
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 

 

 1 

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

                                                  Aos dezoito dias do mês de maio 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 Oitava 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 Missiato; 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: Mauro Fioroni; Bento Lúcio de Araújo; 
Benedito Rodrigues; Manoel Teodoro Fusca; Clélio Alves de Araújo; Maria 
Clarice de Campos Vitor e Tereza Araújo Rios, 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. 
079/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 
013/2.009, o qual Dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, 
IX, da Constituição Federal, 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 Urbana, Rural e de Meio 
Ambiente, para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº. 104/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 023/2.009, o qual Autoriza 
a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro a celebrar convênio de 
cooperação técnica com Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado da Habitação. 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. 116/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 024/2.009, o qual Dispõe 
sobre desafetação e doação com alteração dos Artigos 1º e 4º da Lei nº. 2.807, de 
30/12/2.008. 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; 4)- 
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Ofício nº. 117/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto 
de Lei nº. 025/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Institui a “Semana 
Zequinha de Abreu” nas Escolas da rede pública municipal de ensino. 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)- Ofício nº. 135/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 026/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Prorroga, no âmbito do Município de 
Santa Rita do Passa Quatro,  o prazo de licença-maternidade das servidoras 
públicas municipais. 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; 6)- Ofício nº. 136/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 027/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Altera a Lei nº. 2.797, de 09 de dezembro de 2.008 (SESI). O 
referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para 
estudos e manifestações; 7)- Ofício nº. 092/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 057/2.009, de autoria do Sr. 
Vereador Paulo César Missiato; 8)-  Ofício nº. 093/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 058/2.009, de autoria dos Srs. 
Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 9)-  
Ofício nº. 094/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à 
Indicação nº. 060/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José 
Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 10)- Ofício nº. 095/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 059/2.009, de autoria 
dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 
11)- Ofício nº. 099/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta à Indicação nº. 028/2.009, de autoria do Srs. Vereadores Marcelo Simão, 
José Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 12)- Ofício nº. 100/09, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº. 025/09 de 
autoria Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio; 13)- Ofício nº. 101/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 
046/2.009, de autoria do Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio; 14)-  
Ofício nº. 102/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº. 023/09 de autoria da Mesa da Câmara Municipal e assinada 
pelos demais Vereadores; 15)- Ofício nº. 103/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº. 021/09 de autoria do 
Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio; 16)- Ofício nº. 106/09, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 072/2.009, de 
autoria da Srª. Vereadora Norma Jamus Villela; 17)- Ofício nº. 106/09, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 072/2.009, de 
autoria do Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio; 18)- Ofício nº. 108/09, 
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de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 
087/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo César Missiato; 19)- Ofício nº. 109/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº. 093/2.009, de autoria dos Srs. 
Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo César Missiato; 20)- 
Ofício nº. 110/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta 
ao Ofício nº. 011/2.009, de autoria do Sr. Vereador Marcelo Simão; 21)- Ofício 
nº. 0122/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à 
Indicação nº. 075/2.009, de autoria de todos os Srs. Vereadores; 22)-  Oficio 
Especial, de autoria do Sr. José Luiz Moda, encaminhando as respostas das 
indicações e requerimentos formuladas pela Câmara Municipal; 23)- Oficio 
nº.112/09, de autoria do Sr. Prefeito municipal, em resposta à indicação nº. 
101/09 do Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, 24)- Oficio nº. 113/09 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, em resposta à indicação nº. 031/09 do Sr. 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Junior, 25)- Oficio nº. 114/09 de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento nº. 024/09 do Sr. 
Vereador Marcelo Simão, 26)- Oficio nº. 115/09 de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, em resposta ao requerimento nº. 022/09 do Sr. Vereador Luis 
Roberto Daldegan Broglio, 27)- Oficio nº. 118/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, em resposta à indicação nº. 071/09 da Srª. Vereadora Norma Jamus 
Villela; 28)- Oficio nº. 119/09 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, em resposta à 
indicação nº. 081/09 do Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, 29)- 
Oficio nº. 120/09 de autoria o Sr. Prefeito Municipal, em resposta à indicação nº. 
082/09 do Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, 30)- Oficio nº. 121/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, em resposta a indicação nº. 084/09 do Sr. 
Vereador Marcelo Eduardo Rissato, 31)- Oficio nº. 122/09 de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, em resposta à indicação nº. 086/09 dos Srs. Vereadores 
Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo César Missiatto, 32)- Oficio nº. 
123/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, em respeito à indicação nº. 090/09 
dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo César Missiatto, 
33)- Oficio nº. 124/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal em resposta à 
indicação nº. 092/2009 dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo César Missiatto, 34)- Oficio nº. 125/09 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 
em resposta à indicação nº. 095/09 do Sr. Vereador João Roberto Alves dos 
Santos Junior, 35)- Oficio nº. 126/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal em 
resposta à indicação nº. 096/09 da Srª Vereadora Norma Jamus Villela, 36)- 
Oficio nº. 127/09 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, em resposta à indicação 
nº. 097/2009 da Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, 37)- Oficio nº.128/09 de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, em resposta à indicação nº.108/09 dos Srs. 
Vereadores Marcelo Simão, José Mario Castaldi e Paulo César Missiatto, 38)- 
Oficio nº.129/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, em respeito à indicação 
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nº. 074/09 do Sr. Vereador Luís Roberto Daldegan Broglio, 39)- Oficio 
nº.130/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal em resposta à indicação nº. 
025/09 do Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Junior, Oficio nº. 131/09 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal em resposta ao requerimento nº. 026/09 do 
Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Junior, 40)- Oficio nº. 132/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal em resposta a indicação nº. 029/09 do Sr. 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Junior; 41)- Oficio nº. 133/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, em resposta a indicação nº. 078/09 do Sr. 
Vereador Paulo César Missiatto, 42)- Oficio nº.134/09 da autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, em resposta a indicação nº. 104/09 dos Srs. Vereadores Marcelo 
Simão, José Mario Castaldi e Paulo César Missiatto, 43)- Indicação apresentada 
pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, número: 120/2.009, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, para que sejam implantadas Placas informativas 
(Guia Turístico) dos pontos turísticos de Santa Rita do Passa Quatro nos portais 
de entrada da cidade. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 44)- Indicação apresentada pelo 
Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, número: 121/2.009 Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal, para que seja realizada a poda das árvores da Praça 
Zequinha de Abreu, as quais servem de cobertura para os carros do Ponto de Táxi 
Zequinha de Abreu, assim como seja providenciada pintura na cabine telefônica 
existente no local, evidenciando-se  o número de telefone. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 45)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal, nºs: 
122/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
providenciada calçada no canteiro central da Avenida Padre Pio Corso, no 
cruzamento com a Rua São Lourenço, interligando as faixas de pedestres 
existentes; 123/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que seja providenciado conserto dos bancos existentes no interior da Estação 
Rodoviária, localizados próximos ao espaço reservado para a instalação de lojas; 
124/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
seja providenciado conserto dos paralelepípedos das vias públicas que possuem 
este tipo de calçamento;  125/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja elaborado um esquema contínuo  e sistemático de 
limpeza e dedetização dos bueiros e bocas-de-lobo a fim de impedir a proliferação 
de insetos, especialmente baratas; 126/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja encaminhado ao COMUTRAN, para análise e 
deliberação, a solicitação de colocação de lombadas no Jardim Planalto, mais 
especificamente na Rua Gerônimo Perón, altura do nº. 221 e na Rua Olinto 
Carnielli, altura do nº. 294; 127/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, atenção ao requerimento protocolizado nessa Prefeitura sob nº. 107, 
dia 08/01 p.p. e reiterado pelo Requerimento nº. 2.774 em 11/05 p.p. As 
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Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para 
as providências cabíveis; 46)- Ofício nº. 10/09, de autoria  do Presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Santa Rita do Passa Quatro, Sr. Maricelso 
Ap. Bueno,  solicitando para que seja estudada junto ao Executivo Municipal, a 
possibilidade de ser criada e instalada,  em nosso Município, uma Guarda 
Municipal para um trabalho  articulado e planejado de envolvimento, cooperação 
e colaboração com a Polícia Militar em ações desenvolvidas pelos policiais no 
atendimento ao público em nossa cidade; 47)- Leitura do ofício enviado pelos Srs. 
Reynaldo Zanirato Junior, Provedor da Santa Casa e Mário Lira Junior, Diretor 
Administrativo da Santa Casa, informando o recebimento de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), obtidos pelos Srs. Vereadores para aquisição de materiais 
permanentes para a Santa Casa. Terminado o Material do Expediente o Sr. 
Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. 
Vereadores: Edson da Silva Mezencio; o qual usa da Palavra para trazer informações 
do Executivo aos Srs. Vereadores solicitados na última Sessão Ordinária e, 
também, para manifestar o seguinte: “Gostaria que houvesse uma união entre os 
Poderes Executivo e Legislativo em prol dos preparativos para os cento e 
cinqüenta anos de Santa Rita do Passa Quatro, gostaria, também, de lembrar do 
livro da historia do Poder Legislativo, este seria um presente para a memória de 
todo Legislativo Santarritense; Gostaria de fazer alguns esclarecimentos de 
comentários que tem ocorrido pelas ruas de nossa cidade, onde um Vereador tem 
falado que o Edson Vereador não assinou a CEI, pelo fato de que tem “rabo 
preso” com o Poder Executivo; Muito engano deste Nobre colega, sou líder de um 
Prefeito que conhece os meus princípios e, com certeza, me respeita; Informo que 
não assinei esta CEI, pelo fato de que me reserva o direito de não participar de 
brigas políticas partidárias, não fui eleito para tal, pois, sou da opinião que o 
Poder legislativo tem coisas mais importantes para fazer; do que se envolver em 
tais conflitos; Como este Vereador disse, o PDT ocupa cargos na atual 
administração, pois, participou de negociatas e não poderia ser diferente, pois, 
defendeu esta coligação vitoriosa e não seria justo que ficasse de fora deste 
governo, hoje a atual administração abriga cargos não somente dos partidos que 
foram aliados como, também, dos que foram oposição e o Sr. Vereador se 
esqueceu de dizer em seus comentários, que quando o Poder legislativo se reuniu 
nos últimos dias do ano de 2008, para aprovar o aumento de secretarias e, em 
conseqüências, cargos de confiança o representante do PDT era outro, eu não 
participei deste ato, portanto, não respondo por ele; Gostaria que o Nobre 
Colega, ao se referir ao meu nome tivesse o respeito e a dignidade de me dar o 
direito de resposta; Hoje, tenho o compromisso de errar o menos possível em 
respeito aqueles que aqui me colocaram e não irei passar quatro anos fazendo 
politicagem”; Norma Jamus Vilela, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 
Secretários, Colegas e Platéia Presente; Quero deixar registradas algumas coisas 
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boas que pude ver; Fui até o cemitério e fiquei muito feliz de ver a limpeza que o 
mesmo se encontra, este é um ponto muito positivo, a poda das árvores já estão 
sendo feitas e muito bem; Através da Coordenadora do CRAS, fiquei sabendo 
que todas as quartas feiras, no Distrito de Santa Cruz da Estrela, um Assistente 
Social irá oferecer atendimento; Fiz algumas visitas em alguns locais e um deles foi 
à piscina do CAIC, que eu não conhecia, ficou muito bonita esta obra, mas, o 
piso em volta da piscina, é escorregadio, sendo que temos usuários, da 3ª idade, 
sendo assim, entrei em contato com a Prefeitura e me informaram que o 
Departamento de Esporte, já fez um pedido para que seja colocado 
emborrachado, sendo que, também, o aquecimento desta piscina é solar e como 
estamos na época do inverno não tem como aquecer esta piscina; Fui, também, 
fazer uma visita na Represa de nossa cidade, a qual esta Vereadora não conhecia, 
bem como, o tratamento de água, fiquei muito impressionada, pois, teria que 
estarem funcionando quatro bombas e apenas duas estão funcionando, sendo que 
elas quebram e vão remendando; Fui até a prefeitura para discutir o assunto e 
disseram que comparam uma nova que irá ser instalada, e neste local não possui 
cerca, existe gado solto, as pessoas que trabalham neste local, nem banheiro 
possuem e esta situação vem se perdurando há anos; Acredito que se houvesse 
uma meta a ser atingida, daria certo; Nos tanques não tem grade de proteção, 
mas, estão começando a colocar; Na Estação de tratamento de água o Químico 
responsável, o qual achei muito competente, me explicou todo o tratamento que é 
feito, a água a cada quinze dias é descartada, e esta água é semi-tratada e segundo 
informações que recebi, esta água poderia ser reaproveitada se houvesse um outro 
reservatório, assim, teríamos uma economia em todos os sentidos, portanto, 
devemos nos empenhar para conseguir este beneficio”; Paulo César Missiatto; para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente. Srs. Secretários, Nobres Colegas e Platéia 
presente: “Quero agradecer o Colega Vereador Edson, por ter fornecido o 
Organograma da Prefeitura Municipal, o qual me assustou um pouco; Quero 
colocar, também, que deveríamos agendar uma reunião para esclarecermos a 
respeito dos fatos colocados pelo Vereador Edson sobre comentários feitos por 
um determinado Vereador, para evitarmos este tipo de problema; Quero informar 
que participei de uma reunião no Departamento de Educação, onde foi discutido 
o projeto de informatização do Departamento de Saúde e fiquei muito satisfeito 
com o projeto, no mesmo dia participei, também, de outra reunião, onde os 
alunos serão cadastrados que servirá como base de dados para o sistema de saúde, 
e afirmo que gostei muito do sistema, portanto, creio que muitos dos problemas 
hoje vivenciados pela Saúde e Educação poderiam ser resolvidos pela 
informatização, bem como, vejo que o sistema trará economia para o Município; 
Quero parabelizar o Sr. Presidente pela reunião realizada com o Departamento de 
Saúde, acredito que demos um passo muito grande para a saúde de nossa cidade, 
em relação ao Departamento e a Santa Casa; Participei de uma reunião com o Sr. 
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Francisco, Diretor do SENAI, Sr. Heraldo, Diretor Geral Regional do SESI, com 
a presença também do Sr. Maricelso, Presidente da ACE e para meu espanto ouvi 
de alguém de dentro da Prefeitura, um questionamento de quem irá tocar este 
projeto, um projeto que não terá custo, o SENAI esta oferecendo cursos 
profissionalizantes, sem nenhum custo, apenas precisamos de um local e alguém 
do Executivo para estar a frente deste projeto; Quero solicitar, novamente, a 
desinfecção do Curtume, limpando, tirando o mato, colocando fogo naquilo que 
não presta, pois, este local é um foco de criação de pernilongo, mosquito da 
dengue, etc.; Quero agradecer o Executivo, pelo atendimento de minha Indicação 
para construção de uma Creche no bairro Jardim Itália, atendendo os bairros 
próximos e, também, pela pintura das faixas na Av. Prof. Oscar de Oliveira Alves; 
Fiquei entristecido  pela matéria que assisti, recentemente, na Globo sobre Abuso 
Sexual e gostaria que o Conselho Tutelar, local nos informasse através de um 
relatório a situação que se encontra nossa cidade, quanto a este problema, para 
que possamos estar ajudando, colaborando em tão sério problema; Com relação 
ao problema de nossa represa, comentado pela Vereadora Norma, parabenizo por 
sua explanação; Um outro problema ocorre em nossa garagem Municipal, que 
não possui um ônibus reserva para buscar as crianças nas escolas, se ocorre de 
quebrar, elas perdem aulas; Quero agradecer o colega e parceiro Clovis Camargo, 
que através dele recebi um telegrama de nosso amigo Roquinho Barbieri, 
informando que foi liberado pelo Governador José Serra a quantia de R$ 
160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para a APAE; Quero agradecer também, 
nosso amigo, Deputado José Bittencourt, através de nosso Colega Edson, que fez 
a indicação de uma combi para nossa APAE; Li uma matéria em um jornal de 
nossa cidade, recentemente, que me assustou, nós Vereadores fizemos um 
trabalho na Escola Madre Carmelita e constatamos várias falhas nas obras que 
estavam sendo construídas e nesta matéria foi colocado que este trabalho foi 
inválido acredito que isto não é justo, Informo que estou aqui para colaborar e 
não para criticar, independente de partido ou de quem somos e que lado estamos, 
pois, estamos aqui para o bem do  Município,  Um fato muito infeliz ocorreu 
quando eu estava em uma pizzaria com minha família,  e um cidadão que se diz 
assessor, me questionou perguntando de que lado eu estava, pelo fato de que 
alguns Deputados citados por ele libera verbas para a APAE, respondi que jamais 
serei um partido, estarei sempre do lado de nossa população santarritense, é assim 
que fui e sempre serei”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, “Senhor Presidente, 
Nobres Secretários, Nobres Colegas e Platéia Presente, Quero agradecer o Líder 
do Senhor Prefeito por ter me informado a respeito da ABCAM, apesar de não 
ter ficado satisfeito, pois, irão continuar dizendo que estão recebendo currículos e 
não resolverão nada; Mais uma vez, volto a falar na tribuna que estão mentindo 
ou não sabem o que estão falando, se estivessem preocupados com a cidade 
estariam empenhados em trazer as firmas  com empregos disponíveis e não 
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acabado com as que tem; Com relação a piscina do CAIC, citada pela Vereadora 
Norma, esta obra juntamente com a ABCAM, foram obras eleitoreiras; Quanto a 
bomba d’água, está nesta situação à muito tempo; Hoje minha mãe passou mal e 
foi necessário ser internada na UTI de nosso hospital, que é uma UTI de 
brincadeira; Quero tomar conhecimento da relação de materiais que a Santa Casa 
informou que irá comprar, pois, estou cansado de operar na Santa Casa e o 
material usado não segurar o que necessito que segure, eles não compram o 
material que é necessário, apenas querem deixar a Santa Casa bonita 
aparentemente; Minha mãe precisou ser internada na UTI e precisou ser 
transferida para uma UTI de verdade, pois, aqui não tem; Aquela ambulância 
UTI que nosso Diretor da Saúde diz que é excelente, não tinha nada funcionando 
dentro dela; Minha mãe ficou mais de uma hora dentro da ambulância parada, e 
o aparelho não funcionava e era minha mãe, imaginem se fosse outra pessoa com 
menos condições, isto é falta de vergonha na cara do Secretário da Saúde, quero 
ver ele vir falar para mim, que a ambulância funciona e ele verá o que eu faço com 
ele; Talvez, eu ainda não tinha conhecimento de que este aparelho não funcione, 
pelo fato de que na minha especialidade é difícil um paciente entrar numa UTI, 
mas, hoje eu precisei e não funcionou, e quando nós fazemos uma reunião com 
os responsáveis pela saúde, eles dizem que os aparelhos estão ótimos; Portanto, 
acredito de devemos nos empenhar e ficarmos em cima desse problema da Saúde; 
pois, se nós Vereadores descuidarmos vai acontecer o descaso, que é assim que os 
Diretores e o Sr. Prefeito estão fazendo com a cidade, estamos cansados de 
reclamar do mato da cidade, hoje a Vereadora coloca sobre o tratamento da água 
que tem somente ferro velho, as vacas urinam e evacuam na beira da água que 
bebemos, isto é brincadeira; Nós apresentamos indicações e respondem que não 
tem dinheiro para fazer nada e hoje tem mais de sessenta diretores recebendo 
entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, 
diretores que não estão fazendo nada, pois, a cidade continua com matos, buracos 
e não possuem dinheiro para colocar um farmacêutico no Distrito de Santa Cruz 
da Estrela e no CAIC; Na próxima semana, irá uma Assistente Social para o 
Distrito de Santa Cruz da Estrela e esta solicitação, faço há quatro anos”. O Sr. 
Presidente convida o Vice-Presidente da Casa, Ver. Edson da Silvia Mezencio, 
para assumir a Presidência, para que possa fazer uso da Palavra; Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres colegas, 
Plenário, Imprensa escrita, Novo jornal, nossas saudações de sucesso ao Sr. 
Osvaldo Barbatana e Dr. Reinaldo Lencione Neto; Quero, primeiramente, falar 
sobre o Concurso Cultural Zequinha de Abreu, que acontecerá no próximo dia 
21, onde premiaremos trinta crianças, três de cada Escola Municipal, que criaram 
frases sobre Zequinha de Abreu; Quero agradecer todas as Escolas, o 
Departamento de Educação Municipal, o Sr. Prefeito pelo apoio à iniciativa, a 
todos os funcionários desta Casa, aos notáveis jurados que convidamos e hoje 
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temos trinta frases, as três melhores e temos uma vencedora, da qual tivemos o 
cuidado de preservar a identidade e até a frase; Será um evento brilhante, onde 
premiaremos todas as Escolas do Município, representadas pelas crianças que 
criaram uma frase que passará a fazer parte dos impressos oficiais da Câmara 
Municipal; Quero informar o Sr. 2º Secretário desta Casa, que estaremos 
apoiando o Projeto, SESI – SENAI, como temos feito na questão da Saúde com o 
Município, portanto, a Câmara Municipal tem assumido posições dentro do 
Município que não seriam dela, mas, como ninguém assume nós não vamos 
furtar a isto estamos assumindo, providenciando o contrato entre a Santa Casa e 
o Executivo Municipal, não seria de nossa responsabilidade a vinda deste 
contrato, mas, nós o faremos; Estamos cobrando da Prefeitura, um médico, que 
fique nos horários de maior movimento no plantão da Santa Casa, para desafogar 
os gastos do hospital, do qual teremos conhecimento detalhado, temos pedido 
verbas para a Santa Casa e aproveito para agradecer o Deputado Arnaldo jardim, 
pelos R$. 120.000,00 (cento e vinte mil reais) enviado por ele, que foi uma 
solicitação que fiz há quatro anos; Quero dizer a Vereadora Norma, que uma 
Assistente Social no Distrito de Santa Cruz da Estrela é fundamental, pois, já que 
nada é feito neste Distrito, vamos colocar uma Assistente Social para ouvir os 
problemas; Quero dizer ao líder do Sr. Prefeito que não foi respondida minha 
solicitação, muito forte, sobre o jardim Flamboyam, pois, este bairro, não se sabe 
se pertence à Santa Rita; Com relação à solicitação da Associação Comercial, em 
reunião que participamos com o Sr. Prefeito, em assumir a fiscalização do 
Comércio ilegal do Município, também, trabalharemos neste assunto, estaremos 
oferecendo o trabalho de Assessoraia Jurídica, para colaborar na criação deste 
convênio com a Prefeitura Municipal, para que possamos criar um corpo de 
fiscalização descente no Município; Com relação a solicitação sobre a guarda 
Municipal em nossa cidade, este projeto já foi apresentado ao Sr. Prefeito 
Municipal, por este Vereador e pelo Vereador Paulo César Missiato, ambos do 
Partido PPS, mas, o Sr. Prefeito, não tem intenção de executar este Projeto, por 
entender que a segurança está boa em nossa cidade, mas, no nosso entender a 
guarda municipal seria fundamental para o Município; Fui informado através de 
um jornal da região, que a cidade de Porto Ferreira está fazendo parceria com a 
Unicastelo, para o controle de zoonose, nós apresentamos este projeto, de 
controle de zoonose em Junho de 2005 e foi aprovado com muita luta, em agosto 
de 2007 e hoje, como todos, este Projeto se encontra em alguma gaveta de algum 
assessor muito bem remunerado e nossa Estância Turística, todos nós pisamos em 
fezes de animais nas ruas; Com relação ao comentário feito pela Vereadora 
Norma, sobre a Estação de tratamento de água, nós solicitamos, na Sessão 
passada, que o Executivo construa novas instalações e reservatórios para o 
tratamento de água, pois, os que existem são muito precários; Quero falar ao 
amigo Bia, Diretor de Esportes, Cultura e Lazer, que houve um mau entendido 
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entre nós, devido à uma Indicação que apresentamos; Esta semana assisti uma 
reportagem sobre “o ninho dos pássaros”, na china, que está sem uso, depois das 
olimpíadas, as instalações do PAM, no Rio de janeiro, estão sem uso, portanto, 
estas grandes edificações geram uma necessidade de grandes investimentos e nós 
fizemos uma solicitação ao Sr. Prefeito Municipal, para que programasse, através 
de seu Diretor de Esporte, já para este ano, a inclusão de verbas, para que o 
Departamento pudesse, quando a obra ficar pronta, ter uma estrutura de 
equipamentos adquiridos, professores contratados, portanto, nós não estávamos, 
em nenhum momento, criticando o Departamento naquela Indicação; Com 
relação ao Livro do Poder Legislativo, estamos finalizando o contrato e ele será 
feito; Temos a intenção de fazer um livro que contará a historia do Município de 
Santa Rita do Passa Quatro, inclusive, já tenho um modelo que trouxe de minha 
cidade natal, no Paraná, que servirá para escrevermos a história de Santa Rita do 
Passa Quatro, não somente do Poder Legislativo, e entregarmos durante as 
comemorações dos cento e cinqüenta anos de nossa cidade; Sobre a Escola Madre 
Carmelita, o Jornal “O Passa Quatro”, publicou uma matéria que fala das obras 
realizada naquele local, é um direito da Empresa fazer esta publicação, claro que 
eles não colocariam no Jornal os problemas desta obra, tenho informações que 
está sendo arrumadas e brevemente estaremos, novamente, naquela Escola, 
conferindo o conserto desta obra; Houve a interpretação do Presidente do PDT 
que era perseguição política e não se tratava disto, sendo que iremos visitar todas 
as obras do Município”;Paulo César Missiato, para manifestar o seguinte “Quero 
me dirigir ao amigo Osvaldo e Dr. Reinaldo Lencione Neto, parabenizá-los pela 
iniciativa do Jornal e dizer que estou criticando a matéria e não o jornal”; João 
Roberto Alves dos Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Gostaria de 
dizer para os jornalistas que como estão começando agora com este novo jornal, 
que procurassem pesquisar a fundo a respeito desta informação, pois, nós 
Vereadores fomos até esta obra, constatamos irregularidades comunicamos à 
empresa, e o jornal diz que a obra é excelente, portanto, isto pode gerar descrédito 
ao jornal e aos Vereadores, acredito que nem tanto aos Vereadores, por conta das 
comprovações das irregularidades, sendo assim, acredito que devem ficar atentos 
para não termos este tipo de problema”; O Senhor Presidente manifesta o seguinte, 
“Quero, novamente, parabenizar o nascimento do Jornal “O Passa Quatro”, dois 
brilhantes escritores que irão acrescentar muito ao Município, uma nova forma de 
opinar sobre os problemas de Santa Rita, acredito que esta matéria tenha sido 
paga e quem paga pode escrever o que quer e arcar com as conseqüências”. 
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  do Projeto de Lei nº. 
017/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera dispositivos da Lei nº. 
2.808, de 31 de dezembro de 2.008 e dá outras providências. Submetido em 
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Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade;  Primeira 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº. 021/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, o qual Modifica dispositivos da Lei nº. 2.314, de 21 de 
dezembro de 1.999 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Vereadores para a 3ª Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de maio de 
2.009, às 19:00 horas, para serem discutidos e votados os Projetos de Lei nºs. 
024/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre desafetação e 
doação com alteração dos Artigos 1º e 4º da Lei nº. 2.807, de 30/12/2.00, e 
027/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal o qual Altera a Lei nº. 2.797, de 09 
de dezembro de 2.008, e declara a mesma encerrada,  lavrando-se esta Ata que 
após ser submetida à apreciação do Plenário será devidamente assinada pela Mesa 
da Câmara Municipal. Aprovada em: 1º de junho de 2.009. 
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                        Presidente 

 
 
 

Ver. José Mário Castaldi                                            Ver. Paulo César Missiato 
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

