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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, realizada no dia 
vinte de outubro de dois mil e 
quatorze, sob a Presidência do Sr. 
Ver. Domingos Antonio de 
Mattos.  

 
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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 Sétima 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 prestarem seus serviços nesta 

Sessão Ordinária os  seguintes  funcionários desta  Edilidade:  Marcelo Simão, 

Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, Fabrícia Regina Cavaliani, Patrícia 

Zamprogno, Dr. Heitor Camargo Barbosa e Dr. Vitor Mondin de Oliveira. 

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 Domingos Antonio de Mattos declarou abertos os trabalhos da presente 

Sessão e solicitou ao 2º Secretário para que procedesse a chamada dos  Srs. 

Vereadores. Após verificar em Plenário a existência de número legal, o Sr. 

Presidente solicitou a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Santa 

Rita do Passa Quatro. 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:  Helena Rosa Conceição Silva, Luiz Antonio da 

Silva, Rita Fioroni, Arminda da Silva Boscoli, Ellen de Cássia Lemes Cristina, 

Aurea Velloso Carnielli, Célia dos Santos, Maria de Lurdes Silva, José Vicente 

Moraes, Waldomiro Barioni, José Luiz Correia, Odete Nori Barioni, Orminda 

Mendes Morandi, João Moia, Paulo dos Santos Camboí, Margarida Martins 

Andreghetto, Edgar Lencione e Laura Bonora Girotto ocorrido recentemente. O 

Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário da Mesa, para que procedesse a leitura do 

material referente ao Expediente, sendo: 1) –  Requerimento nº 030/14, de 
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autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, solicitando Votos de Aplausos e 

Congratulações a Senhora Carla Maria Bergo Cremonesi, pelo desenvolvimento 

do Projeto “Concertos & Consertos de Leitura”. Submetido a Discussão e Votação 

foi o mesmo aprovado por unanimidade; 2) – Requerimento nº 031/14, de 

autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando informações junto a Prefeitura 

Municipal, apenas para conhecimento, se a mesma, está se preparando para o 

processo de municipalização da iluminação pública, previsto para entrar em vigor 

em janeiro de 2015. Submetido a Votação foi o mesmo aprovado por 

unanimidade; 3) – Requerimento nº 032/14, de autoria do Ver. Leopoldo Augusto 

Lopes de Oliveira, solicitando Votos de Aplausos ao Dr. Fábio Vieira. Submetido a 

Discussão e Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 4) – 

Requerimento nº 033/14,  de autoria da Mesa da Câmara Municipal, solicitando 

informações sobre quais medidas preventivas ou saneadores estão sendo tomadas 

para solucionar a falta de água do município. Sabendo que o Sr. Prefeito herdou 

esse problema e que não havia tempo suficiente para sua administração promover 

a solução dessa grave crise em que se encontra o município, porém esperando 

novas ações para que no futuro não tenhamos que passar por novos 

racionamentos, o que tem causado tanto transtorno a todos os cidadãos que 

residem no município. Submetido a Votação foi o mesmo aprovado por 

unanimidade; 5) – Requerimento nº 034/14, de autoria da Mesa de Câmara 

Municipal, solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal sobre onde 

são realizadas as análises dos exames de sangue feitos por nossa população 

através das solicitações dos médicos da rede municipal. Submetido a Votação foi 

o mesmo aprovado por unanimidade; 6) – Requerimento nº 035/14,  de autoria 

da Mesa da Câmara Municipal, solicitando que o Poder Executivo Municipal envie 

à Casa de Leis a informação do real motivo pelo qual o subsídio da AEUS não está 

sendo repassado aos estudantes, com cópia do material documentando a decisão 

pelo qual não há o pagamento. Submetido a Votação foi o mesmo aprovado por 

unanimidade; 7) – Requerimento nº 036/14,  de autoria da Mesa da Câmara 

Municipal, reiterando o Requerimento de nº 020/14, de 07 de julho de 2014, 

solicita cópia da licitação para contratação de arbitragem para os campeonatos 

municipais, bem como cópia do Processo Administrativo 2.573/14 e Pregão 

Presencial 037/14, esclarecendo qual previsão de jogos e valor médio a ser pago 

para cada árbitro, bem como quanto foi gasto no ano anterior. Submetido a 

Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8) – Requerimento nº 037/14,  

de autoria da Mesa da Câmara Municipal, solicitando informações do Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal sobre as solicitações da Senhora Priscila Mariano Garcia 
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Cardoso da Silva, cópias em anexo, conforme protocolos realizados nesta Câmara 

Municipal de números 129, 130 e 132 datados de 16 de outubro de 2014. Submetido 

a Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 9) – Indicação nº 144/14, de 

autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal a possibilidade de implantar na Rede Municipal de Ensino o Projeto 

“Concertos & Consertos de Leitura”, desenvolvido pela Professora Carla Maria 

Bergo Cremonesi; 10) – Indicação nº 145/14, de autoria da Ver. Norma Jamus 

Villela, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal a elaboração de um Projeto de Lei, 

com normativas referentes à aplicação dos recursos do ICMS Ecológico no 

município, com preferência para recuperação e conservação dos mananciais e no 

tratamento e disposição dos resíduos sólidos; 11) – Indicação nº 146/14, de 

autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando a instalação de lixeiras em 

pontos da Av. Pedro de Toni, no Bairro Jardim Itália, bem como no interior da 

Praça Zequinha de Abreu; 12) – Indicação nº 147/14,  de autoria do Ver. Leopoldo 

Augusto Lopes de Oliveira, solicitando providências em relação ao terreno sito à 

Rua Francisca Osório Silva, entre os números 289 e 331 (entre as ruas Profa. 

Galdina de Lima Segato e Cônego José Amaral Melo), pois além do mato e sujeira 

é constante a descida de terra do mesmo obstruindo a calçada e inclusive a guia e 

asfalto; 13) – Indicação nº 148/14,  de autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de 

Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal para que seja consertado o 

vazamento de esgoto no final da Av. José Ribeiro de Oliveira, próximo ao 

cruzamento com a antiga “Estrada da Vigor”; 14) – Indicação nº 149/14, de 

autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal para que seja construída uma lombada, sentido bairro centro, após o 

cruzamento da R. Ubirajara Marsicano, próximo a antiga loja de material de 

construção Rodrigues Júnior; 15) – Indicação nº 150/14, de autoria do Ver. 

Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal para 

que todas as propriedades rurais de nosso município sejam catalogadas e 

identificadas eletronicamente através de Geoposicionamento por Satélite (GPS), 

desta forma, cada propriedade passará a ter seu ponto de georreferenciamento 

individual; 16) – Indicação nº 151/14, de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que sejam colocadas placas de sinalização de 

PARE nas ruas que não possuem no Bairro Jardim Itália; 17) – Indicação nº 
152/14,  de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal que verifique junto ao setor competente a limpeza do bueiro que fica 

na R. Pe. João Font, Vila Norte; 18) – Indicação nº 153/14,  de autoria do Ver. 

Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que verifique junto 
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ao setor competente, providências no sentido de que a Escola do CAIC “Laura 

Suriani Barbuio”, receba as necessárias reformas em sua estrutura, 

principalmente no teto da quadra esportiva; 19) – Indicação nº 154/14,  de autoria 

da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao Chefe do Executivo Municipal, a 

possibilidade de remeter à Câmara Municipal, Projeto de Lei instituindo a 

“Semana da Literatura Poeta Mário Mattoso” no âmbito do Município de Santa 

Rita do Passa Quatro, nos moldes do Anteprojeto, que apresentou em anexo; 20) 

– Indicação nº 155/14,  de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal que, junto ao setor de Controle de Zoonoses, providencie a 

dedetização com fumacê e a limpeza e desobstrução do canal do Jardim do Lago; 

21) – Indicação nº 156/14,  de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal que, junto ao setor de Trânsito, providencie medidas 

para controlar o tráfego de veículos na R. Guerino Mardegam; 22) – Indicação nº 
157/14,  de autoria do Ver. Heraldo Luciano, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 

que verifique junto ao setor competente, providências no sentido de que o portal 

de entrada do trevo “Mário Sérgio Para Marchini” receba iluminação; 23) -  

Indicação nº 158/14,  de autoria do Ver. Domingos Antonio de Mattos, reiterando 

a Indicação de nº 019/13 de 04 de fevereiro de 2013, solicita para que estude junto 

aos Departamentos competentes a reforma e recuperação do antigo Posto Policial 

localizado no Distrito de Santa Cruz da Estrela. As referidas Indicações serão 

encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis; 24) – Ofícios, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando respostas às Indicações e 
Requerimentos dos Vereadores Norma Jamus Villela, Lucas Comin Loureiro, 

Luis Roberto Daldegan Broglio, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Domingos 

Antonio de Mattos e Sebastião César Barioni; 25) – Ofício nº 086/14,  de autoria 

da Diretora do Departamento de Saúde, informando sobre início da auditoria da 

Santa Casa de Misericórdia; 26) – Ofício nº 139/14, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando a documentação referente aos Balancetes da Receita e 

Despesa desta Municipalidade do mês de agosto de 2014; 27) – Documentação 
referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Casa de Leis referentes 

ao mês de agosto de 2014; 28) – Ofício da Academia santarritense de Letras 

encaminhando agradecimento pela presença na entrega de diplomas aos novos 

acadêmicos e noite de autógrafos do livro “Labor, Poesia e Amo”; 29) – Ofício da 
APeD – Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de Santa Rita do Passa 

Quatro, informando sobre o lançamento da campanha “De olho no óleo”; 30) – 

Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviando convite para o 

18º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2014, 
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a ser realizado no dia 14 de novembro de 2014, em Bebedouro; Informação sobre 

a Liberação de recursos financeiros destinados ao Município. As referidas 

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

material para o Expediente, o Presidente suspendeu a Sessão por 10 minutos. Em 

seguida ofereceu a palavra aos oradores inscritos: Leopoldo Augusto Lopes de 

Oliveira, Norma Jamus Villela e Carlos Eduardo Clemente Leal. Ninguém mais 

desejando fazer uso da Palavra, passou-se à Ordem do Dia,  constando o 

seguinte: Veto ao Projeto de Lei nº 063/14, de autoria do Ver. Lucas Comin 

Loureiro, que “Dispõe sobre a adoção como critério de desempate em concursos 

públicos da administração Pública municipal o desempenho das funções de 

mesário nas eleições”. (Segundo o Regimento Interno, em seu Art. 351, “A 

apreciação do veto pelo plenário deverá ser feita em um só turno de discussão e 

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

da maioria absoluta dos membros da Câmara”).  Submetido a Discussão e 

Votação Secreta, o Presidente convidou os Vereadores Leopoldo Augusto Lopes 

de Oliveira (PTB), Luis Roberto Daldegan Broglio (PSDB), Lucas Comin Loureiro 

(PPS) e Heraldo Luciano (PMDB) para acompanharem a apuração dos votos 

constando: 07 (sete) votos SIM e 02 (dois) votos NÃO – Veto rejeitado e Projeto 

de Lei nº 063/14 aprovado. Nada mais havendo para tratar o Presidente convocou 

os Srs. Vereadores para a 18ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 03 de 

novembro de 2.014, 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: 03 de novembro de 

2.014.     

 
 
 
 

Ver. Domingos Antonio de Mattos 
Presidente 

 
 
 

Ver. Paulo César Missiato                     Ver. Sebastião César Barioni 
1º. Secretário                                            2º Secretário 
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17ª  SESSÃO ORDINÁRIA 

20/10/2.014 

Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
 

Requerimento nº 030/14, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, 
solicitando Votos de Aplausos e Congratulações a Senhora Carla Maria Bergo 
Cremonesi, pelo desenvolvimento do Projeto “Concertos & Consertos de Leitura”.  
Requerimento nº 031/14, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando 
informações junto a Prefeitura Municipal, apenas para conhecimento, se a 
mesma, está se preparando para o processo de municipalização da iluminação 
pública, previsto para entrar em vigor em janeiro de 2015.  
Requerimento nº 032/14, de autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, 
solicitando Votos de Aplausos ao Dr. Fábio Vieira.  
Requerimento nº 033/14,  de autoria da Mesa da Câmara Municipal, solicitando 
informações sobre quais medidas preventivas ou saneadores estão sendo tomadas 
para solucionar a falta de água do município. Sabendo que o Sr. Prefeito herdou 
esse problema e que não havia tempo suficiente para sua administração promover 
a solução dessa grave crise em que se encontra o município, porém esperando 
novas ações para que no futuro não tenhamos que passar por novos 
racionamentos, o que tem causado tanto transtorno a todos os cidadãos que 
residem no município.  
Requerimento nº 034/14, de autoria da Mesa de Câmara Municipal, solicitando 
informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal sobre onde são realizadas as análises 
dos exames de sangue feitos por nossa população através das solicitações dos 
médicos da rede municipal.  
Requerimento nº 035/14,  de autoria da Mesa da Câmara Municipal, solicitando 
que o Poder Executivo Municipal envie à Casa de Leis a informação do real 
motivo pelo qual o subsídio da AEUS não está sendo repassado aos estudantes, 
com cópia do material documentando a decisão pelo qual não há o pagamento.  
Requerimento nº 036/14,  de autoria da Mesa da Câmara Municipal, reiterando o 
Requerimento de nº 020/14, de 07 de julho de 2014, solicita cópia da licitação para 
contratação de arbitragem para os campeonatos municipais, bem como cópia do 
Processo Administrativo 2.573/14 e Pregão Presencial 037/14, esclarecendo qual 
previsão de jogos e valor médio a ser pago para cada árbitro, bem como quanto 
foi gasto no ano anterior.  
Requerimento nº 037/14,  de autoria da Mesa da Câmara Municipal, solicitando 
informações do Exmo. Sr. Prefeito Municipal sobre as solicitações da Senhora 
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Priscila Mariano Garcia Cardoso da Silva, cópias em anexo, conforme protocolos 
realizado nesta Câmara Municipal de números 129, 130 e 132 datados de 16 de 
outubro de 2014.  
Indicação nº 144/14, de autoria do Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal a possibilidade de implantar na Rede 
Municipal de Ensino o Projeto “Concertos & Consertos de Leitura”, desenvolvido 
pela Professora Carla Maria Bergo Cremonesi;  
Indicação nº 145/14, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal a elaboração de um Projeto de Lei, com normativas referentes 
à aplicação dos recursos do ICMS Ecológico no município, com preferência para 
recuperação e conservação dos mananciais e no tratamento e disposição dos 
resíduos sólidos;  
Indicação nº 146/14, de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando a 
instalação de lixeiras em pontos da Av. Pedro de Toni, no Bairro Jardim Itália, 
bem como no interior da Praça Zequinha de Abreu;  
Indicação nº 147/14,  de autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, 
solicitando providências em relação ao terreno sito à Rua Francisca Osório Silva, 
entre os números 289 e 331 (entre as ruas Profa. Galdina de Lima Segato e Cônego 
José Amaral Melo), pois além do mato e sujeira é constante a descida de terra do 
mesmo obstruindo a calçada e inclusive a guia e asfalto;  
Indicação nº 148/14,  de autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal para que seja consertado o vazamento de 
esgoto no final da Av. José Ribeiro de Oliveira, próximo ao cruzamento com a 
antiga “Estrada da Vigor”;  
Indicação nº 149/14, de autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal para que seja construída uma lombada, 
sentido bairro centro, após o cruzamento da R. Ubirajara Marsicano, próximo a 
antiga loja de material de construção Rodrigues Júnior;  
Indicação nº 150/14, de autoria do Ver. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal para que todas as propriedades rurais de 
nosso município sejam catalogadas e identificadas eletronicamente através de 
Geoposicionamento por Satélite (GPS), desta forma, cada propriedade passará a 
ter seu ponto de georreferenciamento individual;  
Indicação nº 151/14, de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que sejam colocadas placas de sinalização de PARE nas ruas 
que não possuem no Bairro Jardim Itália;  
Indicação nº 152/14,  de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que verifique junto ao setor competente a limpeza do bueiro 
que fica na R. Pe. João Font, Vila Norte; 
Indicação nº 153/14,  de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que verifique junto ao setor competente, providências no 
sentido de que a Escola do CAIC “Laura Suriani Barbuio”, receba as necessárias 
reformas em sua estrutura, principalmente no teto da quadra esportiva;  
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Indicação nº 154/14,  de autoria da Ver. Norma Jamus Villela, solicitando ao 
Chefe do Executivo Municipal, a possibilidade de remeter à Câmara Municipal, 
Projeto de Lei instituindo a “Semana da Literatura Poeta Mário Mattoso” no 
âmbito do Município de Santa Rita do Passa Quatro, nos moldes do Anteprojeto, 
que apresentou em anexo;  
Indicação nº 155/14,  de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que, junto ao setor de Controle de Zoonoses, providencie a 
dedetização com fumacê e a limpeza e desobstrução do canal do Jardim do Lago;  
Indicação nº 156/14,  de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que, junto ao setor de Trânsito, providencie medidas para 
controlar o tráfego de veículos na R. Guerino Mardegam;  
Indicação nº 157/14,  de autoria do Ver. Heraldo Luciano, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal, que verifique junto ao setor competente, providências no 
sentido de que o portal de entrada do trevo “Mário Sérgio Para Marchini” receba 
iluminação;  
Indicação nº 158/14,  de autoria do Ver. Domingos Antonio de Mattos, reiterando 
a Indicação de nº 019/13 de 04 de fevereiro de 2013, solicita para que estude junto 
aos Departamentos competentes a reforma e recuperação do antigo Posto Policial 
localizado no Distrito de Santa Cruz da Estrela. As referidas Indicações serão 
encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis;  
Ofícios, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando respostas às 
Indicações e Requerimentos dos Vereadores Norma Jamus Villela, Lucas 
Comin Loureiro, Luis Roberto Daldegan Broglio, Leopoldo Augusto Lopes de 
Oliveira, Domingos Antonio de Mattos e Sebastião César Barioni;  
Ofício nº 086/14,  de autoria da Diretora do Departamento de Saúde, informando 
sobre início da auditoria da Santa Casa de Misericórdia;  
Ofício nº 139/14, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a 
documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta 
Municipalidade do mês de agosto de 2014;  
Documentação referente aos Balancetes da Receita e Despesa desta Casa 
de Leis referentes ao mês de agosto de 2014;  
Ofício da Academia santarritense de Letras encaminhando agradecimento pela 
presença na entrega de diplomas aos novos acadêmicos e noite de autógrafos do 
livro “Labor, Poesia e Amo”;  
Ofício da APeD – Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de Santa 
Rita do Passa Quatro, informando sobre o lançamento da campanha “De olho no 
óleo”;  
Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviando convite para o 
18º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2014, 
a ser realizado no dia 14 de novembro de 2014, em Bebedouro; Informação sobre 
a Liberação de recursos financeiros destinados ao Município. 
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17ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 
 

20/10/2.014 
 
 

Pauta da Ordem do Dia 
 
Veto ao Projeto de Lei nº 063/14, de autoria do Ver. Lucas Comin Loureiro, que 
“Dispõe sobre a adoção como critério de desempate em concursos públicos da 
administração Pública municipal o desempenho das funções de mesário nas 
eleições”. 


