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ATA DA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
dezessete de março de dois mil 
e quatorze, sob a Presidência 
do Sr. Ver. Domingos Antonio 
de Mattos.  
 

                                            Aos dezessete dias do mês de março do ano 

de dois mil e quatorze, 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: 

Domingos Antonio de Mattos, José Mário Castaldi, Leopoldo Augusto 
Lopes de Oliveira, Lucas Comin Loureiro, Luis Roberto Daldegan 

Broglio, Norma Jamus Villela, Sebastião César Barioni e Vera Regina 

Ramos do Amaral Pereira. Deixou de comparecer o Sr. Vereador 

Paulo César Missiatto. Foram convocados para prestar seus serviços 

nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: 
Marcelo Simão, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, Dr. Heitor 

Camargo Barbosa, Dr. Vitor Mondin de Oliveira e Patrícia 

Zamprogno. Conforme o disposto na Resolução nº. 003/2010, de 

16/09/2010, a gravação em áudio/vídeo desta sessão, bem como este 
relatório, encontram-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 

Domingos Antonio de Mattos 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. Em 

decorrência da ausência do 1º Secretário, Ver. Paulo César Missiatto, o 
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Sr. Presidente convida o Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro para 

assumir a 2ª Secretaria.  Em seguida, consulta o Plenário se o mesmo 

concorda com a dispensa da leitura das Atas das Sessões anteriores, 

sendo aceitas foram as mesmas aprovadas. Logo após, solicita ao 1º 

Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do material referente 
ao Expediente, sendo: 1) – Ofício nº. 097/13, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 001/14, que Determina a 

padronização de pavimentação de espaços de passeios e calçadas 

públicas por pedras portuguesas. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de 

Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente para estudos e análise; 2) - 

Ofício nº. 025/14, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei nº. 025/14, que Dispõe sobre autorização para abertura 

de Crédito Adicional Suplementar. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de 

Finanças, Orçamento, Economia e Administração para estudos e 

análise; 3) - Ofício nº. 021/14, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando resposta a Indicação nº 032/14. O referido Ofício ficará 
arquivado na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 

4) - Requerimento nº 003/2014, de autoria da Ver. Norma Jamus 

Villela, Requerendo à Mesa, na forma regimental e ouvido o Plenário, 

com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 

informações junto a Prefeitura Municipal sobre o real motivo da 
interdição da Avenida Augusto Zorzi e quais as providências que 

estão sendo tomadas para a sua reabertura. Submetido à Votação, foi 

o mesmo aprovado por unanimidade; 5) - Requerimento nº 004/2014, 

de autoria de todos os Srs. Vereadores, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no 

Artigo 7º, IX e XVI, da Lei Orgânica do Município, informações do 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal sobre a prestação de contas do 

evento Carnavalesco realizado de 01 a 04 de março deste ano no 
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Clube de Campo. Portanto a prestação de contas de todo o valor 

arrecadado, seu direcionamento e também todo o valor gasto nas 

despesas desse evento. Submetido à Votação, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade; 6) - Requerimento nº 005/2014, de autoria de todos 

os Srs. Vereadores: Tendo em vista conhecimentos que o Município 
aderiu ao Programa de Combate a Extrema Pobreza do Governo do 

Estado de São Paulo, conforme instruções constantes do site da 

Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa São Paulo Solidário, 

Requerem: Cópia integral dos processos administrativos nºs 7643/13, 
referente ao Pregão Presencial nº 055/2013 e 6074/2013, referente ao 

Pregão Presencial nº 050/2013; Cópia do contrato social da empresa 

contratada com esclarecimento específico se a mesma exerce 

atividade de acordo com o objeto do serviço licitado. Em caso de 

resposta positiva justificar onde o serviço licitado foi enquadrado no 
objeto social (atividade econômica principal e secundárias) da 

empresa contratada; Justificar se a empresa contratada prescindia ou 

não, de acordo com seu objeto contratual, de algum registro 

especifico para seu funcionamento e se tal registro foi ou não exigido; 
Informar o número de pessoas contratadas pela empresa vencedora 

da licitação para a realização das entrevistas, especificando o nome de 

cada uma e sua atuação no trabalho, se gestor ou entrevistador, 

conforme projeto básico definido no Programa de Combate a Extrema 

Pobreza do Estado de São Paulo; Cópia do recebimento dos serviços 
prestados emitido pelo Departamento Municipal de Comunicação 

Geral, Assistência Social, contendo: a) cópia das credenciais dos 

entrevistadores; b) cópia dos relatórios efetuados por cada 

entrevistador (busca ativa); c) prova do efetivo treinamento dos 
entrevistadores, conforme projeto básico definido pelo Programa de 

Combate a Extrema Pobreza do Estado de São Paulo; d) cópia do 

relatório gerencial das entrevistas realizadas contendo os endereços 

pesquisados de forma a permitir a identificação efetiva da pesquisa 
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realizada; e) outras informações relevantes que comprovem a efetiva 

prestação dos serviços. Submetido à Votação, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade; 7)- Moção de Apoio nº 001/2014, de autoria do 

Vereador Lucas Comin Loureiro, solicitando à Mesa, após as 

formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no 
Artigo 293 do Regimento Interno da Casa de Leis, Moção de Apoio ao 

Projeto de Lei nº 6.867, de autoria do Deputado Federal Arnaldo 

Jardim, o qual institui e estabelece diretrizes para a Política Nacional 

de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos 
Alimentos. Submetida em Discussão e Votação, foi a mesma aprovada 

por unanimidade; 8) – Indicação apresentada pela Srª. Vereadora 

Norma Jamus Villela, número: 034/2014, Indicando ao Chefe do 

Executivo Municipal, a possibilidade de restaurar a Placa Indicativa 

existente na Avenida Padre Pio Corso, no canteiro de entrada do 
Centro de Atenção Integral à Saúde – CAIS. A Indicação acima 

referida será encaminhada ao Executivo para as providências cabíveis; 

9)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro, 

números: 035/14, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que seja 
estudada a possibilidade de ampliação no serviço de ultrassonografia 

realizado no Posto de Saúde “José Rodrigues Palhares”; 036/14, 

Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a 

possibilidade de contratação de mais médicos, de variadas 

especialidades, para atendimento na rede municipal de saúde; 037/14, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que o Executivo Municipal, 

junto ao setor de obras públicas, providencie a construção de Bocas 

de Lobo, na Rua Guerino Mardegan, nos Bairros Jardim Boa Vista I,  II 

e III e Jardim São Luiz. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis; 10)- 

Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora Vera Regina Ramos do 

Amaral Pereira, números: 038/14, solicitando ao Senhor Prefeito 

Municipal que o Executivo Municipal, coloque lombada na Avenida 
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Severino Meirelles, na altura do nº 664; 039/14, solicitando ao Senhor 

Prefeito Municipal que o Executivo Municipal, faça modificações de 

trânsito na Rua dos Jasmins, Bairro Jardim Nova Santa Rita, onde há 

sentido duplo. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 

Executivo para as providências cabíveis; 11)- Indicações apresentadas 
pelo Sr. Vereador Domingos Antônio de Mattos, números: 040/14, 

Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova todas as 

medidas necessárias para fazer valer  a Lei complementar 033 de 08 

de maio de 2012, onde nosso município encontra-se no momento sem 
a planta de zoneamento, revogada por aquela Lei, que na época dava 

ao prefeito 90 dias para refazer o mapa de Zoneamento Municipal; 

041/14, Indicando  ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja 

criado no quadro de funcionários efetivos municipais o Cargo de 

Engenheiro Civil/Arquiteto para preenchimento de vaga a ser criada  
no Departamento de Obras e Infra Estrutura Urbana do Município, 

com posterior  realização de concurso público para seu 

preenchimento. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 

Executivo para as providências cabíveis; 12) - Indicação apresentada 
pelos Srs. Vereadores Domingos Antônio de Mattos e Paulo César 

Missiato, números: 042/2014, Indicando  à apreciação do Prefeito 

Municipal o modelo de Edital para Convite de Preços que disciplina 

sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de 

segurança patrimonial dos próprios públicos municipais através de 
vigias desarmados até que se efetive a  criação e organização da 

Guarda Civil do Município de Santa Rita do Passa Quatro. A 

Indicação acima referida será encaminhada ao Executivo para as 

providências cabíveis; 13)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador 
Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, números: 043/14, Indicando ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja instalada da placa de 

sinalização no trevo da Rodovia Zequinha de Abreu que dá acesso ao 

Hospital Psiquiátrico, indicando o acesso à Santa Rita pela entrada do 
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CAIS  (primeiro portal); 044/2014, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal para que seja criada a Atividade Delegada em nosso 

município, conforme já solicitado pelo Presidente Dr. Domingos 

Antônio de Mattos e pelo 1º Secretário, Vereador Paulo César 

Missiato, entre outros  Vereadores, a qual venho reiterar; 045/14, 
Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja melhorada e 

vitalizada a iluminação do Trevo José Colussi, reiterando indicação 

feita em 17 de junho de 2013; 046/14, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal para que seja feita a reforma dos equipamentos de 
ginástica localizados na praça que se encontra na esquina da Rua 

Benjamin Zerbato com a Rua Duvarlina Leal, Jardim Alvorada. As 

Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Executivo para as 

providências cabíveis; 14)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador 

José Mario Castaldi, números: 047/14, Indicando ao Senhor Prefeito 
Municipal para que seja providenciado um redutor de velocidade na 

estrada velha Santa Rita/Porto Ferreira, para quem chega no Trevo 

Mário Sergio Papa Marchini; 048/14, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal para que seja providenciado um estacionamento de 
motocicletas em frente a Santa Casa de Misericórdia. As Indicações 

acima referidas serão encaminhadas ao Executivo para as 

providências cabíveis; 15) – Informação de liberação de recursos 

financeiros destinados ao Município. 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, 

Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, José Mário Castaldi, Lucas 

Comin Loureiro e Domingos Antonio de Mattos. Ninguém mais 

desejando fazer uso da Palavra passa-se à Ordem do Dia constando o 
seguinte: Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº. 022/14, que 

Institui o Sistema de Controle Interno no Âmbito do Poder Executivo 

do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências. 

Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
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unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente 

convoca os Srs. Vereadores para a 5ª Sessão Ordinária, a ser realizada 

no dia 07 de abril de 2.014, às 20 horas para Discussão e Votação 

Única dos Projetos de Lei números: 001/14, que Determina a 

padronização de pavimentação de espaços de passeios e calçadas 
públicas por pedras portuguesas; 025/14, que Dispõe sobre 

autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. Informa 

que em atendimento ao requerimento protocolado pelo Sr. Rodrigo 

Bertolotti Pereira com número de inscrição 001/2014, requerendo o 
uso da Tribuna Livre, para falar sobre “inclusão e acessibilidade” e de 

acordo com os termos do artigo 387 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, oferece a palavra ao Sr. Rodrigo Bertolotti Pereira. Logo 

após, 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 abril 

de 2.014.     

 

 
 

Ver. Domingos Antonio de Mattos  
Presidente 

 
 
 

 
Ver. Paulo César Missiatto  Ver. Sebastião César Barioni 

1º. Secretário                                              2º Secretário. 
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4ª  SESSÃO ORDINÁRIA 

 
17/013/2.014 

 
  Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
 
 

Projeto de Lei nº. 001/14, que Determina a padronização de 
pavimentação de espaços de passeios e calçadas públicas por pedras 
portuguesas, 
 
Projeto de Lei nº. 025/14, que Dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar, 
 
Ofício nº. 021/14, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta a Indicação nº 032/14, 
 
Requerimento nº 003/2014, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, 
Requerendo à Mesa, na forma regimental e ouvido o Plenário, com 
fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 
informações junto a Prefeitura Municipal sobre o real motivo da 
interdição da Avenida Augusto Zorzi e quais as providências que 
estão sendo tomadas para a sua reabertura, 
 
- Requerimento nº 004/2014, de autoria de todos os Srs. Vereadores, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Artigo 7º, IX e XVI, da Lei Orgânica do 
Município, informações do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal 
sobre a prestação de contas do evento Carnavalesco realizado de 01 a 
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04 de março deste ano no Clube de Campo. Portanto a prestação de 
contas de todo o valor arrecadado, seu direcionamento e também 
todo o valor gasto nas despesas desse evento, 
 
Requerimento nº 005/2014, de autoria de todos os Srs. Vereadores: 
Tendo em vista conhecimentos que o Município aderiu ao Programa 
de Combate a Extrema Pobreza do Governo do Estado de São Paulo, 
conforme instruções constantes do site da Secretaria de 
Desenvolvimento Social – Programa São Paulo Solidário, Requerem: 
Cópia integral dos processos administrativos nºs 7643/13, referente ao 
Pregão Presencial nº 055/2013 e 6074/2013, referente ao Pregão 
Presencial nº 050/2013; Cópia do contrato social da empresa 
contratada com esclarecimento específico se a mesma exerce 
atividade de acordo com o objeto do serviço licitado. Em caso de 
resposta positiva justificar onde o serviço licitado foi enquadrado no 
objeto social (atividade econômica principal e secundárias) da 
empresa contratada; Justificar se a empresa contratada prescindia ou 
não, de acordo com seu objeto contratual, de algum registro 
especifico para seu funcionamento e se tal registro foi ou não exigido; 
Informar o número de pessoas contratadas pela empresa vencedora 
da licitação para a realização das entrevistas, especificando o nome de 
cada uma e sua atuação no trabalho, se gestor ou entrevistador, 
conforme projeto básico definido no Programa de Combate a Extrema 
Pobreza do Estado de São Paulo; Cópia do recebimento dos serviços 
prestados emitido pelo Departamento Municipal de Comunicação 
Geral, Assistência Social, contendo: a) cópia das credenciais dos 
entrevistadores; b) cópia dos relatórios efetuados por cada 
entrevistador (busca ativa); c) prova do efetivo treinamento dos 
entrevistadores, conforme projeto básico definido pelo Programa de 
Combate a Extrema Pobreza do Estado de São Paulo; d) cópia do 
relatório gerencial das entrevistas realizadas contendo os endereços 
pesquisados de forma a permitir a identificação efetiva da pesquisa 
realizada; e) outras informações relevantes que comprovem a efetiva 
prestação dos serviços, 
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Moção de Apoio nº 001/2014, de autoria do Vereador Lucas Comin 
Loureiro, solicitando à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 293 do Regimento 
Interno da Casa de Leis, Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 6.867, 
de autoria do Deputado Federal Arnaldo Jardim, o qual institui e 
estabelece diretrizes para a Política Nacional de Erradicação da Fome 
e de Promoção da Função Social dos Alimentos, 
 
Indicação apresentada pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, 
número: 034/2014, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, a 
possibilidade de restaurar a Placa Indicativa existente na Avenida 
Padre Pio Corso, no canteiro de entrada do Centro de Atenção 
Integral à Saúde – CAIS, 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro, 
números: 035/14, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que seja 
estudada a possibilidade de ampliação no serviço de ultrassonografia 
realizado no Posto de Saúde “José Rodrigues Palhares”; 036/14, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a 
possibilidade de contratação de mais médicos, de variadas 
especialidades, para atendimento na rede municipal de saúde; 037/14, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que o Executivo Municipal, 
junto ao setor de obras públicas, providencie a construção de Bocas 
de Lobo, na Rua Guerino Mardegan, nos Bairros Jardim Boa Vista I,  II 
e III e Jardim São Luiz, 
 
Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora Vera Regina Ramos do 
Amaral Pereira, números: 038/14, solicitando ao Senhor Prefeito 
Municipal que o Executivo Municipal, coloque lombada na Avenida 
Severino Meirelles, na altura do nº 664; 039/14, solicitando ao Senhor 
Prefeito Municipal que o Executivo Municipal, faça modificações de 
trânsito na Rua dos Jasmins, Bairro Jardim Nova Santa Rita, onde há 
sentido duplo, 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Domingos Antônio de 
Mattos, números: 040/14, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
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para que promova todas as medidas necessárias para fazer valer  a Lei 
complementar 033 de 08 de maio de 2012, onde nosso município 
encontra-se no momento sem a planta de zoneamento, revogada por 
aquela Lei, que na época dava ao prefeito 90 dias para refazer o mapa 
de Zoneamento Municipal; 041/14, Indicando  ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal para que seja criado no quadro de funcionários efetivos 
municipais o Cargo de Engenheiro Civil /Arquiteto para 
preenchimento de vaga a ser criada  no Departamento de Obras e 
Infra Estrutura Urbana do Município, com posterior  realização de 
concurso público para seu preenchimento, 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Leopoldo Augusto Lopes 
de Oliveira, números: 043/14, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal para que seja instalada da placa de sinalização no trevo da 
Rodovia Zequinha de Abreu que dá acesso ao Hospital Psiquiátrico, 
indicando o acesso à Santa Rita pela entrada do CAIS  (primeiro 
portal); 044/2014, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que 
seja criada a Atividade Delegada em nosso município, conforme já 
solicitado pelo Presidente Dr. Domingos Antônio de Mattos e pelo 1º 
Secretário, Vereador Paulo César Missiato, entre outros  Vereadores, a 
qual venho reiterar; 045/14, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal para que seja melhorada e vitalizada a iluminação do Trevo 
José Colussi, reiterando indicação feita em 17 de junho de 2013; 
046/14, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que seja feita 
a reforma dos equipamentos de ginástica localizados na praça que se 
encontra na esquina da Rua Benjamin Zerbato com a Rua Duvarlina 
Leal, Jardim Alvorada. 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Mario Castaldi, 
números: 047/14, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal para que 
seja providenciado um redutor de velocidade na estrada velha Santa 
Rita/Porto Ferreira, para quem chega no Trevo Mário Sergio Papa 
Marchini; 048/14, Indicando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que 
seja providenciado um estacionamento de motocicletas em frente a 
Santa Casa de Misericórdia, 
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Informação de liberação de recursos financeiros destinados ao 
Município. 
 
 

 
 

4ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

17/03/2.014 
 

 
  Pauta Ordem do Dia 

 
 

Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº. 022/14, que 
Institui o Sistema de Controle Interno no Âmbito do Poder Executivo 
do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências. 

 
 
 

 
 
 
 


