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

 
                                            Aos dezoito dias do mês de março do ano de 

dois mil e treze, 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; Paulo César Missiato e Sebastião César 
Barioni e Vera Regina Ramos do Amaral Pereira. Foram convocados 

para prestarem seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes 

funcionários desta Edilidade: Marcelo Simão; Régia Maria Alves 

Fernandes Ribeiro, 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, 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 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 seguida, consulta o Plenário se o mesmo 

concorda com a dispensa da leitura das Atas das Sessões anteriores, 
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sendo aceitas foram as  mesmas  aprovadas. O Sr. Presidente, solicita 

um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Maria 

Antonia Perusso; Camily Vitória Fernandes de Souza; Ricardo 

Donizetti Ferreira; Maria Tereza Lazari; Dejanira Gomes dos Santos; 
Margarida Maria da Silva Bizinato; Riqueta Zago Terassi; Benedito 

Alves dos Santos e Quioko Cavassaki, ocorrido recentemente. Logo 

após, solicita ao 1º Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do 

material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº. 017/13, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando  Projeto de Lei nº 
030//13, o qual Autoriza o Executivo Municipal a firmar Convênio 

com a “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do 

Passa Quatro”, com o objetivo de viabilizar complemento de Serviços 

de Saúde Pública de Pronto Atendimento, relacionados a assistência 
médica de sobreaviso de especialidades e serviços de apoio as 

urgências e emergências e central de estabilização, estendidos a toda 

a população que deles necessite.  O referido Projeto de Lei será 

encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação,  de 

Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública e de 
Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e 

análise; 2)- Projeto de Lei nº 026//13 de autoria do Sr. Vereador Lucas 

Comin Loureiro, o qual Institui o Dia Municipal do Voluntário e dá 

outras providências. O referido Projeto de Lei será encaminhado à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para estudos e análise; 

3)- Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 002/13, de 

autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, a qual Dispõe sobre a 

alteração do inciso VI, do artigo 71, da Lei Orgânica da Estância 

Climática de Santa Rita do Passa Quatro/SP. A referida Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica do Município será encaminhada à Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, para estudos e análise; 4)- Projeto 

de Resolução nº 003/13, de autoria dos Srs. Vereadores, o qual Dispõe 

sobre as alterações da alínea “m”, do inciso II do artigo 18; da alínea 
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“a” do inciso VI, do Artigo 25 e do inciso I, do artigo 261, todos do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa 

Quatro/SP. O referido Projeto de Resolução será encaminhado à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para estudos e análise; 
5)- Ofícios de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando respostas de 

Indicações dos Srs. Vereadores. As referidas informações ficarão à 

disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria desta Casa; 6)- Ofício nº. 

015/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando resposta de 

Requerimento nº 004/13. A referida informação ficará à disposição dos 
Srs. Vereadores na Secretaria desta Casa; 7)- Ofício Especial, de 

autoria do Presidente do Diretório Municipal do PSDB, comunicando 

que o Diretorio indicou ao cargo de Líder de sua Bancada perante este 

Parlamente a Vereadora Vera Regina Ramos do Amaral Pereira, 
permanecendo como Líder do Prefeito o Vereador Luis Roberto 

Daldegan Broglio;  8)- Requerimento nº. 008/13, de autoria do 

Vereador Paulo César Missiato, Requerendo à Mesa, após as 

formalidades regimentais de acordo com o Art. 7º, IX, XI e XVI, 

informações do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, sobre o envio 
de documentação à esta Casa Legislativa que ateste a capacitação dos 

funcionários em comissão, não efetivos, em relação aos 

Departamentos em que estão lotados, bem como horário de trabalho 

que prestam no Departameto e local onde é desenvolvido o 
expediente. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade; 9)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador  Luis 

Roberto Daldegan Broglio, nº. 072/13, Indicando ao Senhor Prefeito 

Municipal, providências no sentido de que seja estudada a 

possibilidade em nosso município da realização de um mutirão de 
cirurgias de catarata. A Indicação acima referida será encaminhada ao 

Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)-  

Indicação apresentada pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, 073/13, 
Indicando ao Senhor Chefe do Executivo Municipal reiterando a 



 
 

 4 

Indicação nº 006/2012, para que se tome as providências necessárias 

para a construção de uma ou mais lombadas nos quarteirões finais da 

Rua Barão de Cotegipe, principalmente entre o trecho compreendido 

entre a Rua dos Expedicionários e a Rua Ignácio Ribeiro, conforme 
abaixo-assinado de 03 de fevereiro de 2012; 11)- Indicações 

apresentadas pelo Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro, números: 

074/13, Indicando  ao Chefe do Poder Executivo o asfaltamento da 

Rua Luiz Marchi, no Jardim Bonanza; 075/13, Indicando  ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja 
providenciada a poda das árvores da Rua Francisco de Rosa, Jardim 

Lagoinha; 076/13, Indicando  ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que seja nomeada uma funcionária para ajudar nos 

trabalhos da cozinha da Escola Nelson Fernandes, unidade escolar 
que conta com apenas uma funcionária neste setor; 084/13, Indicando 

ao Senhor Prefeito Municipal  para que solicite ao Departamento de 

Educação da Prefeitura Municipal, estudos para a ocupação das salas 

ociosas na Escola João Baptista Ribaldo e construção de mais algumas 

salas no espaço disponível, para contemplar aquela escola com uma 
creche, que poderá suprir a carência de vagas que existe na Creche do 

Jardim São Luiz; 085/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal  para 

que solicite ao Departamento competente da Prefeitura Municipal, 

construção de lombada, dentro das normas técnicas, na Avenida José 
Ribeiro de Oliveira, nas imediações da Bicicletaria do Jair. As 

Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 

Municipal para as providências cabíveis; 12)- Indicações apresentadas 

pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, números: 077/13, Indicando 

ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao Departamento 
competente da Prefeitura Municipal, que sejam restauradas as 

pinturas das faixas de pedestres no trevo “Mário Sérgio Papa 

Marchini”, bem como instalar placas de sinalização de “PARE”, para 

melhor visualização dos motoristas; 078/13, Indicando ao Senhor 
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Prefeito Municipal que solicite ao Departamento competente a 

erradicação em nossa cidade, das árvores denominadas de “Murraya 

Paniculata”, conhecida como “Murta”, conforme determina a Lei nº 

2.816, de 23 de abril de 2009;  079/13, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento 

competente da Prefeitura Municipal, estudos no sentido de 

providenciar o escoamento das águas pluviais nas esquinas da 

Avenida Severino Meirelles, com a Rua Misael Alves de Araújo, Rua 

Major Silva Lima e Rua Francisco Ribeiro, no Bairro Botafogo; 080/13, 
Indicando  ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de sinalizar 

no piso da Avenida Professor José Gonso, próximo ao portão lateral da 

EMEF “Madre Carmelita”, e também na altura do nº 382 da mesma 

Avenida. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 13)- 

Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Sebastião César Barioni, 

números: 081/13, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal  que seja providenciada legislação e atuação dos 

Departamentos competentes para organizar o trânsito de bicicletas 
nas ruas de Santa Rita do Passa Quatro; 082/13, Indicando ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  para que solicite ao 

Departamento competente da Prefeitura Municipal, para que faça a 

correção da cobertura da estrutura que se encontra onde os alunos 
fazem exames para aprovação de carta de motorista; 083/13, 

Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  para que seja 

estudada a mudança do mês de referência para aumento salarial dos 

funcionários públicos municipais para o próximo ano acontecer no 

mês de janeiro de 2014. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 

cabíveis;  14)- Indicação apresentada pelos Srs. Vereadores Domingos 

Antonio de Mattos e Paulo César Missiatto, número: 086/13, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal  para que atenda as 
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indicações encaminhadas à Câmara Municipal, pelos alunos da APAE, 

quando da visita dos mesmos, acompanhados pela Professora Isabel. 

As indicações são: Maior incentivo para a Banda Zequinha de Abreu; 

Melhorias na área de lazer do Jardim São Luiz; Construção de um 
Parque adaptado para cadeirantes na Praça do Jardim 22 de Maio, 

Plantar árvores nas ruas que não tem; Construir Casas Populares e 

mais atrações na Semana Cultural. A Indicação acima referida será 

encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 

cabíveis; 15)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Domingos 
Antonio de Mattos, números: 087/13, Indicando ao Senhor Prefeito 

Municipal  para que seja promova nova anistia e remissão de juros e 

correção monetária e demais atualizações de dividas para os 

munícipes inadimplentes com a Prefeitura Municipal;  092/13, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  para que 

solicite a verificação das taxas de água que estão sendo cobradas pela 

média de consumo, em lugares de difícil leitura, sendo essa media 

possivelmente calculada em número de meses insuficientes para se 

apurar o valos, resultando em valores muito altos para o munícipe. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 

Municipal para as providências cabíveis; 16)- Indicações apresentadas 

pelo Sr. Vereador Paulo César Missiatto, números: 088/13, Indicando 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  que seja providenciado 
junto ao Departamento Municipal, disposição para as caçambas que 

retiram entulhos, transportar os materiais e resíduos cobertos com 

lona, para evitar a queda de material ou mesmo entulho junto as vias 

públicas e estradas; 089/13, de Indicando ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal  que seja realizada a manutenção nas calçadas a 
Avenida Padre Pio Corso; 090/13, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal  para que seja construida uma lombada dentro dos 

padrões normatizados na Rua Francisco Ribeiro, próximo a 

“Lanchonete do Maia”; 091/13, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito Municipal  que seja instalada academia ao ar livre, 

juntamente com brinquedos infantis na Praça Mario Mattoso e na 

Praça José Carlos Missiatto. As Indicações acima referidas serão 

encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 17)- Informações sobre o recebimento de liberação de 

recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. As referidas informações 

ficarão à disposição de todos na Secretaria desta Casa. Terminado o 

Material do Expediente o Sr.  Presidente oferece a Palavra aos 
oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: Lucas 

Comin Loureiro; José Mário Castaldi; Norma Jamus Villela; Vera 

Regina Ramos do Amaral Pereira; Paulo César Missiato 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 Veto ao Projeto de Lei Complementar nº. 002/13, de autoria 

do Sr. Vereador Paulo César Missiatto, o qual Altera o § 3º do art. 7 º 

da Lei Complementar 037, de 06 de junho de 2.012. (Artigo 351 do 

Regimento Interno. O Sr. Presidente informa que de acordo com o 
Artigo 351 do Regimento Interno, a apreciação do Veto pelo Plenário 

deverá ser feita em um só turno de discussão e Votação, 

considerando-se aprovada a matéria vetada se obtiver o voto favorável 

da maioria absoluta dos membros da Câmara.  Logo após, submete 
em Discussão e Votação Secreta o Veto Total ao Projeto de Lei 

Complementar nº. 002/13, chamando por ordem alfabética cada um 

dos Srs. Vereadores para votarem e depositarem sua cédula na urna. 

Prosseguindo, convida os Vereadores: Lucas Comin Loureiro; José 

Mário Castaldi e Vera Regina Ramos do Amaral Pereira para se 
aproximarem da Mesa com a finalidade de fiscalizar a apuração dos 

votos, sendo que o Veto Total ao Projeto de Lei nº. 002/13 foi rejeitado 

pela maioria, com sete votos contrários ao veto e dois votos favoráveis 

ao veto, ficando aprovado o Projeto de Lei Complementar   nº. 
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002/2013; Segunda Discussão e Votação da Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica do Município nº. 001/13, de autoria da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal, o qual Dispõe sobre a inclusão do artigo 55-A na 

Lei Orgânica da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro/SP. 
Submetida em Segunda Discussão e Votação, foi a mesma aprovada 

por unanimidade. Em seguida, 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: 01 de abril de 2.013.     
 
  
 

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 
 

       18/03/2.013 
 

  Pauta do Expediente e das Proposituras 
 
 

Projeto de Lei nº 030//13, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
firmar Convênio com a “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Santa Rita do Passa Quatro”, com o objetivo de viabilizar 
complemento de Serviços de Saúde Pública de Pronto Atendimento, 
relacionados a assistência médica de sobreaviso de especialidades e 
serviços de apoio as urgências e emergências e central de 
estabilização, estendidos a toda a população que deles necessite;  
 
Projeto de Lei nº 026//13 de autoria do Sr. Vereador Lucas Comin 
Loureiro, o qual Institui o Dia Municipal do Voluntário e dá outras 
providências; 
 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 002/13, de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, a qual Dispõe sobre a 
alteração do inciso VI, do artigo 71, da Lei Orgânica da Estância 
Climática de Santa Rita do Passa Quatro/SP; 
 
Projeto de Resolução nº 003/13, de autoria dos Srs. Vereadores, o qual 
Dispõe sobre as alterações da alínea “m”, do inciso II do artigo 18; da 
alínea “a” do inciso VI, do Artigo 25 e do inciso I, do artigo 261, todos 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa 
Quatro/SP; 
 
Ofícios de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando respostas de 
Indicações dos Srs. Vereadores; 
 
Ofício nº. 015/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
resposta de Requerimento nº 004/13; 
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Ofício Especial, de autoria do Presidente do Diretório Municipal do 
PSDB, comunicando que o Diretorio indicou ao cargo de Líder de sua 
Bancada perante este Parlamente a Vereadora Vera Regina Ramos do 
Amaral Pereira, permanecendo como Líder do Prefeito o Vereador 
Luis Roberto Daldegan Broglio; 
 
Requerimento nº. 008/13, de autoria do Vereador Paulo César 
Missiato, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais de 
acordo com o Art. 7º, IX, XI e XVI, informações do Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal, sobre o envio de documentação à esta Casa 
Legislativa que ateste a capacitação dos funcionários em comissão, 
não efetivos, em relação aos Departamentos em que estão lotados, 
bem como horário de trabalho que prestam no Departameto e local 
onde é desenvolvido o expediente; 
 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador  Luis Roberto Daldegan 
Broglio, nº. 072/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, 
providências no sentido de que seja estudada a possibilidade em 
nosso município da realização de um mutirão de cirurgias de catarata. 
A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 10)-  Indicação apresentada 
pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, 073/13, Indicando ao Senhor 
Chefe do Executivo Municipal reiterando a Indicação nº 006/2012, 
para que se tome as providências necessárias para a construção de 
uma ou mais lombadas nos quarteirões finais da Rua Barão de 
Cotegipe, principalmente entre o trecho compreendido entre a Rua 
dos Expedicionários e a Rua Ignácio Ribeiro, conforme abaixo-
assinado de 03 de fevereiro de 2012; 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro, 
números: 074/13, Indicando  ao Chefe do Poder Executivo o 
asfaltamento da Rua Luiz Marchi, no Jardim Bonanza; 075/13, 
Indicando  ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
seja providenciada a poda das árvores da Rua Francisco de Rosa, 
Jardim Lagoinha; 076/13, Indicando  ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que seja nomeada uma funcionária para 
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ajudar nos trabalhos da cozinha da Escola Nelson Fernandes, unidade 
escolar que conta com apenas uma funcionária neste setor; 084/13, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal  para que solicite ao 
Departamento de Educação da Prefeitura Municipal, estudos para a 
ocupação das salas ociosas na Escola João Baptista Ribaldo e 
construção de mais algumas salas no espaço disponível, para 
contemplar aquela escola com uma creche, que poderá suprir a 
carência de vagas que existe na Creche do Jardim São Luiz; 085/13, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal  para que solicite ao 
Departamento competente da Prefeitura Municipal, construção de 
lombada, dentro das normas técnicas, na Avenida José Ribeiro de 
Oliveira, nas imediações da Bicicletaria do Jair; 
 
Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, 
números: 077/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal que solicite 
ao Departamento competente da Prefeitura Municipal, que sejam 
restauradas as pinturas das faixas de pedestres no trevo “Mário Sérgio 
Papa Marchini”, bem como instalar placas de sinalização de “PARE”, 
para melhor visualização dos motoristas; 078/13, Indicando ao Senhor 
Prefeito Municipal que solicite ao Departamento competente a 
erradicação em nossa cidade, das árvores denominadas de “Murraya 
Paniculata”, conhecida como “Murta”, conforme determina a Lei nº 
2.816, de 23 de abril de 2009;  079/13, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento 
competente da Prefeitura Municipal, estudos no sentido de 
providenciar o escoamento das águas pluviais nas esquinas da 
Avenida Severino Meirelles, com a Rua Misael Alves de Araújo, Rua 
Major Silva Lima e Rua Francisco Ribeiro, no Bairro Botafogo; 080/13, 
Indicando  ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de sinalizar 
no piso da Avenida Professor José Gonso, próximo ao portão lateral da 
EMEF “Madre Carmelita”, e também na altura do nº 382 da mesma 
Avenida; 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Sebastião César Barioni, 
números: 081/13, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal  que seja providenciada legislação e atuação dos 
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Departamentos competentes para organizar o trânsito de bicicletas 
nas ruas de Santa Rita do Passa Quatro; 082/13, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  para que solicite ao 
Departamento competente da Prefeitura Municipal, para que faça a 
correção da cobertura da estrutura que se encontra onde os alunos 
fazem exames para aprovação de carta de motorista; 083/13, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  para que seja 
estudada a mudança do mês de referência para aumento salarial dos 
funcionários públicos municipais para o próximo ano acontecer no 
mês de janeiro de 2014; 
 
Indicação apresentada pelos Srs. Vereadores Domingos Antonio de 
Mattos e Paulo César Missiatto, número: 086/13, Indicando ao Senhor 
Prefeito Municipal  para que atenda as indicações encaminhadas à 
Câmara Municipal, pelos alunos da APAE, quando da visita dos 
mesmos, acompanhados pela Professora Isabel. As indicações são: 
Maior incentivo para a Banda Zequinha de Abreu; Melhorias na área 
de lazer do Jardim São Luiz; Construção de um Parque adaptado para 
cadeirantes na Praça do Jardim 22 de Maio, Plantar árvores nas ruas 
que não tem; Construir Casas Populares e mais atrações na Semana 
Cultural; 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Domingos Antonio de 
Mattos, números: 087/13, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal  
para que seja promova nova anistia e remissão de juros e correção 
monetária e demais atualizações de dividas para os munícipes 
inadimplentes com a Prefeitura Municipal;  092/13, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  para que solicite a 
verificação das taxas de água que estão sendo cobradas pela média de 
consumo, em lugares de difícil leitura, sendo essa media 
possivelmente calculada em número de meses insuficientes para se 
apurar o valos, resultando em valores muito altos para o munícipe; 
 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo César Missiatto, 
números: 088/13, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal  que seja providenciado junto ao Departamento Municipal, 
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disposição para as caçambas que retiram entulhos, transportar os 
materiais e resíduos cobertos com lona, para evitar a queda de 
material ou mesmo entulho junto as vias públicas e estradas; 089/13, 
de Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  que seja 
realizada a manutenção nas calçadas a Avenida Padre Pio Corso; 
090/13, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  para 
que seja construida uma lombada dentro dos padrões normatizados 
na Rua Francisco Ribeiro, próximo a “Lanchonete do Maia”; 091/13, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  que seja 
instalada academia ao ar livre, juntamente com brinquedos infantis 
na Praça Mario Mattoso e na Praça José Carlos Missiatto. 
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Pauta da Ordem do Dia 
 

18/03/2.013 
 

 
Veto ao Projeto de Lei Complementar nº. 002/13, de autoria do Sr. 
Vereador Paulo César Missiatto, o qual Altera o § 3º do art. 7 º da Lei 
Complementar 037, de 06 de junho de 2.012. (Artigo 351 do Regimento 
Interno; 
 
Segunda Discussão e Votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
do Município nº. 001/13, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, o qual Dispõe sobre a inclusão do artigo 55-A na Lei 
Orgânica da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro/SP. 
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ATA DA SEXTA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, realizada 
no dia dezoito de março de dois 
mil e treze, sob a Presidência 
do Sr. Ver. Domingos Antonio 
de Mattos. 

 
                                                  Aos dezoito dias do mês de março do 
ano de dois mil e treze, 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 
Sexta Sessão Extraordinária, 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; Paulo César 
Missiatto; Sebastião César Barioni e Vera Regina Ramos do Amaral 
Pereira. Foram convocados para prestarem seus serviços nesta Sessão 
Extraordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: Marcelo 
Simão; Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro 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, 
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 declara abertos os 
trabalhos da presente Sessão, após verificar em Plenário a existência 
de número legal. Logo após, solicita ao 1º Secretário da Mesa para que 
proceda a leitura do material referente à ORDEM DO DIA, constante 
no Edital de Convocações, sendo: Projeto de Lei nº 030/13, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
firmar Convênio com a “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Santa Rita do Passa Quatro”, com o objetivo de viabilizar 
complemento de Serviços de Saúde Pública de Pronto Atendimento, 
relacionados a assistência médica de sobreaviso de especialidades e 
serviços de apoio as urgências e emergências e central de 
estabilização, estendidos a toda a população que deles necessite. 
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Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade. A Comissão de Política Social, Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo apresenta Parecer Favorável Verbal ao referido 
Projeto de Lei. O Sr. Vereador e Presidente desta Casa de Lei, 
Domingos Antonio de Mattos apresenta Emenda ao Projeto de Lei nº. 
030/13 em seu Artigo 1º, Alterando a denominação de § único para § 1º 
e cria os parágrafos 2º e 3º ao Art. 1º, do mesmo. Submetida em 
Discussão e Votação Única, foi à mesma aprovada por unanimidade. 
O Sr. Vereador José Mário Castaldi apresenta Emenda Verbal ao 
referido Projeto Lei, acrescentando § único ao seu artigo 3º.  
Submetida em Discussão e Votação Única, foi à mesma aprovada por 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar convoca os Srs. 
Vereadores para a 5ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 01 de 
abril de 2.013, às 20 horas para: Discussão e Votação Única do Projeto 
de Lei nº. 026//13 de autoria do Sr. Vereador Lucas Comin Loureiro, o 
qual Institui o Dia Municipal do Voluntário e dá outras providências; 
Primeira Discussão e Votação Única da Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica do Município nº. 002/13, a qual Dispõe sobre a alteração do 
inciso VI, do artigo 71, da Lei Orgânica da Estância Climática de Santa 
Rita do Passa Quatro/SP; Discussão e Votação Única do Projeto de 
Resolução nº 003/13, de autoria dos Srs. Vereadores, o qual Dispõe 
sobre as alterações da alínea “m”, do inciso II do artigo 18; da alínea 
“a” do inciso VI, do Artigo 25 e do inciso I, do artigo 261, todos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa 
Quatro/SP, 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: 
01 de abril de 2.013.     
 

  
Ver. Domingos Antonio de Mattos 

Presidente 
 

 
Ver. Paulo César Missiatto                   Ver. Sebastião César Barioni 
            1º. Secretário                                            2º Secretário. 
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6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
                                             18/03/2.013 

 
      Pauta da Ordem do Dia 
 
 
 

Discussão e Votação Única: 
 
 
Projeto de Lei nº 030/13, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a firmar Convênio com a “Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro”, com o 
objetivo de viabilizar complemento de Serviços de Saúde Pública de 
Pronto Atendimento, relacionados a assistência médica de sobreaviso 
de especialidades e serviços de apoio as urgências e emergências e 
central de estabilização, estendidos a toda a população que deles 
necessite. 
 
 
 
 

 
 


