
 
 

 1 

 
 
ATA DA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
cinco de abril dois mil e dez, 
sob a Presidência do Sr. Ver. 
Marcelo Simão.  
 

                                                  Aos dezenove dias do mês de abril do ano 
de dois mil e dez, 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 
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 e Paulo Henrique de Melo. O 
Sr. Presidente, Vereador Marcelo Simão declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal e 
solicita a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Santa Rita 
do Passa Quatro. Logo após, consulta o Plenário se o mesmo concorda 
com a dispensa da leitura das Atas das Sessões anteriores, sendo aceitas 
foram às mesmas aprovadas. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Nelson 
Aparecido Moreira; Margarida Rodrigues; José Carlos de Oliveira 
Ferreira; Amélia Bonetti da Silva; Maria Lídia Ignácio Moda; Alcino 
Comincioli; Benedita Rodrigues, ocorrido recentemente. Logo após o Sr. 
Presidente manifesta o seguinte: “Quero informar aos Srs. Vereadores e a 
população, que atendendo solicitação do Ver. Edson da Silva Mezencio, o 
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e 
Administração Pública, concedeu ao Vereador um pedido de Vistas ao 
Parecer do Tribunal de Contas, sobre as Contas do Executivo do ano de 
2.006, esse prazo vence no dia de hoje, portanto a Comissão tem até 
amanhã para apresentar o Parecer”; Em seguida, solicita ao Sr. Ver. José 
Mário Castaldi, 1º Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do 
material referente ao Expediente, sendo: 1)- Projeto de Lei nº. 034/10, de 
autoria do Sr. Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, o qual Dispõe sobre 
denominação de próprio municipal, ficando denominado de “Centro 
Olímpico Sebastião Renato Zorzi”, o próprio municipal que está sendo 
construído no Jardim Lagoinha, neste Município. O referido Projeto de Lei 
será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Política Social, 
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Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 2)- 
Ofício nº. 044/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de  Lei nº. 035/10, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de São Paulo - DER/SP, para execução das obras e serviços de 
recuperação da Rodovia Vicinal Túlio Ribeiro (Rodovia da Cana). 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. 055/10, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de  Lei nº. 036/10, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal a firmar 
convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo - DER/SP, para execução das obras e serviços de recuperação da 
Rodovia Vicinal SANTA RITA DO PASSA QUATRO – SANTA CRUZ DA 
ESTRELA – BREJÃO – TAMBAÚ. 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;  4)- Projeto de Lei nº. 037/10, de autoria do Sr. Ver. João 
Roberto Alves dos Santos Júnior, o qual Dispõe sobre a regulamentação do 
uso de capacete ou qualquer outro objeto do gênero e que dificulte sua 
identificação ou reconhecimento. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Política Urbana, 
Rural e de Meio Ambiente, para estudos e manifestações; 5)- Ofício nº. 
036/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de  
Lei nº. 038/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o 
Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil 
S.A. e dá outras providências correlatas. 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)- Requerimentos apresentados pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo C. Missiatto números: 017/10 - Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais Votos de Aplausos e Congratulações ao escritor, 
Sr. Argemiro Octaviano, pela publicação de sua obra “Ereditá – a 
imigração italiana como parte da nossa história”, que teve seu lançamento 
oficial na abertura do “18º Festival de Tradições Italianas” em 16 de abril 
p.p. E estender os votos de cumprimentos a Prefeitura Municipal que teve 
a sensibilidade de reconhecer o valor histórico que a obra representa, 
tornando possível sua publicação e distribuição. Submetido em Discussão 
e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 018/10, de autoria 
de todos os Srs. Vereadores, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
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regimentais e ouvido o Plenário, para que seja novamente encaminhado 
ao Chefe do Executivo Municipal a Síntese das reivindicações e propostas 
de encaminhamentos da 1ª Reunião da “Câmara Itinerante” realizada em 
02/10/09 no Anfiteatro “Américo Persin” – Centro Cultural “Mário 
Covas”, que envolveu os moradores dos bairros: Cinelândia, Botafogo, 
Jardim 22 de Maio, Recanto da Colina, Jardim Itália, Jardim Planalto e 
adjacências, cuja cópia segue anexa, a fim de serem prestadas as 
informações sobre a possibilidade de atendimento das reivindicações 
apresentadas, considerando que este Parlamento não recebeu resposta do 
requerimento nº. 62/09 apresentado na 17ª Sessão Ordinária em 
03/11/2009 que versou sobre a mesma matéria, e nem do ofício de nº. 
007/2010 de 15/01/2010 enviado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 
reiterando o pedido de resposta ao referido requerimento. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 019/10, de autoria de 
todos os Srs. Vereadores, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, que seja novamente encaminhado ao 
Chefe do Executivo Municipal a Síntese das reivindicações e propostas de 
encaminhamentos da 2ª Reunião da “Câmara Itinerante” realizada em 
13/11/2009 no CAIC “Laura Suriani Barbuio”, envolvendo os moradores 
dos bairros: Jardins Boa Vista I, II e III; Vila Santa Maria, Jardim São Luiz, 
Jardim Alvorada, Recreio dos Bandeirantes, Jardim Flamboyant e 
adjacências, cuja cópia segue anexa, a fim de serem prestadas as 
informações sobre a possibilidade de atendimento das reivindicações 
apresentadas, considerando que este Parlamento não recebeu resposta do 
requerimento nº. 69/09 apresentado na 18ª Sessão Ordinária em 
16/11/2009 que versou sobre a mesma matéria, e nem do ofício de nº. 
007/2010 de 15/01/2010 enviado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 
reiterando o pedido de resposta ao referido requerimento. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 020/10, de autoria de 
todos os Srs. Vereadores, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, que seja encaminhado ao Chefe do 
Executivo Municipal as reivindicações apresentadas quando da realização 
da 3ª Reunião da “Câmara Itinerante” em 30/11/2009 na EMEF “João 
Batista da Rocha Corrêa” no Distrito de Santa Cruz da Estrela, envolvendo 
os moradores do distrito e da zona rural das proximidades, que não foram 
respondidas pelo Executivo, cuja cópia segue anexa, a fim de serem 
prestadas as informações sobre a possibilidade de atendimento das 
mesmas, considerando que o Executivo, ao responder o Requerimento de 
nº. 071/09 deste Parlamento contendo as reivindicações apresentadas na 
reunião supracitada, através do Ofício nº. 003/2010 de 08/01/2010, o 
fez de maneira incompleta, inclusive este Parlamento encaminhou ofício 
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de nº 022/2010 em 15/01/2010 ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando a complementação da resposta ao requerimento nº. 71/09, 
porém, até o momento, não obteve resposta. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 021/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo sobre o andamento do processo licitatório para contratação de 
Plano Diretor para Controle de Perdas, através do qual será possível 
detectar problemas como “uso abusivo de água por munícipes sem o 
devido pagamento”. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 022/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo sobre 
uma possível permissão de uso de próprio municipal localizado no Jardim 
Flamboyant para a prática de “moto-cross”. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 023/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, reiterando Requerimento 
nº. 04/2010, apresentado na 1ª Sessão ordinária do corrente ano, 
realizada em 1º de fevereiro, através do qual foi solicitado o envio de 
informações sobre o andamento dos estudos, através dos departamentos 
competentes, no sentido de promover alteração na Lei Municipal n° 
2.522, de 18 de dezembro de 2003, 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, e para que o Chefe do Executivo determinasse urgência na 
análise e parecer da matéria a fim de que o respectivo projeto de lei seja 
elaborado e encaminhado para discussão e votação em tempo hábil no 
corrente ano, considerando que não foi possível a concretização da 
proposta em 2009 e que, até o momento, o Executivo não respondeu ao 
referido requerimento. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 024/10, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão, 
Paulo César Missiatto, João Roberto Alves dos Santos Jr., Norma Jamus 
Villela e Marcelo Eduardo Rissatto, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, informações do Sr. Prefeito Municipal, sobre a 
regulamentação do transporte Coletivo Urbano, considerando o Artigo 
30, Inciso V, da Constituição Federal que estabelece: “Compete aos 
municípios: V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o 
de transporte coletivo, que tem caráter essencial”; o Artigo 3º, Inciso V, 
alínea A, da Lei Orgânica do Município, que assim rege: “O Município 
tem como competência privativa legislar e prover sobre assuntos de 
interesse local, tendo como objetivo o bem-estar de sua população e o 
pleno desenvolvimento de suas funções sociais, cabendo-lhe entre outras, 
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as seguintes atribuições: V – disciplinar a utilização dos logradouros 
públicos e, em especial, quanto ao trânsito e tráfego, provendo sobre: a) o 
transporte coletivo urbano, seu itinerário, pontos de parada, tarifas; e o 
transporte de trabalhadores rurais, auxiliando na fiscalização do 
cumprimento das normas instituídas”; e ainda que o município já 
regulamentou a matéria através da Lei Municipal nº. 2292 de 06 de 
outubro de 1999 que “Dispõe sobre a administração do sistema 
municipal de transporte coletivo do Município de Santa Rita do Passa 
Quatro e dá outras providências”. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 7)- Requerimentos apresentados pelo Sr. Ver. 
João Roberto Alves dos Santos Júnior, número: 025/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário informações 
ao Chefe do Executivo Municipal, sobre qual o motivo da retirada da 
placa de identificação do Trevo “Mário Sérgio Papa Marchini” e a 
previsão para sua recolocação. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 026/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal, sobre como é feito o controle e fiscalização da frota 
municipal, indicando a quem compete tal serviço, que inclui ainda: o 
controle da quilometragem dos veículos oficiais, a determinação das 
vistorias, revisões e manutenções obrigatórias, visando garantir total 
segurança aos motoristas e munícipes que deles se utilizam. Submetido 
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- Moção de Apoio 
nº. 001/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário a aprovação da PEC – Proposta de Emenda à 
Constituição nº. 09/2009, de autoria do Deputado Estadual Pedro Bigardi 
(PC do B) e outros, visando à criação de um Fundo Estadual para o 
Desenvolvimento Econômico e Social e a destinação de 50% dos recursos 
provenientes da  exploração de petróleo localizado na camada do Pré-
Sal.recebidos pelo Estado, seja destinado para o desenvolvimento da 
Educação, proteção ao Meio-Ambiente e na produção do conhecimento 
Científico e Tecnológico. A referida Moção será encaminhada à Comissão 
de Justiça e Redação para estudos e manifestações; 9)- Indicações 
apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: 
Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 
059/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que seja 
determinado que o ônibus escolar que circula no Distrito de Santa Cruz 
da Estrela estenda seu trajeto até nas proximidades das “casas populares” 
para pegar os estudantes, especialmente nos dias chuvosos, a fim de evitar 
que os mesmos venham para a escola com seus uniformes e calçados 
molhados para assistirem às aulas e, com isso, fiquem mais expostos a 
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problemas de saúde.; 060/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja providenciada a construção de “passarela” 
(calçada larga) no canteiro central da Avenida José Ribeiro de Oliveira 
defronte a filial do Mercado “São José” e a pintura de solo com faixas de 
pedestres no leito carroçável; 062/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, reiterando indicação já apresentada nesse sentido, para que, 
através dos departamentos competentes, seja verificada a possibilidade de 
desapropriação de área localizada no início da Rua Victor Meirelles, a fim 
de abertura de rua interligando o Centro ao Bairro Botafogo, permitindo o 
acesso direto à Rua Tiradentes no cruzamento com a Rua Capitão Gabriel 
Villela; 063/10 , Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que 
seja providenciada a sinalização de “Ponto de Ônibus”, se possível com a 
construção de uma cobertura para proteção das pessoas que aguardam o 
ônibus circular, na Avenida José Ribeiro de Oliveira nas proximidades da 
porta de entrada da igreja “Congregação Cristã do Brasil”; 070/10, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que, através do 
departamento competente, a exemplo do que já foi sugerido em relação às 
motocicletas, seja estudada a possibilidade de ser reservada área de 
estacionamento de veículos exclusiva para pessoas portadoras de 
deficiência no centro da cidade, especialmente na Avenida Severino 
Meirelles e Rua Victor Meirelles, nos locais onde se concentra maior 
número de lojas comerciais e os estabelecimentos bancários e, 
conseqüentemente, há intenso volume de veículos e motocicletas. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicações apresentadas 
pela Vereadora Norma Jamus Vilela, números: 057/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, para que seja estudada a possibilidade do 
mapeamento e a inclusão de seus nomes no Mapa da cidade os seguintes 
bairros: Botafogo; Belém; São Sebastião; Vila Aparecida; Vila Bandeirantes 
e outros não inclusos no Mapa; 058/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, a possibilidade de  instalar grades de proteção nas bocas de 
lobos existentes em ambos os lados da Rua Visconde do Rio Branco entre 
os nºs 396 e 422; 069/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, a 
possibilidade da criação de uma praça onde será instalada a imagem de 
Santa Rita de Cássia e em honra a nossa Padroeira, denominar essa praça 
de “Praça da Padroeira”. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 11)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo 
Rissato, número: 061/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que, através do departamento competente, seja estudada a 
possibilidade de ser construída cobertura de proteção para as pessoas que 
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aguardam ônibus ou “carona” no início da Vicinal “Zequinha de Abreu”, 
logo após a curva existente no trevo de acesso à referida via, no sentido 
Rodovia Anhanguera - Vicinal Zequinha de Abreu - Santa Rita. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 12)- Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Jr., número: 064/10, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal, para que, através do departamento 
competente, seja estudada a possibilidade da municipalidade estabelecer 
parceria com o SEBRAE-SP para a instalação da “Incubadora de 
Empresas/Serviços”. A Indicação acima referida será encaminhada ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis. A Indicação 
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 13)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador 
Paulo Henrique de Melo, números: 065/10, Indicando na forma 
regimental ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que se viabilize a 
continuidade da demarcação de sinalização de solo nas esquinas de 
paradas obrigatórias do Município, em especial nos Bairros “Jardim 22 de 
Maio” e “Jardim Itália”; 066/10, Indicando na forma regimental ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,  que se viabilize a limpeza das 
caixas d’água de todos os edifícios públicos do município, pelo menos de 
06 em 06 meses; 067/10, Indicando na forma regimental ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja viabilizado um projeto 
para que torne obrigatório nas agências bancárias de nosso município, 
um atendimento isolado visualmente nos caixas; 068/10, Indicando na 
forma regimental ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que se 
viabilize a criação e edição na cidade de um Manual da Arborização 
Urbano de Uso Público e Privado, apresentando de maneira simples e 
objetiva, as regras para podas e plantios de arvores em locais públicos ou 
de uso comum (calçadas), bem como as qualidades indicadas para cada 
localização, inclusive embaixo de rede elétrica. 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, Ouvinte da Rádio FM e Internautas; Quero 
lembrar que no dia de hoje comemoramos o dia do Índio, esse povo que 
foram os primeiros moradores do Brasil, com tantas terras hoje esse povo 
sofrido precisa implorar para ter um pedacinho de terra, também 
comemoramos neste dia, o Dia do Exército Brasileiro e foi realizada a  
formatura no Tiro de Guerra, com a participação de várias escolas 
municipais num ato de civismo; Com relação a Festa Italiana foi muito 
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boa, mas se fosse possível retirarem alguns canteiros o espaço ficaria 
maior; Gostaria de solicitar ao Sr. Prefeito, para que fosse contratados 
mais calceteiros, pois quando andamos pelas ruas de nossa cidade, 
podemos ver muitas pedras soltas, desmanchadas e isto vem acontecendo 
há muito tempo”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, manifesta o 
seguinte: “Sr. Presidente; Secretários; Nobres colegas; Ouvintes da Rádio 
Santa Rita FM; Platéia presente e Internautas, boa noite; Com relação a 
Indicação apresentada pelo Ver. Paulo Henrique de Melo, dispondo sobre 
a sinalização de “Pare”, na época da realização da INTERMED em nossa 
cidade, eu alertei que iria ser feito esse melhoramento somente naquela 
época e no local onde os estudantes iriam ficar e isso se confirmou, mas 
parabéns pelo reforço da indicação e quem sabe eles parem de brincar e 
façam  o que é necessário em todo o tempo e não somente em 
determinadas épocas; Com relação ao ocorrido com o micro ônibus em 
São Carlos, este Vereador apresentou um Requerimento, pois está em jogo 
a vida de muitas pessoas, pacientes, estudantes, portanto tem que ser mais 
rigorosa a vigilância; Gostaria de me solidarizar com o Sr. Nilmo que foi 
penalizado sendo retirado de sua função; Eu tive  o prazer de participar 
com o Sr. Nilmo, em uma campanha política e perceber o quanto o Sr. 
Nilmo é querido em nossa cidade e tive a oportunidade de ver várias 
pessoas testemunharem do carinho e respeito que o Sr. Nilmo tem com os 
pacientes, o que o Sr. Prefeito, Vice Prefeito e seus cargos de confiança 
não tem com esse homem digno, honesto e respeitado pela cidade, me 
solidarizo com ele e espero que não seja uma represaria por ele ter falado 
o que aconteceu; Com relação a Festa Italiana, podemos dizer que estamos 
diante de uma festa grande e bonita, quando cheguei no local já havia 
iniciado a abertura e algumas pessoas já estavam discursando e o que eu 
pude ouvir, tive a impressão que havia entrado na festa errada, parecia 
que estava acontecendo um comício político, faziam promessas, 
discursavam sobre tratamento de esgoto, numa festa em que as famílias 
estavam comendo, é lamentável, a festa é de todos os santarritenses e 
estavam usando para fazerem política e promessas, em nenhum momento 
eu ouvi o locutor agradecer os voluntários que estavam trabalhando nesta 
festa, portanto eu gostaria em nome da população de Santa Rita agradecer 
imensamente pelo trabalho que eles realizaram; Eu gostaria de solicitar ao 
Sr. Presidente, para que seja enviado um ofício de agradecimento a todas 
as entidades que participaram, desta festa e que através das mesmas fosse 
enviado nossos agradecimentos a todos os voluntários que trabalharam 
em prol das entidades”; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srª. Secretária; Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes da 
Rádio Santa Rita FM e Internautas; Quero complementar as palavras do 
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Ver. João Roberto e da Vereadora Norma, pois na  Festa Italiana o espaço 
foi de fundamental importância para que as entidades arrecadassem um 
pouco mais nesse evento, sendo que muitas pessoas  da região foram 
embora pelo fato de que não tinham lugar para sentar e assistirem o 
show, portanto poderíamos melhorar bastante; Quero dizer da minha 
tristeza do resultado da reunião da Câmara Itinerante, realizada no 
Distrito de Santa Cruz da Estrela, tristeza porque ouvimos cobranças da 
população em várias indicações que fizemos desde o ano de 2.005 e 
novamente reivindicada neste ano e nada foi feito; “Com relação a 
ABCAM, que é uma luta do Nobre Vereador João Roberto, eu gostaria de 
indicar que o Executivo vendesse este terreno e investisse este dinheiro em 
outras obras do Município, porque ali, com certeza, ABCAM não será 
feita, pois recebi do Sr. André Juliani da cidade de Porto Ferreira, a 
informação de que está sendo construído um prédio do lado do corpo de 
bombeiros, onde está sendo feito o programa de atendimento do 
caminhoneiro e de suas famílias, portanto não vejo nenhum  futuro para 
a ABCAM; Com relação ao Requerimento de nº. 022/10, dispondo sobre  
o uso de próprio municipal para a prática de moto-cross, irei solicitar 
informações sobre as regras para o uso do barracão do Recinto Pedro 
Girotto, pois muitas pessoas interrogam sobre esses fatos e não tenho estas 
informações; Gostaria de solicitar também ao Executivo, o organograma 
de 2.010 dos cargos em comissão, efetivos comissionados e não efetivos 
comissionados, quanto a referência salarial e gratificação, as pessoas que 
foram promovidas e dispensadas, para sabermos se houve alguma 
dispensa das pessoas que citei em tribuna; Quero deixar claro ao amigo 
Marcos Barbana, que não estou pedindo a cabeça de nenhuma pessoa, 
pois quem tem que colocar cargos a disposição é o Executivo, estou 
apenas afirmando que estão gastando muito dinheiro com cargos em 
comissão, Gostaria de me referir a todos os Deputados dos Partidos 
representados pelos Vereadores desta Câmara, que a APAE tem recebido 
algumas indicações de verbas Federais e Estaduais e eu irei divulgar 
somente quando a verba estiver na conta da APAE, pois eu não quero ser 
um propagador de uma mensagem enganosa; Com relação ao Projeto de 
Lei nº. 038/10, que autoriza o Poder Executivo a contratar  
financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., esse Projeto irá para a 
Comissão de Justiça e Redação, da qual sou o Relator e quero 
antecipadamente solicitar que esta Casa de Lei envie ofício ao Executivo 
solicitando informações quanto ao número de veículos que temos em 
nosso Município, bem como o ano, modelo, condições que se encontram; 
Em qual departamento que está, para qual finalidade é usado, por quem é 
usado e em qual período; Pois, para quem quiser observar o estado que se 
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encontram os veículos de nosso Município basta apenas se dirigir a 
garagem Municipal, portanto enquanto eu não receber estas informações, 
meu parecer para o Projeto de Lei nº. 038/10 é desfavorável;  João 
Roberto Alves dos Santos Júnior, solicita uma aparte e manifesta o 
seguinte: “Se possível, gostaria de solicitar que nos informassem o tempo 
que foi estipulado para ser pago este empréstimo, quais os valores das 
parcelas e também, que seja feito um questionamento do destino que 
tomou a pá carregadeira que sumiu do lixão, se providências foram 
tomadas”; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: “Gostaria de citar 
que na Lei Orgânica do Município, cabe entre outras, as seguintes 
atribuições: constituir guardas municipais destinados a proteção de seus 
bens, serviços e instalações, digo isto porque estive na cidade de Porto 
Ferreira recentemente, em contato com o Chefe do Comando da Guarda 
Municipal desta cidade, Sr. Cridão, ele me passou alguns dados sobre a 
guarda municipal daquela cidade, que está completando 10 anos; Algo 
que considero muito importante é que a divisão de setores da cidade, foi 
feita em parceria com a Polícia Militar, portanto existe um entrosamento 
muito grande entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, onde a 
criminalidade foi muito bem resolvida e o que me deixou muito otimista é 
que o gasto não é muito grande, mas a fórmula não somos nós que vamos 
dar para o Executivo; Gostaria de contar com o apoio de todos nesta luta 
que é de todos nós”. Logo após, o Sr. Presidente convida o Vice-Presidente 
desta Casa, Vereador Edson da Silva Mezencio para assumir a Presidência, 
a fim de que possa fazer uso da palavra; Marcelo Simão, manifesta o 
seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, Nobres Colegas, Platéia 
presente; Quero cumprimentar o funcionário Gustavo da Rádio Santa Rita 
FM; Todos os funcionários desta Casa; Quero cumprimentar a Patrícia e o 
Sr. Luiz Menegassi, do Jornal “O Santarritense”, que muito tem ajudado 
esta Casa na divulgação dos trabalhos, também o Sr. João Spadon, através 
do Jornal “A Gazeta”, o Biliu espetacular colaborador do Jornal “A Gazeta; 
Quero cumprimentar o Sr. Prefeito Municipal, pela Festa Italiana, pela 
Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, que estará aqui no próximo 
domingo, um evento imperdível, a Esquadrilha da Fumaça, que 
provavelmente estará aqui brevemente, e outros eventos que teremos  na 
comemoração do sesquicentenário de nossa cidade; Não posso deixar de 
falar  do ISS, fazem anos que o Sr. Prefeito nos chamou e solicitou que 
preparássemos uma lei, reduzindo o ISS, no ano passado fizemos com o 
apoio de todos os Srs. Vereadores, mandamos para o Executivo, chegou a 
lei nesta Casa incompleta no final de dezembro e não pudemos aprová-la, 
para não criar problemas no mandato do Sr. Prefeito e já estamos 
praticamente em maio e até agora nada foi feito, a redução do ISS é de 
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fundamental importância para o Município, muitos empresários de Santa 
Rita querem irem embora devido ao alto índice de ISS, 5%, o mais alto de 
toda região; Também quero lamentar a falta da lei das bicicletas na contra 
mão e nas calçadas, recentemente uma grande amiga foi  atropelada e 
pelo que ouvi dizer ela estava errada, estava na contra mão e o condutor 
do veículo não teve culpa, mas se houvesse orientação que é proibido 
andar na contra mão, esta pessoa não teria infligido a lei; Este Projeto de 
Lei está nas mãos do Sr. Prefeito há mais de cinco anos e nada é feito; 
Quero me solidarizar com o Ver. João Roberto, que colocou muito bem a 
situação do Sr. Nilmo, um profissional que há mais de trinta e quatro anos 
presta um espetacular serviço para o Município na área da saúde, num 
momento na cidade de São Carlos, onde temos a EPTV, sai às rodas do 
ônibus, ele desabafa e por isso é punido por falar a verdade e os outros 
que não são punidos pelo Executivo Municipal, aqueles que cometem 
irregularidades? Com relação a Câmara Itinerante, alguns Vereadores não 
estiveram presentes, alguns impossibilitados que justificaram, porém a 
população que esteve presente foi clara na sua colocação da falta de 
providências que o Município passa, a situação do Município se arrasta 
por anos e nada é feito; O desgosto da população retratado na Câmara 
Itinerante é muito grande; Se Executivo não ouvir a população de Santa 
Rita do Passa Quatro, ele estará fadado a ter um dos mais baixos índices 
de aprovação e popularidade de seu mandato, não tenham dúvidas disto; 
Dr. Agenor Mauro Zorzi, excelente pessoa, um médico caridoso, mas 
vamos separar muito bem as coisas, administrativamente vai muito mal; 
Temos aqui mais um Requerimento que surgiu na Câmara Itinerante, 
onde nós daremos o prazo ao Sr. Prefeito Municipal até o final do 
primeiro semestre, para ele providenciar o transporte público urbano 
neste Município, Requerimento que eu tenho lutado desde março do ano 
de 2.005, como outros Vereadores, depois do primeiro semestre se não for 
solucionado este problema eu sugiro a abertura de uma Comissão Especial 
de Inquérito, baseado na Constituição Federal e na Lei Orgânica do 
Município. 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 números: 027/10, 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. Submetido em 
Discussão solicitou a Palavra o Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 
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Júnior, para manifestar o seguinte: “Para fins de informações, gostaria de 
perguntar ao Vereador e médico, Dr. José Mário Castaldi, se o mesmo tem 
a informação de como irá ser feito o atendimento de nossos pacientes via 
SUS, na Santa Casa e na Beneficiência”; José Mário Castaldi, manifesta o 
seguinte: “Não tenho e gostaria de fazer uma sugestão, de fazermos um 
questionamento quanto ao número de pacientes que já foram atendidos 
por estas duas entidades até o presente momento, pois não tenho esta 
informação para dar no momento”. Terminada a Discussão o Sr. 
Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 027/10, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade; 028/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Altera Artigo 1º da Lei nº. 2.837, de 20/08/2009. 
Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 033/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual 
Revoga a Lei nº. 2.539, de 05 de maio de 2004, que cria no âmbito da 
Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro – SP o “Parlamento 
Jovem”. Submetido em Discussão solicitou a Palavra o Sr. Vereador 
Marcelo Simão para manifestar o seguinte: “Gostaria de salientar que este 
projeto de lei está sendo revogado, pelo fato de que entendemos que o 
Projeto de Decreto Legislativo trará melhor solução ao Parlamento Jovem, 
mas deixamos aqui registrado a importância do ex Vereador Barbuinho, 
ex Prefeito Municipal aliás, o criador da Festa de Tradições Italianas”. 
Terminada a Discussão o Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto 
de Lei nº. 033/10, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; Discussão 
e Votação Única do Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/10, de autoria 
do Sr. Ver. Paulo César Missiatto, O qual Dispõe sobre a concessão de 
título de “Cidadão Santarritense” Honorário ao Sr. Paulo António Skaf. 
Submetido em Discussão solicitou a Palavra o Sr. Vereador Paulo César 
Missiatto, para manifestar o seguinte: “Gostaria de agradecer, 
antecipadamente, o apoio de todos a este Projeto de Decreto e gostaria de 
contar com o apoio de todos na Sessão solene para a entrega deste Título 
no próximo dia 27 do corrente, pois temos uma grande obra, um dos 
maiores investimentos feito na educação de Santa Rita do Passa Quatro, o 
qual o Sr. Paulo Antonio Skaf foi um dos maiores responsáveis”. 
Terminada a Discussão o Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto 
Decreto Legislativo nº. 002/10, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca os 
Srs. Vereadores para a 5ª Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 20 
de abril de 2.010, às 20h30min horas, para serem discutidos e votados: 
Projeto de Lei nº. 035/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, para execução 
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das obras e serviços de recuperação da Rodovia Vicinal Túlio Ribeiro 
(Rodovia da Cana); Projeto de Lei nº. 036/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual o qual Autoriza o Executivo Municipal a firmar 
convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo - DER/SP, para execução das obras e serviços de recuperação da 
Rodovia Vicinal SANTA RITA DO PASSA QUATRO – SANTA CRUS DA 
ESTRELA – BREJÃO – TAMBAÚ 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: 03 de maio de 2.010. 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                                   Presidente 

 
 
 

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