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

                                            Aos dezesseis dias do mês de 
novembro 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 Vigésima 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. Foram convocados 
para prestarem seus serviços nesta Sessão Ordinária os 
seguintes funcionários desta Edilidade: Maria Rita de Cássia 
Ferreira Mondim de Oliveira, Régia Maria Alves Fernandes 
Ribeiro, Flávia Jordani Barbosa Borgo e Cléber José 
Octaviano. Conforme o disposto na Resolução nº. 003/2010, 
de 16/09/2010, a gravação em áudio/vídeo desta sessão, 
bem como este relatório, encontra-se arquivados em meio 
digital e em mídia – DVD no Sistema de Ata Eletrônica na 
Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Santa Rita do 
Passa Quatro. O Sr. Presidente, Vereador Marcelo Simão 
declara abertos os trabalhos da presente Sessão e solicita ao 
2º Secretário para que proceda a chamada dos Srs. 
Vereadores. Após verificar em Plenário a existência de 
número legal, o Sr. Presidente 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 
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dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, sendo aceita 
foi a mesma aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita 
um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes 
pessoas: Valdomiro Xavier de Macedo; Rosa Providello Pupo; 
Helena Burian Prearo; Júlia Rodrigues de Sá; Vera Lúcia de 
Oliveira e Osvaldo Fernandes de Souza. Dando 
prosseguimento, solicita ao Sr. Ver. José Mário Castaldi, 1º 
Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do material 
referente ao Expediente, sendo: 1)- Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica do Município nº. 001/10, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, a qual Dispõe sobre a revisão 
e alteração da Lei Orgânica da Estância Climática de Santa 
Rita do Passa Quatro, conforme especifica o Decreto 
Legislativo nº. 005/10. A referida Proposta de Emenda seguirá 
os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento Interno; 
2)- Projeto de Decreto Legislativo nº. 008/10, de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a 
elaboração da “Cartilha Legislativa” e dá outras providências 
correlatas. 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)- Projeto de Lei nº. 070/10, de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a associar-se à Associação dos 
Municípios do Vale do Mogi-Guaçú – AMVALE. 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. 071-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual propõe a criação da Escola Mirim 
de Esportes e dá outras providencias. 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; 5)- Projeto De Lei nº. 072-10 de 
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autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual 
Dispõe sobre o ensino de xadrez nas Escolas Públicas 
Municipais. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação, de Finanças Orçamento 
Economia e Administração Pública, para estudos e 
manifestações; 6)- Projeto De Lei nº. 073-10 de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a 
implantação de lixeiras para a coleta seletiva de lixo em 
todos os estabelecimentos comerciais e industriais com área 
acima de 250m² da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, 
excetuados os estabelecimentos de gênero alimentício. 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; 7)- Projeto De Lei nº. 
074-10 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o 
qual Dispõe sobre a política de proteção do meio ambiente 
por meio de placas de sinalização em áreas de proteção 
ambiental permanente (APPS), visando assim, de forma 
ilustrativa e pedagógica, a conscientização da população 
local sobre a importância das APPS, da conservação do meio 
ambiente e proporcionando a melhoria na qualidade de 
vida de nossos concidadãos. 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; 8)- Projeto De Lei nº. 075-10 de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual 
dispõe sobre a política de preservação ambiental que levará 
à conscientização dos Vereadores e do povo a agir de forma 
ecologicamente correta, utilizando materiais reciclados em 
seu serviço legislativo e da Câmara Municipal como um todo. 
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, 
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Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 9)- 
Projeto De Lei nº. 076-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual dispõe sobre a utilização de 
métodos naturais de combate à dengue 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 Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e 
manifestações; 10)- Moção nº. 004/10, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, Requerendo a Mesa, Moção 
de Repúdio à reedição da CPMF – Contribuição Provisória 
sobre movimentação Financeira sob a justificação de 
incremento das verbas destinadas à saúde pública. A referida 
Moção será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação 
para estudos e manifestações; 11)- Indicações apresentadas 
pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: 
Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto 
números: 140/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que através do departamento competente, seja 
providenciada a colocação de lombada na Rua Antônio 
Antico, altura do imóvel de nº 264, no Parque Lagoinha. E 
ainda, que sejam colocadas placas de sinalização de PARE e 
pinturas de solo nas ruas transversais a fim de evitar colisão de 
veículos; 141/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que seja estudada a possibilidade de colocação de um 
braço de iluminação pública na Rua Antônio Meirelles de 
Souza Pinto, logo após o imóvel de nº 630, no Jardim Bonanza; 
142/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que 
do departamento competente, seja providenciada a 
construção de “boca de lobo” na esquina da Rua Pedro 
Camilo com Rua Guerino Mardegan, no Jardim Boa Vista; 
143/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que 
seja promulgada lei que trate e discipline sobre a instalação 
de sistemas de aquecimento de água por energia solar nas 
edificações do município de Santa Rita do Passa Quatro, e 
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que contém outras disposições. Em anexo, segue minuta de 
projeto de lei. (Indicação apresentada pela Vereadora Mirim 
do Centro Educacional SESI nº 255: Gabriela Piovatto Corrêa – 
Partido da Natureza e Meio Ambiente, quando da realização 
da Sessão Ordinária da “Câmara Jovem” em 22/10/2010); 
144/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que 
seja promulgada lei que trate e discipline sobre o 
cadastramento obrigatório de bicicletas no município da 
Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro - SP, em 
observância às leis de trânsito e dá providências correlatas. 
Segue em anexo, minuta de projeto de lei. (Indicação 
apresentada pelos Vereadores Mirins da ETEC “Manoel dos 
Reis Araújo” – Centro Paula Souza: Tharik Rafael dos Santos 
Gaeita e Axel Silva Nascimento – Partido do Trânsito e 
Transporte, quando da realização da Sessão Ordinária da 
“Câmara Jovem” em 22/10/2010); 145/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que seja promulgada lei 
que trate e discipline sobre a instituição das áreas escolares 
de segurança e cidadania nas ruas do entorno das escolas 
do município. Em anexo, minuta de projeto de lei. (Indicação 
apresentada pela Vereadora Mirim da EE “Profª “Ignez 
Giaretta Sguerra”: Jeisielen da Silva Barbosa – Partido da 
Segurança Pública, quando da realização da Sessão 
Ordinária da “Câmara Jovem” em 22/10/2010); 146/10, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que seja 
promulgada lei que trate e discipline sobre a criação do 
programa municipal de conservação e recuperação de 
matas ciliares. Em anexo, segue minuta de projeto de lei. 
(Indicação apresentada pelo Vereador Mirim da Cooperativa 
de Ensino e Cultura de Santa Rita do Passa Quatro – CEC: 
João Pedro Zorzi Octaviano – Partido da Natureza e Meio 
Ambiente, quando da realização da Sessão Ordinária da 
“Câmara Jovem” em 22/10/2010); 147/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que seja regulamentado 
por lei o disciplinamento da Guarda Municipal, uma vez que 
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está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2.011, 
através de emenda apresentada pelos vereadores desta 
Casa Legislativa. (Indicação apresentada pelos Vereadores 
Mirins da ETEC “Manoel dos Reis Araújo” – Centro Paula Souza: 
Tharik Rafael dos Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento – 
Partido do Trânsito e Transporte, quando da realização da 
Sessão Ordinária da “Câmara Jovem” em 22/10/2010); 
148/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que 
seja regulamentada por lei a instalação de estacionamentos 
exclusivos de bicicletas em locais públicos, como: Praça 
Zequinha de Abreu; Praça Poeta Mário Matoso; Centro de 
Lazer do Trabalhador “Vereador Waldomiro Bráz Barioni”; 
Parque Turístico Municipal, área de Camping e área de 
Exposições e Ginásio Municipal de Esportes “Celso Sintoni”. 
(Indicação apresentada pelos Vereadores Mirins da ETEC 
“Manoel dos Reis Araújo” – Centro Paula Souza: Tharik Rafael 
dos Santos Gaeita e Axel Silva Nascimento – Partido do 
Trânsito e Transporte, quando da realização da Sessão 
Ordinária da “Câmara Jovem” em 22/10/2010). As Indicações 
acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 12)- Ofício nº 162/10, 
de autoria da Diretora da EMEF “Madre Carmelita”, Sr. Giseli 
Rani Fernandes Santoro, encaminhando Parecer do Conselho 
Municipal de Educação, bem como cópia da Ata e Portaria 
nº 248/10, sobre o Plano Municipal de Educação. 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; João Roberto Alves dos Santos Júnior; 
Paulo César Missiatto. 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, sendo que não houveram apartes. 
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 
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Ordem do Dia da presente, convoca os Srs. Vereadores para 
a 21ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 06 de dezembro 
de 2.010, às 20 horas, para serem discutidos e votados: Projeto 
de Decreto Legislativo nº. 008/10, de autoria da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a elaboração da 
“Cartilha Legislativa” e dá outras providências correlatas; 
Projeto de Lei nº. 070/10, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a associar-se à Associação dos Municípios; Projeto 
de Lei Nº. 071-10 de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, o qual propõe a criação da Escola Mirim de 
Esportes e dá outras providencias; Projeto de Lei Nº. 072-10 de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual 
Dispõe sobre o ensino de xadrez nas Escolas Públicas 
Municipais; Projeto de Lei Nº. 073-10 de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a 
implantação de lixeiras para a coleta seletiva de lixo em 
todos os estabelecimentos comerciais e industriais com área 
acima de 250m² da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, 
excetuados os estabelecimentos de gênero alimentício); 
Projeto de Lei Nº. 074-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a política de 
proteção do meio ambiente por meio de placas de 
sinalização em áreas de proteção ambiental permanente 
(APPS), visando assim, de forma ilustrativa e pedagógica, a 
conscientização da população local sobre a importância das 
apps, da conservação do meio ambiente e proporcionando 
a melhoria na qualidade de vida de nossos concidadãos; 
Projeto de Lei Nº. 075-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual dispõe sobre a política de 
preservação ambiental que levará à conscientização dos 
Vereadores e do povo a agir de forma ecologicamente 
correta, utilizando materiais reciclados em seu serviço 
legislativo e da Câmara Municipal como um todo; Projeto de 
Lei Nº. 076-10 de autoria da Mesa Diretora da Câmara 



 
 

 
8 

Municipal, o qual Dispõe sobre a utilização de métodos 
naturais de combate à dengue e dá outras providências) e, 
Moção nº. 004/10, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Requerendo a Mesa, Moção de Repúdio à 
reedição da CPMF – Contribuição Provisória sobre 
movimentação Financeira sob a justificação de incremento 
das verbas destinadas à saúde pública, e declara encerrada 
a presente Sessão, lavrando-se esta Ata e anexos 
regimentares, que após serem submetidos à apreciação do 
Plenário, serão devidamente assinados pela Mesa da 
Câmara Municipal. Aprovada em: 06 de dezembro de 2.010. 
 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                             Presidente 

 
 
 

Ver. José Mário Castaldi                       Ver. Paulo César Missiato 

         1º Secretário                                              2º Secretário. 
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20ª  SESSÃO ORDINÁRIA 

 
       16/11/2.010  
 

 
Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
 

 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Do Município nº. 001/10, 
a qual Dispõe sobre a revisão e alteração da Lei Orgânica da 
Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro, conforme 
especifica o Decreto Legislativo nº. 005/10;  
 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 008/10, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a 
elaboração da “Cartilha Legislativa” e dá outras providências 
correlatas;  
 
Projeto de Lei nº. 070/10, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a associar-se à Associação dos Municípios; 
 
Projeto de Lei Nº. 071-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual propõe a criação da Escola Mirim 
de Esportes e dá outras providencias; 
 
Projeto de Lei Nº. 072-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre o ensino de xadrez 
nas Escolas Públicas Municipais;  
 
Projeto de Lei Nº. 073-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a implantação de 
lixeiras para a coleta seletiva de lixo em todos os 
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estabelecimentos comerciais e industriais com área acima de 
250m² da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, excetuados 
os estabelecimentos de gênero alimentício; 
 
Projeto de Lei Nº. 074-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a política de 
proteção do meio ambiente por meio de placas de 
sinalização em áreas de proteção ambiental permanente 
(APPS), visando assim, de forma ilustrativa e pedagógica, a 
conscientização da população local sobre a importância das 
apps, da conservação do meio ambiente e proporcionando 
a melhoria na qualidade de vida de nossos concidadãos; 
 
Projeto de Lei Nº. 075-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, o qual dispõe sobre a política de 
preservação ambiental que levará à conscientização dos 
Vereadores e do povo a agir de forma ecologicamente 
correta, utilizando materiais reciclados em seu serviço 
legislativo e da Câmara Municipal como um todo; 
 
Projeto de Lei nº. 076-10 de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, dispõe sobre a utilização de métodos 
naturais de combate à dengue e dá outras providências; 
 
Moção nº. 004/10, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Requerendo a Mesa, Moção de Repúdio à 
reedição da CPMF – Contribuição Provisória sobre 
movimentação Financeira sob a justificação de incremento 
das verbas destinadas à saúde pública; 
 
Indicação nº. 140/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que através do departamento competente, seja 
providenciada a colocação de lombada na Rua Antônio 
Antico, altura do imóvel de nº. 264, no Parque Lagoinha. E 
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ainda, que sejam colocadas placas de sinalização de PARE e 
pinturas de solo nas ruas transversais a fim de evitar colisão de 
veículos;  
 
Indicação nº. 141/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja estudada a possibilidade de colocação de um 
braço de iluminação pública na Rua Antônio Meirelles de 
Souza Pinto, logo após o imóvel de nº 630, no Jardim Bonanza; 
 
Indicação nº. 142/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que do departamento competente, seja providenciada a 
construção de “boca de lobo” na esquina da Rua Pedro 
Camilo com Rua Guerino Mardegan, no Jardim Boa Vista;  
 
Indicação nº. 143/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja promulgada lei que trate e discipline sobre a 
instalação de sistemas de aquecimento de água por energia 
solar nas edificações do município de Santa Rita do Passa 
Quatro, e que contém outras disposições;  
 
Indicação nº. 144/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja promulgada lei que trate e discipline sobre o 
cadastramento obrigatório de bicicletas no município da 
Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro - SP, em 
observância às leis de trânsito e dá providências correlatas. 
Segue em anexo, minuta de projeto de lei; 
 
Indicação nº. 145/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja promulgada lei que trate e discipline sobre a 
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instituição das áreas escolares de segurança e cidadania nas 
ruas do entorno das escolas do município.  
 
Indicação nº. 146/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja promulgada lei que trate e discipline sobre a criação 
do programa municipal de conservação e recuperação de 
matas ciliares;  
 
Indicação nº. 147/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja regulamentado por lei o disciplinamento da Guarda 
Municipal, uma vez que está prevista na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2.011, através de emenda apresentada 
pelos vereadores desta Casa Legislativa;  
 
Indicação nº. 148/10, de autoria Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que seja regulamentada por lei a instalação de 
estacionamentos exclusivos de bicicletas em locais públicos, 
como: Praça Zequinha de Abreu; Praça Poeta Mário Matoso; 
Centro de Lazer do Trabalhador “Vereador Waldomiro Bráz 
Barioni”; Parque Turístico Municipal, área de Camping e área 
de Exposições e Ginásio Municipal de Esportes “Celso Sintoni”;  
 
 


