Srs.Vereadores para abrirmos uma CEI para 
apurar atos de improbidade administrativa, baseado ao artigo 30 da 
Constituição Federal e no artigo 3º. da Lei Orgânica Municipal, sendo 
assim Sr. Prefeito, fica aqui o recado ao seus assessores e aos 
Vereadores da base do Prefeito. 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:. 055/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Institui no 
Município de Santa Rita do Passa Quatro, a SEMANA DO MÚSICO e a 
MEDALHA “MAESTRO E PROFESSOR OCTÁVIO BUENO DE 
CAMARGO”. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 056/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Institui a “SEMANA ARTÍSTICO-CULTURAL” no 
âmbito do Município de Santa Rita do Passa Quatro/SP e dá outras 
providências. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; Discussão e Votação Única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 007/09, de autoria do Sr. Vereador Edson da 
Silva Mezencio, o qual Dispõe sobre a concessão de título de “Cidadão 
Santarritense Honorário” ao Sr. José Bonetti. Submetido em Discussão e 
Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; Discussão e 
Votação Única da Moção de Apoio nº. 007/09, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, Requerendo à Mesa Moção de Apoio a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº. 300/08, de autoria do nobre 
Deputado Federal Arnaldo Faria de Asa, que propõe estabelecer a atual 
remuneração dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal 
como piso para a remuneração dessas corporações nos demais Estados. 
Submetida em Discussão e Votação Única foi a mesma aprovada por 
unanimidade; Primeira Discussão e Votação da Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica do Município nº. 001/2.009, a qual Dá nova redação ao 
inciso XVIII do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, Seção II, do 
Capítulo I. Submetido em Discussão e Votação foi a mesma aprovada 
por unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o 
Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 19ª Sessão Ordinária, 
a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2.009, às 20:00 horas para ser 
discutido e votado:  Projeto de Lei nº. 057/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Dispõe sobre autorização para abertura  de Crédito 
Adicional Suplementar, ficando o Executivo Municipal autorizado a 
abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do valor do 
Orçamento Municipal vigente, aprovado pela Lei nº. 2.789, de 02 de 
dezembro de 2.008, além do já autorizado no artigo 4º., Inciso I da 
citada Lei; Projeto de Lei nº. 059/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal a repassar 
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contribuição à Associação Comercial e Empresarial de Santa Rita do 
Passa Quatro – ACE; Primeira Discussão e Votação Proposta de Emenda 
à Lei Orgânica do Município nº. 002/2.009, a qual Dá nova redação ao 
parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Orgânica do Município, Seção I, do 
Capítulo I, e Segunda Discussão e Votação da Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica do Município nº. 001/2.009, a qual a qual Dá nova redação ao 
inciso XVIII do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, Seção II, do 
Capítulo I, 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: 07 de 
dezembro de 2.009. 
 
 
 

 
 

Ver. Marcelo Simão 
  Presidente 

 
 

Ver. Paulo César Missiato                               Ver. Heraldo Luciano 
         1º Secretário                                                2º Secretário. 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

