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

                                      Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e nove, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio 
“Prof. Oscar de Oliveira Alves”, localizado na Rua José Rodrigues Palhares, 
número cento e dezessete, foi realizada a Décima 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 os mesmos concordam com a dispensa da leitura da Ata 
da Sessão anterior, sendo aceita a presente Ata foi aprovada. Em seguida, o 
Sr. Presidente, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes 
pessoas: Santina Scorsolini; Maria Otília Marçal de Andrade; Therezinha da 
Silva Valleiras; Tatiana Cristina Clat Rosa; Maria José Brandão Zanardi; 
Esmerinda Maria Cavalcanti; Carlos Rodrigues da Silva; Ivo Lencione; Lúcio 
Garcia, 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)- Proposta de Emenda à Lei Orgânica do 
Município nº. 001/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores: Luis Roberto 
Daldegan Broglio, José Mário Castaldi e Norma Jamus Villela, Membros da 
Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o qual Dá 
nova redação ao inciso XVIII do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, Seção 
II, do Capítulo I. A referida Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município 
seguirá os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento Interno; 2)- 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 002/2.009, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal o qual Dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 
5º da Lei Orgânica do Município, Seção I, do Capítulo I. A referida Proposta de 
Emenda seguirá os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento 
Interno; 3)- Ofício nº.   276/09,   de   autoria do Sr. Prefeito Municipal,   
encaminhando   Projeto de  Lei nº. 053/2.009, o qual Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Secretaria de Estado de 
Esporte, Lazer e Turismo. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e 
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Administração Pública, e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo, para estudos e manifestações; 4)- Ofício nº.   286/09,   de   autoria do 
Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 054/09, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre autorização para abertura de 
Crédito Adicional Especial. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 
Comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, Economia e 
Administração Pública, para estudos e manifestações; 5)- Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 006/09, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual Dispõe 
sobre a concessão de título de Cidadão Santarritense Honorário ao Sr. Dr. 
Milton de Souza Meirelles Filho, pelos relevantes e inestimáveis serviços 
prestados a nossa Comunidade e ao Município. O referido Projeto de Decreto 
Legislativo será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de 
Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e 
manifestações; 6)- Ofício nº. 281/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, 
referente ao mês de Agosto de 2.009. Os referidos Balancetes ficarão 
arquivados na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 7)- 
Ofício nº. 069/09, de autoria do Diretor de Departamento Municipal de 
Educação, Sr. Ronaldo Braga Bortolini, atendendo Ofício nº. 318/09, da 
Câmara Municipal; 6)- Ofícios nºs 277 a 283/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando respostas  às proposituras dos Srs. Vereadores. O 
Sr. Presidente informa que as cópias das proposituras estão em suas 
respectivas pastas na Secretaria desta Casa, assim como as respostas estão à 
disposição de todos no site da Câmara-www.camarasantarita.sp.gov.br; 7)- 
Requerimento apresentado pela  Vereadora Norma Jamus Villela e Vereador 
Luís Roberto Daldegan Broglio nº. 057/2009, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal sobre quais são os Conselhos Municipais regularmente 
constituídos e o envio a este Parlamento das cópias dos Decretos da 
composição atual dos mesmos, bem como informações sobre como está 
constituída a Diretoria de cada um deles. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 8)- Requerimento apresentado pela Mesa da 
Câmara Municipal nº. 058/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal 
sobre as providências necessárias para solicitar autorização do Governo 
Estadual para cessão, a título gratuito, da sede do Centro Rural do Ibó ao 
município, para instalação do Centro de Zoonoses. Submetido em Votação, foi 
o mesmo aprovado por unanimidade; 9)- Requerimento apresentado pela Mesa 
da Câmara Municipal nº. 059/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal 
sobre as providências necessárias para a reabertura da Estrada Municipal 
SRQ-460, próxima ao Distrito de Santa Cruz da Estrela, que liga o Bairro 
Monjolinho, passando pela Fazenda Rio Claro e Sítio de Francisco Rodrigues, 
apesar da resposta desse Executivo à indicação de nº. 175 de 04/09/09, de 
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autoria desta Mesa, a qual versa sobre o mesmo assunto, informando que tal 
medida não é do interesse de muitos munícipes que dela se utilizam e 
anexando “abaixo-assinado” contendo esta manifestação. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 10)- Indicação apresentada 
pela Vereadora Norma Jamus Villela, número: 198/2.009, Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal, as substituições de luminárias públicas, existentes no 
percurso da Rua João Erbeta, Jardim Nova Santa Rita. A Indicação acima 
referida será encaminhada 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: Luiz 
Roberto Daldegan Broglio, manifesta o seguinte “Sr. Presidente, Srs. 
Secretários; Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes da Rádio “Zequinha 
de Abreu”, Rádio “Santa Rita FM” e Internautas, boa noite; Quero falar sobre a 
importância do Projeto de nº. 053/09, que dispõe sobre o Convênio com a 
Secretaria de Estado, Esporte, Lazer e Turismo, juntamente com o Projeto de 
Rede Social, antiga “Ressaca”, são verbas que serão destinadas aos Projetos 
Rede Social e Futebol Nota 10; Quero agradecer ao Deputado Federal Carlos 
Sampaio que está destinando ao Projeto Futebol Nota 10 o valor de R$. 
39.000,00 (Trinta e nove mil reais); Marcelo Eduardo Risato, manifesta o 
seguinte: “Sr. Presidente, demais Vereadores, Pessoas que trabalham nesta 
Casa de Leis; Público presente, Imprensa, os que nos acompanham pela Rádio 
“Zequinha de Abreu”, Rádio “Santa Rita FM” e Internautas, boa noite a todos; 
Faço uso da Palavra nesta noite para dar uma notícia boa aos Santarritense, 
que é a respeito de uma verba liberada para a Santa Casa, verba esta que está 
envolvente o trabalho do Partido do PTB, um time unido, juntamente com o 
Deputado Federal Nelson Marquezeli, Presidente do Partido José Henrique 
Zorzi, um trabalho também envolvendo este Vereador Riva Belelê, juntamente 
com a apoio de nossa amiga partidária, Vereadora Norma Jamus Villela, são os 
valores já liberados de R$.55.000,00 (Cinqüenta e cinco mil reais), 
R$72.500,00 (Setenta e dois mil e quinhentos reais) para que a Santa Casa 
possa dar uma melhoria no que for preciso, inclusive após a prestação de 
contas destes valores, serão liberado mais R$.72.500,00 (setenta e dois mil e 
quinhentos reais) portanto, estas verbas são de um trabalho do time do PTB 
local, com o apoio do Deputado Federal Nelson Marquezelli; Uma outra 
questão é a respeito do Requerimento nº. 028/09 assinados por todos nós 
Vereadores, solicitando informações sobre o contrato administrativo firmado da 
Empresa Lima Santos sobre a varrição de ruas, sabemos que trouxe 
problemas ao Executivo Municipal junto a Justiça do trabalho, sendo inclusive 
condenado subsidiariamente ao pagamento dos diretos trabalhistas das ações 
que estão em tramitação, entendo que esta situação exige uma investigação 
mais detalhada e proponho a abertura de uma CEI, Comissão Especial de 
Inquérito, portanto de acordo com a Lei Orgânica ao Município e do Regimento 
Interno, necessito de mais assinaturas dos Nobres Colegas Vereadores, sendo 
assim, fica aqui o convite para que possamos dar entrada ao Projeto de 
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Resolução na próxima Sessão”; Norma Jamus Villela, manifesta o seguinte: 
“Sr. Presidente, Caros Colegas, Platéia presente, Ouvintes da Rádio Zequinha 
de Abreu, Rádio FM. Santa Rita e internautas, boa noite; Quero deixar 
registrado meus parabéns a todos os Professores pelo “Dia dos Professores”, 
comemorado no último dia 15, uma classe muito desvalorizada, mas que sem 
eles não existiria médicos, dentistas, engenheiros, porque os professore são a 
base de tudo e infelizmente, estão muito desvalorizados, portanto fica aqui 
nossa homenagem a todos os professores; Outro assunto é sobre o fato de 
que nos eventos que tem ocorrido em nosso Município, temos visto que não há 
participação  das autoridades, principalmente do Executivo, sendo assim 
acredito que deve ser analisado este fato, pois  o exemplo também, precisa vir 
deles, o povo precisa aprender a participar, caso contrário como podemos 
discutir um assunto se não temos número de pessoas para isto,  na última 
sexta-feira tivemos a Conferência sobre a Cultura  no Centro Cultural “Mário 
Covas”, se não estivesse presente a Banda Cultural “Zequinha de Abreu” e o 
Coral “Prof. Otávio Bueno de Camargo” não haveria número suficiente de 
pessoas para ser feita a discussão para a realização de projetos em âmbito 
federal, portanto estamos percebemos que não está havendo participação; 
Temos lido nos jornais a respeito da crise que está havendo em Santa Rita e 
sabemos que o café dos servidores municipais foi cortado e a geladeira 
também está sendo desligada para economizar energia e aquilo que realmente 
deveria ser cortado não ocorre, sabemos que cargos de confiança, cada 
Prefeito tem o seu, temos aqueles que faz jus pelo que ganha, que são 
merecedores, mas alguns não vale a pena, porque não cumprem com aquilo 
que deveria cumprir, sendo assim, com muito respeito ao Dr. Mauro nosso 
Prefeito, que é uma autoridade, solicito que seja muito bem pensado,  para que 
esta crise não atinja a população mais carente”; João Roberto Alves dos 
Santos Júnior, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente; Secretários; Nobres 
colegas; Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu e Rádio FM Santa Rita; Platéia, 
presente e Internautas;  “Gostaria de saber se já temos um Líder de Governo 
nesta Casa; A Vereadora Norma se manifesta dizendo que temos que falar 
com o Sr. Prefeito com todo o nosso respeito, acredito que temos sim que 
respeitá-lo, apesar dele não respeitar esta Casa e a nós Vereadores,  o fato de 
não termos ainda um líder de governo nesta Casa, é mais uma prova de 
desrespeito a este Legislativo, parabéns a Vereadora Norma e ao Vereador 
Beto Bróglio, que apresentaram Requerimento solicitando o nome dos 
membros dos Conselhos, é um absurdo um Vereador ter que fazer um 
requerimento ao Sr. Prefeito solicitando este tipo de informação, isto não é 
desrespeito somente com a população mas também, para com  esta Casa, 
estamos cansados de vir a esta Tribuna e falar que estamos sendo 
desrespeitados,  nós somos um poder distinto,  hoje existe os Poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário e um não pode interferir no outro mas, temos 
que nos respeitar; No dia 29 de setembro do corrente ano, tivemos uma 
reunião nesta Casa, do Conselho Municipal de Desenvolvimento,  onde foi 
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convidado o Presidente da ABCAM  e o mesmo não compareceu, segundo o 
Sr. Prefeito, ele iria ser convidado para uma reunião em Santa Rita e até o 
momento não tivemos nenhuma resposta e creio que nem teremos;  Iremos ter 
mais cinco sessões ordinárias e logo após entraremos em recesso, o próximo 
ano será ano eleitoral, possivelmente iremos ouvir novamente, que  irão trazer 
a ABCAM para Santa Rita com dois mil funcionários; Com certeza  também,  
teremos que ouvir que serão construídas duzentas casas populares, até 
conseguirem eleger um Deputado que apóia  o grupo palaciano em Santa Rita; 
Eu disse que irei comparecer nesta Casa com o nariz vermelho o dia que o 
Presidente da ABCAM  aqui estiver, pois se ele pensa que irá fazer de palhaço 
o povo de Santa Rita, para cima dos Vereadores não;  A Mesa desta Casa 
apresentou um Requerimento solicitando a reabertura da Estrada Municipal 
SRQ-460, próxima ao Distrito de Santa Cruz da Estrela, sabemos que não 
consertaram o buraco naquele local ainda,  sendo que quase tivemos um 
acidente grave naquele recentemente, vocês acreditam que eles irão atender o 
povo deste Distrito, se até o buraco naquele local não consertaram? Neste 
último domingo tivemos o desfile dos cavalheiros em nossa cidade e não tinha 
água para os cavalheiros tomarem; Vocês acreditam que o Prefeito se 
preocupar com a população? Eu estive caminhando no Jardim Boa Vista I, II e 
III e Bairro São Luiz, naquele local existe um campo de futebol de areia, podem 
passar por estes locais e vejam o descaso que existe com aquela população, 
provavelmente no próximo ano estarão dizendo que irão construir casinhas 
para aquela população, pois será ano eleitoral e eles terão que eleger 
deputados do grupo deles; Gostaria de parabenizar o Vereador Riva que 
propõem a abertura da CEI e pode contar com minha assinatura; Quero repetir 
aquilo que disse desde o dia em que assumi como Vereador nesta Casa, que 
se for um projeto bom para o Município vence de nove a zero, mas se for algo 
duvidoso para o Município perde de nove a zero, pois nós não temos partido 
político em Santa Rita depois das eleições, nós temos um grupo de Vereadores 
que lutam para melhorar a situação do povo santarritense, esta foi a proposta 
de todos nós Vereadores e isto nós vamos honrar, está difícil  honrar as 
promessas de campanha do Sr. Prefeito; Na reunião que aconteceu  da 
ABCAM nesta Casa de Leis recentemente, algumas pessoas comentaram que 
eu fui grosso com o Sr. Prefeito, eu respeitei-o chamando-o de Excelentíssimo 
Sr. Prefeito Municipal, todas as vezes que me dirigi a ele, o que não me tira o 
direito de questioná-lo quando confirmou que usou da ABCAM na campanha 
política e ele tem que responder por isto, pois a responsabilidade é dele,  ele 
prometeu dois mil empregos e agora  tem que arcar com este compromisso”; 
Paulo Henrique de Melo, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Caros Colegas, 
Platéia presente, ouvintes das rádios e internautas; Com relação a notícia de 
que o Município está implantando cartões de créditos para os servidores, 
considerei interessante a idéia, inclusive está sendo licitado pelo Município os 
cartões de crédito, a idéia inicial foi para que o servidor pudesse comprar a 
crédito no comércio local e ser descontado na folha de pagamento; A Prefeitura 
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gasta, aproximadamente, de folha de pagamento no Município, quase 50% de 
sua receita, portanto além de incentivar o comércio local, os servidores do 
Município vão poder contar com cartão de crédito para comprar no comércio, 
Com relação ao Requerimento de nº. 058/2009, dispondo sobre a autorização 
do Governo Estadual para cessão da sede do Centro Rural do Ibó ao 
município, para instalação do Centro de Zoonoses, gostaria de fazer uma 
colocação, pois, vamos votar nesta Sessão o Projeto de Lei declarando de 
Utilidade Pública a ABEVEC e a nossa intenção seria passar às mãos desta 
entidade a utilização deste prédio, que hoje está sendo depredado e invadido, 
para que a mesma possa dar continuidade aos trabalhos que vem executando; 
Quanto à ação proposta para o controle de zoonose, merece até mesmo 
louvores esta iniciativa, mas devido ao custo operacional, a distância da 
localização e tamanho desta estrutura, não sabemos se seria viável para o 
Município, acredito que seria interessante fazermos uma análise desta situação 
e partindo deste princípio se for inviável o controle de zoonoses, proponho para 
que seja requerido a autorização de uso para a ABEVEC, para que ela possa 
dar continuidade a seus trabalhos no Município”; Edson da Silva Mezencio, 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres Vereadores, 
Público presente e a todos que nos ouve; Gostaria de agradecer ao Deputado 
José Bitencourt, pelos R$.280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) dos dois 
convênios que assinamos para pavimentação de ruas de nossa cidade e o 
Deputado convida o Pastor Sérgio Marcos para estar conosco na próxima 
quarta-feira, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo”. O Sr. 
Presidente convida o Vice-Presidente da Casa,  Vereador Edson da Silva 
Mezencio para assumir a Presidência para que possa fazer uso da Palavra; 
Marcelo Simão, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, 
Nobres Colegas, Platéia presente, Amigos, Membros da Igreja Vida em Cristo e 
da ABEVEC; Internautas, Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu e Santa Rita 
FM, boa noite; Quero também parabenizar, como fez a Vereadora Norma tão 
bem, os Professores pelo seu dia comemorado recentemente, uma classe 
sofrida, mas em minha opinião a principal classe de profissionais que existe no 
País, origem de tudo, parabéns aos professores, tão mal remunerados e tão 
pouco reconhecidos, mas são eles que dão base a tudo no plano do 
conhecimento; Com relação à abertura CEI conte com meu voto, no momento 
que recebemos a denúncia, enviando o requerimento ao Executivo, ele nos 
respondeu, enquanto isto abríamos uma outra CEI, para apurar uma denúncia  
que ainda não se encerrou esta Comissão, mas se abrir uma outra CEI na 
próxima Sessão terá o meu voto também, pois estaremos sempre fiscalizando 
que é a nossa obrigação; Quero hoje ocupar a Tribuna, em um momento muito 
feliz, para falar do trabalho da ABEVEC, que é uma instituição que estamos 
acompanhando de perto, através do trabalho do Pastor Cleuder,  de seus 
colaborados, dos membros da Igreja Vida em Cristo e do Pastor Sérgio 
Marcos; A ABEVEC hoje tem mais de trinta crianças sendo assistidas 
diariamente pela instituição,  uma entidade nova, que o Pastor já falava no ano 
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passado que tinha expectativa em trazê-la para cá, porque teria um trabalho 
fundamental a ser feito no Município, portanto hoje nós vemos estas crianças 
sendo assistidas, com cinco refeições por dia, com atendimento odontológico, 
médico, com cestas básicas sendo doadas, é um trabalho maravilhoso que a 
ABEVEC está fazendo no Município, eu não poderia deixar de parabenizar este 
trabalho, para que possamos engrossar as fileiras de quem pratica este tipo 
trabalho, portanto tem aqui o meu respeito e admiração, apresentamos este 
Projeto de Declaração de Utilidade Pública, para que a ABEVEC, no próximo 
ano, possa junto com outras entidades, não menos importantes, estar 
conquistando verbas  e condições do Município, para que possam melhorar 
este tão importante trabalho, muito obrigado aos membros da ABEVEC; Quero 
parabenizar um amigo, do qual sou autor do Título de Cidadão Santarritense, 
Dr. Milton, sua esposa, filhos, toda sua equipe; São proprietários da Fazenda 
Santa Cruz, eles exercem um trabalho que poucos conhecem, portanto me 
encarrego de fazer a divulgação, não para a sua ostentação, pois, ele não 
precisa disto mas, para o conhecimento da população santarritense, para que 
outras pessoas possam tomar como exemplo; Dr. Milton tem doações para a 
Prefeitura Municipal, em momentos de dificuldades da Prefeitura, tem doações 
para a APAE, uma atitude muito bonita, na restauração da Igreja Matriz de 
Santa Rita, também participou ativamente, ao Lar São Vicente de Paulo, ao Lar 
Dom Luiz Carbulotto, às instituições de Ensino, que frequentemente visitam 
sua fazenda; Eles tem a autorização do Ibama para guarda de animais e 
pássaros que são encontrados feridos, para proteção destes animais, portando 
a Fazenda Santa Cruz tem uma classificação no município, talvez a principal 
fazenda em termos de produção de frangos, agropecuária, leite, ele tem 
orgulho de Santa Rita do Passa Quatro, faço questão de divulgar este trabalho, 
porque precisamos de pessoas como o Dr. Milton, de entidades como 
ABEVEC, Igrejas como a Vida em Cristo, pessoas como o Pastor Sérgio 
Marcos, Pastor Cleuder, parabéns à  todos e muito obrigado”. 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: 044/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar contrato de uso, a título precário e gratuito, das 
dependências sociais e esportivas do Galo da Comarca Futebol Clube, desta 
cidade. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 050/09, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual Declara 
de Utilidade Pública a Associação Beneficente e Educacional Vida em Cristo – 
ABEVEC.  Submetido em Discussão, solicitou a Palavra o Sr. Vereador Luis 
Roberto Daldegan Broglio para manifestar o seguinte: “Quero parabenizar 
todas as pessoas engajadas neste Projeto, pois falar da parte social é muito 
importante, mas temos que frisar que a maior importância deste Projeto é a 
formação religiosa, visto que sem Deus nós não conseguimos nada e com 
Deus vencemos todos os obstáculos”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: 
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“Parabéns aos integrantes da ABEVEC pelo trabalho, nós agradecemos muito 
como políticos do Município, como autoridades preocupadas como o bem estar 
da população, esperamos que vocês cresçam no atendimento cada vez mais”.  
Terminada a Discussão o Sr. Presidente coloca o referido Projeto de Lei em 
Votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para 
tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 
8ª Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de outubro de 2.009, às 
20:00 horas para serem Discutidos e Votados os Projetos de Lei números: 
053/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar Convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 
Turismo; 054/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre 
autorização para abertura de Crédito Adicional Especial 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 novembro de 2.009. 
 
 
 

 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                       Presidente 

 
 
 

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