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

                                      Aos dezessete dias do mês de agosto 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 
Segunda 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 e Paulo César Missiato. 
Deixou de comparecer o Sr. Vereador 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, o Sr. Presidente 
Vereador Marcelo Simão, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento 
das seguintes pessoas: Valdir Colussi; Sebastião Dantas da Silva;  
Henrique Viviani; Pedro Otávio Maia Clemente; Agenor Balbino 
Evangelista; Agenor Balbino Evangelista; Benedicto dos Santos; Antônio 
José Bergo; Domingos Osvaldo Terassi, ocorrido recentemente. Logo 
após, 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. 163/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº. 035/2.009, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
conceder subvenção social à Sociedade Portuguesa de Beneficência 
Hospital Imaculada Conceição e Sociedade Beneficente e Hospital Santa 
Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, visando o desenvolvimento do 
Programa Estadual “PRÓ-SANTA CASA II” e dá outras providências. 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; 2)- Ofício nº. 192/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 036/2.009, o qual 
Autoriza a celebração de termo de cooperação, objetivando a interligação 
da rede de esgoto do loteamento Jardim Vale do Verde de propriedade 
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da empreendedora  Incorporadora São José de Araraquara  Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.370.590/0001-93, com aproximadamente 
170 (cento e setenta) lotes, na rede municipal, bem como a modernização 
e tratamento da rede pública de esgoto. 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)- Ofício nº. 189/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº. 037/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal a permitir que 
entidades civis, sem fins lucrativos, utilizem imóvel municipal para 
realização da XXI – FAPIS – Feira Agropecuária e Industrial 
Santarritense, bem como a transferência de até R$.130.000,00 (cento e 
trinta mil reais), para as entidades assistenciais 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; 4)- Ofício nº. 198/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei Complementar nº. 038/09, o qual Dispõe sobre 
a revogação das Leis Municipais nº. 2.558/04, nº. 2.570/04, nº. 2.617/05, 
2.638/06 nº. 2.652/06, nº. 2.682/06, nº.  2.728/07, nº. 2.734/07, nº. 
2.798/08, Altera o quadro de pessoal do Instituto de Previdência de 
Santa Rita do Passa Quatro, e consolida a Legislação Municipal sobre o 
regime Próprio de Previdência dos Servidores de Santa Rita do Passa 
Quatro. 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; 5)- Projeto de Decreto Legislativo nº. 
003/2.009, de autoria do Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 
Júnior, o qual Dispõe sobre a concessão de título de Cidadão Honorário, 
ao Sr. Flávio Júlio Pagnanelli. O referido Projeto de Decreto Legislativo 
será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Política 
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e 
manifestações; 6)- Moção nº. 002/09, de autoria do Sr. Ver. Edson da Silva 
Mezencio, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, e 
ouvido Plenário, com fundamento no Artigo 93 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, Moção de Apoio à propositura do Deputado 
Estadual José Bittencourt que deverá ser encaminhada para análise e 
aprovação do Exmo. Governador do Estado, que visa incluir na 
elaboração da lei orçamentária, verba destinada para equipar a Polícia 
Ambiental. Submetida em Discussão e Votação, foi a mesma aprovada 
por unanimidade; 7)- Moção nº. 003/09, de autoria da Mesa da Câmara 
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Municipal, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, e 
ouvido Plenário, com fundamento no Artigo 93 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, Moção de Apelo para a tramitação autônoma, na 
Assembléia Legislativa do Estado  de São Paulo, do Projeto de Lei nº. 
395/05, que visa o repasse direto às Cidades Estâncias, de 50% das 
verbas do Fundo de Melhoria das Estâncias, que tenham constituído um 
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Turismo. Submetida em 
Discussão e Votação, foi à mesma aprovada por unanimidade; 8)- 
Requerimento apresentado pelos Srs. Vereadores: João Roberto Alves 
dos Santos Júnior; José Mário Castaldi, Edson da Silva Mezencio, Paulo 
César Missiato e Marcelo Eduardo Rissato, nº. 035/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido Plenário, com 
fundamento no Artigo 22, § 8º e 9º, do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, a prorrogação por mais 90 (noventa dias) do prazo inicial, da 
Comissão Especial de Inquérito, a fim de possibilitar a ultimação dos 
trabalhos. Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 9)- Requerimento apresentado pela Mesa da Câmara 
Municipal nº. 036/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplausos e Congratulações a Ilustríssima Senhora 
Margherita Oliana a “Irmã Ana Maria”, como é conhecida e tratada, que 
no próximo dia 18 de agosto completará 50 anos de sua chegada ao 
Brasil, para desenvolver seu trabalho missionário junto a crianças e 
adolescentes através da Congregação “Filhas de São José”. Submetido 
em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 10)- 
Indicação apresentada pela Sra. Vereadora Norma Jamus Villela, número 
143/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que sejam 
efetuados reparos no Cruzeiro existente na Praça Zequinha de Abreu, 
marco da fundação da nossa cidade. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 11)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal, 
números: 154/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para 
que determine estudos sobre a possibilidade de incluir no Projeto de Lei 
Orçamentária para o próximo exercício a concessão de subvenção social 
ao Hospital de Câncer de Barretos, instituição que atende pacientes de 
nosso município através do SUS; 155/2.009 Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que Seja providenciada a colocação de 
caçamba no final da Rua Carlos de Rossi, Jardim Boa Vista III, que, 
periodicamente, deverá ser limpa e desocupada; 156/2.009 Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente, seja estudada a possibilidade de asfaltamento da Rua Luis 
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Marchi no Jardim Bonanza; 157/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através do departamento competente, sejam 
providenciados os reparos necessários no calçamento da Rua Olinto 
Carnielli, no Jardim Planalto; 158/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através do departamento competente, seja 
providenciada a pintura de sinalização de PARE no leito carroçável da 
Rua José Rodrigues Palhares no cruzamento com Rua Victor Meirelles, 
centro; 159/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que 
promova alteração na Lei Municipal nº. 2.522, de 18 de dezembro de 
2.003, que dispõe sobre ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, mais precisamente reduzindo a alíquota para o cálculo de 
impostos incidente sobre a prestação de alguns serviços, conforme 
demonstra Lista de Serviços em anexo. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo 
Eduardo Rissato, números: 160/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através  do Departamento competente, seja 
providenciada, com urgência, melhor sinalização, incluindo a pintura no 
leito carroçável, com aviso de PARE no trevo existente na Avenida 
Professor José Gonso, esquina da Lanchonete “Skinão Lasnches”; 
161/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através  
do Departamento competente, seja estudada a possibilidade de 
construção de camarins no Centro Cultural “Mário Covas”; 162/2.009 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal providências no sentido de 
efetuar a troca de lâmpadas queimadas na Praça da Igreja da 
Aparecidinha, localizada na Rua Carlos Augusto Monteiro de Barros, 
Vila Norte. 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, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Caros Colegas, Platéia presente, 
Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu, Rádio FM. Santa Rita e 
internautas, boa noite; Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar os 
Jovens empreendedores da “Sevem”, que é uma Escola de informática, 
agora com uma unidade em Santa Rita, desejamos que tenham muito 
sucesso em nossa cidade; Quero  também, parabenizar os Organizadores 
da 2ª Feria de Carros Antigos, isto é uma cultura, e a cultura educa o 
povo, portanto, isto é muito importante, mas, ainda, a cultura é pouco 
valorizada; Gostaria de estar chamando a atenção à respeito da Caixa 
d’agua, existente no bairro Jardim Nova Santa Rita, fazem anos que esta 
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caixa esta desativada, mas vaza água dia e noite e esta água está sendo 
desperdiçada, em grande volume e em muitos lugares, falta água 
constantemente; Com relação a Intermed, muitas pessoas tem me 
procurado para saber se realmente estes estudantes virão, já enviamos 
ofício ao Sr. Prefeito, solicitando que o Departamento de Saúde se 
manifeste, pois, tivemos que suspender as aulas por determinação do 
Secretário de Saúde do Estado, portanto, no nosso caso é o 
Departamento de Saúde que tem que se posicionar, pois, não podemos 
assumir uma situação que não caba à nós decidirmos”; Edson da Silva 
Mezencio, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, 
Nobres Colegas; público presente e a todos os ouvintes; Quero levar aos 
Srs. Vereadores respostas de solicitações feitas pelos mesmos; Informo a 
Vereadora Norma, que a Municipalidade possui apenas um caminhão 
pipa e que se for solicitado, há a possibilidade de maior abastecimento 
ao Bairro Jardim Flamboyam; Ao Vereador João Roberto, o 
Departamento de Saúde informa, que já existe uma comissão pro-saúde 
e que através de um convênio tripartite, onde participaram Prefeitura, 
através do Departamento de Saúde, Santa Casa e Unimed, onde 
pleiteiam um Centro de Diagnóstico de Imagem, que constará de um 
Ultrassom, do Departamento de Saúde, com permissão de uso, um Raio 
X, da Santa Casa, com permissão de uso, já existe um pedido de um 
tomógrafo e o mamógrafo está em andamento, através de doação pelo 
Rotary Clube; Com relação a ponte do Distrito de Santa Cruz da Estrela, 
já existe um compromisso com o Governo do Estado e a firma que irá 
fazer o recapeamento, fará a ponte, pois, se a ponte for construída 
através da Defesa Civil, terá um gasto de aproximadamente R$ 
100.000,00 (Cem mil Reais) para o Município; Ao Vereador Riva  e ao 
Nobre Presidente, Vereador Marcelo Simão, o Sr. Prefeito  informa que 
desde o ano de 2.007 já existe um Inquérito Civil na Promotoria de 
Justiça, onde está em andamento o caso da zoonese, inclusive, a 
Prefeitura vem atendendo a todos os pedidos da Promotoria Publica; 
Trago a palavra do Departamento de Saúde e do Gabinete do Sr. 
Prefeito, sobre a Intermed, foi consultada a Vigilância Epidemiológica de 
Ribeirão  Preto e foi dito que não há nenhum protocolo onde se 
determinasse suspender os eventos; Vale a pena ressaltar que os eventos 
de Barretos, inclusive, a “Facira” terá seus eventos normais, em 
entrevista a “folha”, o Ministro Temporão disse que os casos de gripe A, 
já estão diminuindo, e a tendência é diminuir cada vez mais; Temos hoje 
nesta Casa, a presença de um membro da comissão da Intermed, que nos 
traz a informação de que, durante os eventos, serão feitas palestras 
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informativas e educativas e teremos um dia, à ser marcado, quando 
teremos a presença de vários médicos, que atenderá a população em 
praças da cidade; Com relação à publicação do Jornal “O Santarritense”, 
à respeito da segunda denúncia anônima que chegou até esta Casa, 
tenho a informar que houve uma grande repercussão no seio do povo e a 
população quer  saber do que se trata e se irá ser investigada; A 
publicação do Colunista daquele jornal, nada mais é, do que uma 
complementação do que diz o Jornal “Passa Quatro” e o que esta 
Câmara de Vereadores falou na última Sessão, portanto, requeiro ao 
Nobre Presidente, a formação de uma Comissão investigativa, 
constituída de integrantes do Poder Legislativo, Executivo, bem como, 
de representantes da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, 
para que os fatos sejam apurados e possamos dar uma resposta ao 
Colunista e a população; Com relação a AEUS, quero informar que 
protocolei no Ministério Público toda a documentação; Gostaria de 
participar à todos, a posição do PDT com relação a Intermed; O 
Presidente do PDT Municipal, Sr. Hermes Fonseca Pio, se manifesta 
contrário a realização do evento, com o intuito de preservar a população, 
por considerar de grande risco público, pelas circunstâncias atuais”; João 
Roberto Alves dos Santos Júnior, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente; Srs. Secretários; Nobres colegas; Platéia presente; Ouvintes 
das Rádios que estão transmitindo nossa Sessão e Internautas, boa noite; 
Com relação à resposta do Líder do Sr. Prefeito, Vereador Edson, 
gostaria de saber se estes exames como a mamografia, se com este 
aparelho, serão atendidos, também, pacientes do SUS, pois, temos 
pessoas, que são pacientes do Posto de Saúde e há mais de três meses 
estão esperando para fazer um exame e não consegue vaga; O Secretário 
de Saúde do Estado, pré-aprovou um mamógrafo para nossa cidade, 
mas, não veio para cá porque a DIR de Ribeirão Preto entende que não 
temos um número de mulheres suficiente para termos este aparelho, e 
hoje recebo a informação de que iremos ter um centro de diagnóstico 
com tomógrafo, que Deus permita que isto seja concretizado, pois, existe 
um problema de cotas de exames, talvez seja este o motivo pelo qual a 
nossa regional de Ribeirão Preto não tenha considerado interessante 
viabilizar um aparelho de mamografia para nossa cidade, porque o 
hospital de Ribeirão Preto perderia as cotas de exames feitos pela nossa 
cidade, quero saber se caso houver, realmente, a doação deste 
mamógrafo, se irão conseguir tirar as cotas de Ribeirão Preto, pois, de 
nada adianta termos um aparelho para mamografia e os exames, serem 
feitos para quem tem convênio, e não para os pacientes do SUS, que são 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro 
                     Estado de São Paulo 

                      CNPJ – 50.719.681/0001-10 
Rua José Rodrigues Palhares, 117 - Fone/Fax (019) 3582-2441 - CEP 13.670-000 

 

 7 

os mais necessários; Com relação a ponte do Distrito de Santa Cruz da 
Estrela, mais uma vez, na minha opinião, o Executivo não define nada, o 
Executivo recebeu quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de 
janeiro a junho e não tem condições de fazer esta ponte, infelizmente, a 
população deste Distrito está esquecida; Com relação a Intermed, na 
qualidade de médico, não estou contra a este evento, sabemos que parte 
do comércio se beneficia com isto, temos que contar com este evento 
para que o comércio tenha algumas migalhas, pois, não é feita nenhuma 
ação voltada para viabilizar o turismo e a cultura em nossa cidade; 
Minha preocupação enquanto Vereador e médico, é que haja propagação 
deste vírus, com maior facilidade, portanto, o Sr. Prefeito Municipal que, 
também, é médico e o Secretário da Saúde, deveriam conversar com os 
organizadores, para que seja pensado na possibilidade de ser adiado este 
evento”; José Mário Castaldi: para manifestar, o seguinte “Sr. Presidente; 
Nobres colegas, Ouvintes das emissoras, Internautas e Platéia presente, 
boa noite, Quero informar que estou enviando um ofício para Deputado 
Estadual Baleia Rossi, solicitando que o mesmo envie para a Prefeitura 
Municipal, via CONAB, leite em pó para que a Prefeitura possa repassar 
para as Entidades Assistenciais e as Escolas, na intuito de ajudar na 
alimentação daqueles que mais necessitam”; Marcelo Eduardo Rissato usa 
da Palavra para Justificar suas Indicações de números: 060, 061 e 062/09, 
apresentadas nesta Sessão e, também, para manifestar o seguinte: 
“Estivemos, recentemente, em São Paulo, no dia 13 do corrente, este 
Vereador, acompanhado da Vereadora Norma, do Presidente do PTB, 
José Henrique Zorzi e do nosso amigo Alencar Vilela, quando fizemos 
uma visita muito importante, e tivemos um contato com o Deputado 
Petebista, Roque Barbieri, no qual envia à todos um forte abraço e 
fizemos algumas cobranças cabíveis e através de pedidos da equipe do 
PTB, brevemente, estaremos recebendo verbas do PTB, para o nosso 
Município para ajudar as entidades de nossa cidade”; Paulo César 
Missiato, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Srs. Secretários, 
Nobres Colegas, Ouvintes das emissoras e internautas; “Quero reiterar 
algumas solicitações pendentes; Em dezembro será feita a sagração da 
Igreja Matriz, uma obra maravilhosa feita com recursos de nosso povo e, 
anteriormente, solicitei ao Executivo para que fosse providenciada uma 
reforma geral na nossa Praça da Matriz, que está necessitando; Tive a 
informação de que no último final de semana faltou água em alguns 
bairros de nossa cidade e o que me assusta é que recebi uma denúncia, 
que temos duas bombas, uma queimou, a outra foi colocada no lugar e, 
iam mandar a queimada para revisão, mas, não mandaram, e enviaram 
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uma nota fiscal para ser paga; Pelo que li nos jornais neste final de 
semana, Santa Rita do Passa Quatro teve um aumento de R$1.000.000,00 
(Um milhão de reais) de arrecadação de impostos e, na primeira Sessão 
deste ano, apresentamos uma solicitação dispondo sobre melhoras para 
o Distrito de Santa Cruz da Estrela e, até o momento, nada foi feito, se a 
Municipalidade não pode investir em R$.100.000,00 (cem mil reais) para 
restaurar esta ponte, no Distrito de Santa Cruz da Estrela, deveria então 
passar este Distrito para  Tambaú ou Porto Ferreira, pois, isto é um 
descaso para com esta população; Com relação a Intermed, quero deixar 
minha opinião, pois, sou contra à este evento, porque trata-se de um 
motivo muito sério, este vírus é muito violento, que me desculpe muito o 
comércio, mas, meu interesse primordial é a população santarritense; 
Sobre a saúde, acredito que valeu a pena nossa conduta, pois, hoje, o 
atendimento de pronto socorro está sendo feito por médicos de nossa 
cidade e a população esta sendo melhor atendida”; Marcelo Simão, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Srs. Secretários, Nobres Colegas, 
Platéia presente e Imprensa; É uma honra estarmos   sendo assistidos 
pela internet; Na primeira Sessão transmitida pela internet, tivemos um 
acesso de cento e sete pessoas, tivemos uma audiência muito grande da 
Rádio “Zequinha de Abreu”, da Rádio “Santa Rita FM” e o nosso 
objetivo com esta divulgação dos trabalhos desta Casa, é aumentar ainda 
mais a transparência dos trabalhos, conhecimento por parte da 
população do material que fazemos, sugestões e reclamações; Quero 
homenagear a Irmã Ana Maria, cinqüenta anos de Brasil, de um trabalho 
maravilhoso feita pelo Instituto do qual ela lidera e engrandece demais o 
mesmo; Quero, também, cumprimentar o Ver. João Roberto, pelo Projeto 
de Decreto Legislativo, que dispõe sobre a concessão título de Cidadão 
Santarritense ao Sr. Flávio Pagnanelli, ao qual muito honra nossa cidade 
tê-lo como cidadão honorário Santarritense; Quero mostrar a todos, o 
trabalho feito por esta Casa, com a participação do Executivo, da 
Associação Comercial, de um Projeto de redução do ISS para a 
Município, com este Projeto de Lei, se aprovado pelo Executivo 
Municipal, nós teremos um ISS altamente competitivo na região, sendo 
um dos mais baratos, justo e, com certeza, atraindo muitas empresas e, 
principalmente, fazendo com que as empresas Santarritenses não saiam 
daqui”; Sobre a Zoonese, em 2005 apresentei um Projeto de Lei dispondo 
sobre Zoonese e apenas em 2007, depois de muita luta, conseguimos 
aprovar este Projeto e até o momento não temos um centro de Zoonese e 
nenhum projeto nesta área, portanto, reitero aqui este pedido; A 
colocação que o Vereador Riva recebeu do Executivo Municipal não está 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro 
                     Estado de São Paulo 

                      CNPJ – 50.719.681/0001-10 
Rua José Rodrigues Palhares, 117 - Fone/Fax (019) 3582-2441 - CEP 13.670-000 

 

 9 

correta, o Projeto aprovado desde 2007 carece de vontade política, 
principalmente, do Sr. Prefeito Municipal; Quando o Vereador Edson 
cita a comissão investigativa, sobre a matéria publicada no Jornal, esta 
comissão não possui nenhuma legalidade, nós não podemos fazer uma 
comissão investigativa com o Executivo Municipal, nós investigamos o 
Executivo, portanto, nós não podemos fazer nenhum trabalho 
juntamente, com o Executivo para investigação desta denúncia anônima, 
podemos apresentar um Requerimento assinado por todos, ao Executivo 
para sabermos os ilícitos que aconteceram nesta tomada de preço; Com 
relação à Intermed, nossa opinião ficou muito clara durante todo este 
período e cominou com o ofício encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, 
quando solicitamos um parecer do Departamento Municipal de Saúde, 
sobre o risco ou não da realização deste evento em nossa cidade; Como 
políticos, nós não devemos opinar quando o assunto é saúde, devemos 
ter o bom senso de ouvirmos os técnicos da área da Saúde; 
Particularmente, sempre gostei da vinda da intermed, que trazem 
recursos para o Município, mas, acima de tudo, está a segurança de 
nossa população, o Sr. Prefeito chama a responsabilidade para si, quando 
recebemos nosso ofício, ouvindo o Dr. Reinaldo e Drª. Maria Helena, que 
estão fazendo um brilhante trabalho, ele entende que não há nenhum 
risco para o Município em termos de Saúde, receber estes estudantes; 
Logo após, o Sr.Vereador Marcelo Simão, se manifesta e esclarecer a 
respeito de uma matéria publicada no Jornal “O Santarritense” em 15 de 
agosto do corrente ano”. 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. 032/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera o dispositivo da Lei 
Municipal nº. 2.599, de 18 de julho de 2.005, que dispõe dos requisitos e 
dos registros da candidatura ao cargo de conselheiro tutelar. Submetido 
em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes; 033/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dá 
nova redação ao art. 1º da Lei nº. 2.786, de 13 de outubro de 2.008. 
Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade dos presentes; Emenda Substitutiva apresentada pela 
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 034/09, no sentido 
de que na ementa do referido Projeto de Lei passe a constar a palavra 
“revoga”, em substituição à expressão “altera”, pois, atende melhor ao 
sentido intrínseco para o qual tal lei será promulgada. Submetida em 
Discussão e Votação Única, foi a referida Emenda aprovada por 
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unanimidade dos presentes; Projeto de Lei nº. 034/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal , o qual Altera as Leis 2.807, de 30 de dezembro de 
2.008 e 2.824 de 20 de maio de 2.009, que dispõem sobre doação de área 
ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), revoga a doação 
autorizada pela Lei nº. 1.889, de 02 de abril de 1.991 e dá outras 
providências. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
aprovado por unanimidade dos presentes; Discussão e Votação Única do 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/09, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, o qual Institui o Programa Câmara Itinerante no 
Município de Santa Rita do Passa Quatro – SP. Submetido em Discussão, 
solicitou a Palavra os Srs. Vereadores João Roberto Alves dos Santos Júnior, 
para manifestar o seguinte: “Gostaria de manifestar que somente tem 
condições de fazer um trabalho deste uma Câmara transparente, que não 
tem receio de ir até a população”; Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Quero lembrar que esta atitude é de toda a Casa, colocação da 
Verª. Norma, Ver. Paulo César, todos tiveram a oportunidade de si 
manifestar deste o início; Sabemos do desejo de todos os Vereadores de 
estarem em contato com a população e como o Ver. João Roberto, muito 
bem colocou, é necessária muita seriedade compromisso com a 
população, para levar suas reivindicação ao Executivo”. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Vereadores para a 13ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 08 de 
setembro de 2.009, às 20:00 horas para serem Discutidos e Votados os 
Projetos de Lei nºs. 035/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à Sociedade 
Portuguesa de Beneficência Hospital Imaculada Conceição e Sociedade 
Beneficente e Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, 
visando o desenvolvimento do Programa Estadual “PRÓ-SANTA CASA 
II” e dá outras providências; 036/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
o qual Autoriza a celebração de termo de cooperação, objetivando a 
interligação da rede de esgoto do loteamento Jardim Vale do Verde de 
propriedade da empreendedora  Incorporadora São José de Araraquara  
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.370.590/0001-93, com 
aproximadamente 170 (cento e setenta) lotes, na rede municipal, bem 
como a modernização e tratamento da rede pública de esgoto; 037/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal 
a permitir que entidades civis, sem fins lucrativos, utilizem imóvel 
municipal para realização da XXI – FAPIS – Feira Agropecuária e 
Industrial Santarritense, bem como a transferência de até R$.130.000,00 
(cento e trinta mil reais), para as entidades assistenciais e dá outras 
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providências; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 038/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Dispõe sobre a revogação das Leis Municipais nº. 2.558/04, nº. 2.570/04, 
nº. 2.617/05, 2.638/06 nº. 2.652/06, nº. 2.682/06, nº.  2.728/07, nº. 
2.734/07, nº. 2.798/08, Altera o quadro de pessoal do Instituto de 
Previdência de Santa Rita do Passa Quatro, e consolida a Legislação 
Municipal sobre o regime Próprio de Previdência dos Servidores 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 agosto de 2.009. 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                      Presidente 

 
 
 
 

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