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ATA DA OITAVA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia dezoito 
de maio de dois mil e quinze, sob a 
Presidência do Sr. Ver. Paulo César 
Missiatto. 

 

                                            Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e 
quinze, 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: Carlos Eduardo Clemente Leal, Domingos Antonio de 
Mattos, Heraldo Luciano, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Lucas Comin 
Loureiro, Luis Roberto Daldegan Broglio, Norma Jamus Villela, Paulo César 
Missiatto e Sebastião César Barioni. Foram convocados para prestar seus serviços 
nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: Marcelo Simão, 
Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, Patrícia Zamprogno, André Luiz de Oliveira 
e Vitor Mondin. Conforme o disposto na Resolução nº. 003/2010, de 16/09/2010, a 
gravação em áudio/vídeo desta sessão, bem como este relatório, encontram-se 
arquivados em meio digital e em mídia – DVD no Sistema de Ata Eletrônica na 
Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. O Sr. 
Presidente, Vereador Paulo César Missiatto declarou abertos os trabalhos da 
presente Sessão e solicitou a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino 
de Santa Rita do Passa Quatro.  Solicitou ao 2º Secretário para que procedesse a 
chamada dos Srs. Vereadores verificando a existência de número legal. Em 
seguida, consultou o Plenário se o mesmo concordava com a dispensa da leitura 
das Atas das Sessões anteriores, sendo aceitas foram as mesmas aprovadas. O Sr. 
Presidente, solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes 
pessoas: Rita Polizel Stechelkunoff, Rosemari Spacca, Orivaldo Pupo, Iraci Rios 
dos Santos, Pedro Beltrame, Joaquim Vicente da Silva, Rita Pizetta Mion, Antônio 
Rubens da Fonseca, Décio Camargo, Maria Luiza Carnielli Kiill, Francisco Ribeiro 
Romero, Pedro Ruiz Ferraresso e Anezio Pivato ocorrido recentemente. Logo 
após, solicitou ao 1º Secretário para que procedesse a leitura do material referente 
ao Expediente, sendo: 1)- Projeto de Lei nº 028/15, de autoria do Ver. Luis 
Roberto Daldegan Broglio, que “Dispõe sobre denominação de Ciclovia”. O 
referido Projeto será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação, e de Política Social, educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos 
e análise; 2)-Projeto de Decreto Legislativo nº 003/15, de autoria do Ver. 
Heraldo Luciano, que “Dispõe sobre concessão de Título de Promotor de Justiça 
Emérito de Santa Rita do Passa Quatro ao cidadão que menciona”. O referido 
Projeto será encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de 
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Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e análise; 3)- 
Indicação nº 065/15, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio,                          
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de 
realizar, em todo bairro 22 de maio, a pintura de sinalização de pare na pista de 
rolagem; 4)- Indicação nº 066/15, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan 
Broglio, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de 
instalar pontos de iluminação na rotatória onde estão árvores de neve da 
montanha; 5)- Indicação nº 067/15, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan 
Broglio, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de 
instalar um limitador de altura no início da Avenida da Saudade, bem como 
verificar as placas de sinalização de proibido o tráfego de caminhões na referida 
avenida; 6)- Indicação nº 068/2015, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan 
Broglio, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de 
instalar sistema de aquecimento na piscina do centro de lazer; 7)- Indicação nº 
069/2015, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal a possibilidade de enviar técnicos na área da construção civil, com a 
finalidade de realizar uma vistoria e avaliação sobre as condições do prédio da 
Escola EMEF do CAIC “Laura Suriani Barbuio”, bem como de outras instalações 
situadas no mesmo imóvel territorial; 8)- Indicação nº 070/15, de autoria da Ver. 
Norma Jamus Villela, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal as substituições das 
luminárias públicas existentes nas ruas dos bairros periféricos da cidade, por 
outras com maior poder de luminosidade; 9)- Indicação nº 071/15, de autoria da 
Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que, se possível, 
instale mais alguns pontos de luz na Praça Zequinha de Abreu; 10)- Indicação nº 
072/15, de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, reiterando a Indicação nº 
117/2014, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que junto ao Departamento de 
Saúde, providencie a contratação de médicos na área de psiquiatria e neurologia; 
11)- Indicação nº 073/15, de autoria de todos os Vereadores, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que promova nova anistia e remissão de juros e correção 
monetária e demais atualizações de dívidas para os munícipes inadimplentes com 
a Prefeitura Municipal; 12)- Indicação nº 074/15, de autoria do Ver. Carlos 
Eduardo Clemente Leal, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal providências junto a 
Defesa Civil para elaboração de plano para combate a incêndio no perímetro 
urbano da nossa cidade; 13)- Indicação nº 075/15, de autoria do Ver. Carlos 
Eduardo Clemente Leal, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal providências junto 
ao Departamento de Estradas e Rodagem para elaboração de sinalização e 
implantação de redutores de velocidade na SP 328 – Via Luiz Pizetta, na altura da 
Igreja do Catai; 14)- Indicação nº 076/15, de autoria do Ver. Carlos Eduardo 
Clemente Leal, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal providências junto ao 
departamento competente para roçar o mato na área do Loteamento que esta 
embargada da Fazenda Bonanza; 15)- Indicação nº 077/15, de autoria do Ver. 
Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que 
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sejam criados através dos departamentos responsáveis, projetos incentivados, 
utilizando as leis de renúncia fiscal direcionados para área de esporte e cultura. 

As referidas proposituras serão encaminhadas ao Executivo para as providências 
cabíveis; 16)- Ofício nº 008/15, de autoria da Diretora Administrativa Financeira 
do Santa Rita Prev, encaminhando documentação, referente ao pagamento das 
parcelas do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto de 
Previdência – Santa Rita Prev; 17)- Ofício nº 061/15, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta à Indicação nº 057/15, de autoria da Ver. 
Norma Jamus Villela; 18)- Ofícios nº 019/15, de autoria do Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, solicitando apoio ao 
Movimento de greve dos professores estaduais; 19)- Ofício Circular nº 006/15, de 
autoria do Presidente da Câmara Municipal de Penápolis, enviando o teor do 
Requerimento verbal de autoria do Ver. Reginaldo Sacomani, proferido e 
aprovado na sessão de 30/03/2015; 20)- Ofício nº 005/15, de autoria do Presidente 
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, 
agradecendo o apoio dos Ver. Nas negociações da campanha salarial de 2015; 21)- 
Documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de 
Leis referente ao mês de abril de 2015. Os referidos Balancetes ficarão arquivados 
na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 22)- Informativo sobre 
liberação de recursos financeiros destinados ao Município. Terminado o Material 
do Expediente o Sr. Presidente ofereceu a Palavra aos oradores inscritos, sendo: 
Norma Jamus Villela, Lucas Comin Loureiro, Heraldo Luciano, Carlos Eduardo 
Clemente Leal, Luis Roberto Daldegan Broglio e Leopoldo Augusto Lopes de 
Oliveira. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra e não havendo material 
para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente convocou os Srs. Vereadores para a 9ª 
Sessão Ordinária a ser realizada no dia 1º de junho de 2015, às 20 horas. Declarou 
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: 1º de junho de 2015. 
 

 

Ver. Paulo César Missiatto  
Presidente 

 
 

 

Ver. Leopoldo Augusto L. de Oliveira                  Ver. Sebastião César Barioni 
     1º Secretário                                                              2º Secretário 
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8ª SESSÃO ORDINÁRIA 

18/05/2015 

Pauta do Expediente e das Proposituras 

Projeto de Lei nº 028/15, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, que 
“Dispõe sobre denominação de Ciclovia”.  

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/15, de autoria do Ver. Heraldo Luciano, 
que “Dispõe sobre concessão de Título de Promotor de Justiça Emérito de Santa 
Rita do Passa Quatro ao cidadão que menciona”.  

Indicação nº 065/15, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio,                          
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de 
realizar, em todo bairro 22 de maio, a pintura de sinalização de pare na pista de 
rolagem. 

Indicação nº 066/15, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de instalar 
pontos de iluminação na rotatória onde estão árvores de neve da montanha. 

Indicação nº 067/15, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de instalar 
um limitador de altura no início da Avenida da Saudade, bem como verificar as 
placas de sinalização de proibido o tráfego de caminhões na referida avenida. 

Indicação nº 068/2015, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de instalar 
sistema de aquecimento na piscina do centro de lazer. 

Indicação nº 069/2015, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal a possibilidade de enviar técnicos na área da construção civil, 
com a finalidade de realizar uma vistoria e avaliação sobre as condições do prédio 
da Escola EMEF do CAIC “Laura Suriani Barbuio”, bem como de outras 
instalações situadas no mesmo imóvel territorial. 

Indicação nº 070/15, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal as substituições das luminárias públicas existentes nas ruas 
dos bairros periféricos da cidade, por outras com maior poder de luminosidade. 

Indicação nº 071/15, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que, se possível, instale mais alguns pontos de luz na Praça 
Zequinha de Abreu. 

Indicação nº 072/15, de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, reiterando a 
Indicação nº 117/2014, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que junto ao 
Departamento de Saúde, providencie a contratação de médicos na área de 
psiquiatria e neurologia. 
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Indicação nº 073/15, de autoria de todos os Vereadores, solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal que promova nova anistia e remissão de juros e correção monetária e 
demais atualizações de dívidas para os munícipes inadimplentes com a Prefeitura 
Municipal. 

Indicação nº 074/15, de autoria do Ver. Carlos Eduardo Clemente Leal, solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal providências junto a Defesa Civil para elaboração de 
plano para combate a incêndio no perímetro urbano da nossa cidade. 

Indicação nº 075/15, de autoria do Ver. Carlos Eduardo Clemente Leal, solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal providências junto ao Departamento de Estradas e 
Rodagem para elaboração de sinalização e implantação de redutores de 
velocidade na SP 328 – Via Luiz Pizetta, na altura da Igreja do Catai. 

Indicação nº 076/15, de autoria do Ver. Carlos Eduardo Clemente Leal, solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal providências junto ao departamento competente para 
roçar o mato na área do Loteamento que esta embargada da Fazenda Bonanza. 

Indicação nº 077/15, de autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que sejam criados através dos 
departamentos responsáveis, projetos incentivados, utilizando as leis de renúncia 
fiscal direcionados para área de esporte e cultura. As referidas proposituras serão 
encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis. 

Ofício nº 008/15, de autoria da Diretora Administrativa Financeira do Santa Rita 
Prev, encaminhando documentação, referente ao pagamento das parcelas do 
contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência – Santa 
Rita Prev. 

Ofício nº 061/15, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à 
Indicação nº 057/15, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela. 

Ofícios nº 019/15, de autoria do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo, solicitando apoio ao Movimento de greve dos professores 
estaduais. 

Ofício Circular nº 006/15, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de 
Penápolis, enviando o teor do Requerimento verbal de autoria do Ver. Reginaldo 
Sacomani, proferido e aprovado na sessão de 30/03/2015. 

Ofício nº 005/15, de autoria do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, agradecendo o apoio dos Ver. Nas 
negociações da campanha salarial de 2015. 

Documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de 
Leis referente ao mês de abril de 2015.  

Informativo sobre liberação de recursos financeiros destinados ao Município. 



 6 

 

 

 

Pauta da Ordem do Dia 

18/05/2015 

 

 

Não houve material. 


