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

                                                  Aos três dias do mês de maio 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 Sétima 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: César Augusto 
Ribeiro;  Sophia Briner Cominato; Eduardo Garcia; Maria José de Matos; 
Urbano Moreira dos Santos; Luiza Justina Ferreira; Júlia Apparecida 
Onelli Toffanin; Geny Porteiro Martinho; Júlia Zeferina Narciso e 
Berenícia Aparecida de Oliveira Pereira, ocorrido recentemente. 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)- 
Ofício nº. 059/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de  Lei nº. 039/10, o qual Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
2.859 de 16 de dezembro de 2.009, que dispõe sobre a alíquota de 
contribuição da Prefeitura, Câmara e Autarquia. 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; 2)- Ofício nº. 059/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de  Lei nº. 040/10, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, o qual Institui “Dia Municipal do Chorinho”. O 
referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para 
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estudos e manifestações; 3)- Ofício nº. 062/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de  Lei nº. 041/10, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, o qual Dá nova redação ao art. 3º da Lei nº. 2.761, de 
04 de junho de 2.008. 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. 
042/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal o qual Dispõe sobre 
denominação de próprio municipal, ficando denominado de “Campo da 
Paz” o Cemitério Municipal. O referido Projeto de Lei será encaminhado 
às Comissões de Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 5)- Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 004/2.010 de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o 
qual Institui no âmbito da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa 
Quatro o Diploma de Atirador Destaque do Ano na Circunscrição do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 6)- Ofícios nºs 056 a 
060/10, 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)- Ofício enviado pelo Secretário da 
Segurança Pública, Sr. Antonio Ferreira Pinto, em resposta ao Ofício nº. 
086/10, desta Casa de Leis, encaminhando informações prestadas pelas 
Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo; 8)- Ofício nº.  064/10, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, Indicando o Sr. Vereador Luis Roberto 
Daldegan Broglio para ser o Líder do Prefeito junto a Câmara de 
Vereadores; 9)-  Requerimentos apresentados pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo C. Missiatto números: 027/10, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal sobre a conclusão da sindicância administrativa 
instaurada através da Portaria nº 154/09 de 02/03/2009, composta 
pelos senhores Dalson dos Santos Júnior, Tranquillo Mardegan Júnior e 
Carlos Ademir Fadel, tendo sido fixado o prazo de 30 dias, a contar da 
data da referida portaria, para concluir os trabalhos de apuração de 
responsabilidades administrativas pelo furto da máquina pá carregadeira, 
Modelo W-18, Ano 1986, cor amarela, pertencente ao patrimônio desta 
municipalidade, ocorrida no galpão do Lixão Municipal, localizado na 
zona rural, conforme notícia veiculada pela imprensa local e formalizada 
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pelo Boletim de Ocorrência nº. 139/09 lavrado na Delegacia de Polícia de 
Santa Rita do Passa Quatro em 29 de janeiro de 2009. Submetido em 
Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 10)- Requerimentos 
apresentados pelo Sr. Ver. João Roberto Alves dos Santos Júnior, números: 
028/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais Votos de 
Aplausos e Congratulações ao Departamento Municipal de Turismo que 
promoveu o 18º Festival de Tradições Italianas, realizado nos dias 16, 17 e 
18 de abril, e, em especial, aos voluntários que, através das entidades 
sociais que representam, dão grande exemplo de solidariedade e amor ao 
próximo e, com dedicação absoluta e trabalho incansável, são os maiores 
responsáveis pelo sucesso do evento. Submetido em Discussão e Votação 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 031/10, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao 
Chefe do Executivo Municipal sobre quais as providências tomadas pelo 
Executivo com relação ao cancelamento do acordo firmado entre a 
Prefeitura Municipal e a Associação Brasileira de Caminhoneiros – 
ABCAM, considerando que a ABCAM não cumpriu com o estipulado no 
“Termo de Permissão de Uso de Área Própria do Município” assinado em 
20/02/08, e com isso, perdeu o direito de utilizar a área adquirida pela 
municipalidade e destinada à implantação da ABCAM, conforme 
estabelecido pela Lei Municipal nº. 2.722/07. Submetido em Votação foi 
o mesmo aprovado por unanimidade; 11)- Requerimento apresentado 
pelos Srs. Vereadores João Roberto Alves dos Santos Júnior e José Mário 
Castaldi, número: 029/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário informações ao Chefe do Executivo 
Municipal, sobre como é feito o agendamento e o encaminhamento de 
pacientes para atendimento através do Programa Estadual “Pró-Santa 
Casa II”, nas unidades hospitalares da Sociedade Portuguesa de 
Beneficência Hospital Imaculada Conceição e Sociedade Beneficente e 
Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, as quais recebem 
subvenção social da municipalidade, subvenção esta prorrogada para o 
presente exercício, conforme aprovado pela Lei Municipal nº. 2900 de 
20/04/2010. E ainda, que seja informado o nº. de pacientes 
encaminhados para os referidos serviços desde que foi firmada tal 
parceria. Submetido em Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
12)- Requerimento apresentado pelos Srs. Vereadores João Roberto Alves 
dos Santos Júnior e Paulo César Missiatto, número: 030/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário informações 
ao Chefe do Executivo Municipal sobre o número de veículos e máquinas 
da frota municipal, especificando-se: modelo, ano de fabricação, 
condições de uso, citando em quais departamentos da municipalidade 
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cada um deles está disponibilizado, e como é feito o controle do uso feito 
pelos departamentos aos quais estão destinados. E relacionar os que estão 
sem condições de uso por estarem quebrados e necessitando de conserto. 
Submetido em Votação foi o mesmo aprovado por unanimidade; 13)- 
Indicações apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto, 
números: 071/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que 
através do Departamento competente, seja solicitado ao DER – 
Departamento de Estradas e Rodagem, para ser providenciada, com 
urgência, a colocação de “defensa metálica” em toda extensão da 
confluência da curva conhecida como “curva do cuidado”, na Vicinal 
“Alciro Ribeiro Meirelles”, que liga Santa Rita a Tambaú, bem como a 
colocação de placas indicativas de “curva perigosa”, “redução de 
velocidade” e todas as demais sinalizações pertinentes, visando garantir 
maior segurança aos motoristas que por lá trafegam; 072/10, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal para que através do Departamento 
competente, seja solicitado ao DER – Departamento de Estradas e 
Rodagem, para que envide esforços no sentido de que nosso município 
seja contemplado com mais linhas de ônibus com destino a Ribeirão Preto; 
075/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que através do 
Departamento competente, seja estudada a possibilidade de criação da 
Guarda Municipal, a exemplo de vários municípios que já dispõem de tal 
serviço, por tratar-se de uma medida urgente e necessária a fim de 
contribuir para a melhoria da segurança pública do município e, com 
isso, garantir maior tranqüilidade aos munícipes. Segue em anexo, leis 
complementares que criaram e regulamentaram a Guarda Municipal na 
vizinha cidade de Porto Ferreira e projeto de lei que dispõe sobre a criação 
da Guarda Civil do Município de Descalvado, em tramitação na Câmara 
Municipal daquele município. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 14)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo 
Rissato, número: 073/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que através do departamento competente, seja providenciada a 
colocação de mesas e bancos na praça central do Jardim Planalto para a 
prática de atividades de lazer e entretenimento dos moradores do bairro, a 
exemplo do que já foi feito na Praça do Rosário; 074/10, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal para que através do departamento 
competente, seja feita, com urgência, uma revisão geral no Jardim 
Planalto para colocação de placas indicativas de trânsito, bem como a 
pintura de sinalização de solo “PARE” nos cruzamentos mais 
movimentados. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
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Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 15)- Indicação 
apresentada pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Jr., número: 
076/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que a área 
adquirida pela municipalidade às margens da Rodovia Anhangüera, que 
estava destinada à implantação da ABCAM, seja disponibilizada para a 
instalação de um distrito industrial. 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: José Mário 
Castaldi, manifesta o seguinte: Sr. Presidente, Nobres Colegas, Ouvintes da 
Rádio Santa Rita FM; Platéia presente e Internautas, muito boa noite;  
Gostaria de cumprimentar a todas as mães, pelo Dia das Mães que iremos 
comemorar no próximo domingo, nada mais solene que esta data, pois 
mãe é eterna; Gostaria de solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, que levasse 
uma solicitação ao Sr. Prefeito Municipal, para que os Soldados Rodrigo 
Luiz Nardi e Gabriel Terassi Magni, que estiveram bravamente  no Haiti 
quando aconteceu o terremoto, para que eles sejam homenageados, 
desfilando no dia da cidade na frente do Tiro de Guerra, com a permissão 
do Comandante Francismar Nicolau da Silva, pois seria uma justa 
homenagem a estes santarritenses Nobres; Gostaria de convidar a todos os 
Srs. Vereadores que desejam assinar a Indicação da guarda municipal, 
pois é um anseio de todos; Norma Jamus Villela, manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Caros Colegas, Ouvinte da Rádio FM, Internautas; Quero 
parabenizar a todas as mães santarritenses, pelo Dia das Mães que 
comemoramos no próximo domingo; Com relação a Banda dos Fuzileiros 
Navais do Rio de Janeiro, foi maravilhosa a apresentação; Gostaria de 
parabenizar o Paulo C. Missiatto, autor da homenagem oferecida ao Sr. 
Paulo Skaf, gostei muito dele como pessoa, da humildade e das palavras 
quando falava com as crianças; Quero parabenizar o Sr. Antonio Carniato 
pela imagem de Santa Rita de Cássia que já está colocada no portal de 
entrada de nossa cidade, parabéns ao Sr. Antonio por todo o seu esforço; 
Quero parabenizar o Executivo pelo Projeto de Lei, dispondo sobre o Dia 
do Chorinho, precisamos de projetos que valorizem nossa cultura, pois 
um povo sem cultura é um povo sem memória, gostei muito deste projeto 
de Lei; Com relação ao Distrito de Santa Cruz da Estrela, este Distrito está 
sem médico por conta do Dr. Castaldi estar afastado por motivos de 
tratamento de saúde, portanto solicito que o Executivo esteja preparando 
um médico para estar atendendo alguns dias da semana naquele local, 
para que aquela população não fique totalmente sem médico; Com 
relação a solicitação da troca das luminárias naquele local, que estão 
queimadas desde o ano passado solicito providências, pois ainda não 
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foram trocadas; Com relação ao Projeto de Lei que será discutido nesta 
Sessão, disciplinando a instalação e manutenção de “Cercas Energizadas”, 
quero deixar bem claro, que a única intenção é preservar a vida, se nós 
formos contra, continuará a existir a clandestinidade, não estou 
preocupada se isso irá me trazer votos ou não, se irão discordar ou não, 
estou querendo preservar a vida e fazer o melhor e o mais correto”; 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; Quero parabenizar  todas as mães, pelo 
dia das Mães, com muita paz e saúde sempre e que tenham o 
reconhecimento de seus filhos; Quero parabenizar o Vereador Luiz 
Roberto por ter sido escolhido pelo Sr. Prefeito como seu líder nesta Casa; 
Com relação a guarda municipal, em 1997 apresentei uma indicação 
dispondo sobre este assunto e como fomos informados, para tão logo não 
virão novos policiais para nossa cidade, portanto temos que lutar por esta 
guarda municipal; Gostaria de comunicar ao Vereador Luiz Roberto que 
estarei entrando em contato com o Departamento Jurídico desta Casa e se 
até a próxima Sessão a placa denominando o nome do trevo da entrada da 
cidade não estiver  no local estarei me informando da possibilidade de 
fazer uma denúncia para o Promotor de Justiça, é um desrespeito, pois se 
trata de uma lei municipal;  Com relação ao médico no Distrito de Santa 
Cruz da Estrela, parece que fazem de propósito, é uma solicitação daquela 
população e não atendem; Com relação a ABCAM, está provado a falta de 
respeito com a população, eu quero ver com que coragem os deputados 
que estavam apoiando aquela palhaçada irão pedir votos em nossa cidade; 
Pela primeira vez, após um ano e meio o Sr. Prefeito demonstra um 
mínimo de respeito por esta Casa, indicando um líder nesta Casa”; Paulo 
César Missiatto, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Srª. Secretária; 
Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes da Rádio Santa Rita FM e 
Internautas; Quero deixar meus cumprimentos a todos as mães pelo Dia 
das Mães, que iremos comemorar no próximo dia 10 do corrente, 
parabéns a todos as mães; Quero agradecer a todos os Srs. Vereadores que 
estiveram presentes na Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão 
Santarritense ao Sr. Paulo Skaf e quero informar que enviei email ao Sr. 
Ricardo, assessor do Sr. Paulo Skaf, solicitando para que venha para Santa 
Rita um braço do Senai, que pode ser feito no antigo prédio da Escola do 
Sesi, evitando assim que estes estudantes tenham que ir para Ribeirão 
Preto ou São Carlos todos os dias, facilitando muito a vida dos mesmos; 
Quero parabenizar o Ver. Luis Roberto por ser escolhido o Líder do Sr. 
Prefeito e gostaria de solicitar um detalhe que não constou no 
Requerimento nº. 030/10, assinado por este Vereador e pelo Vereador 
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João Roberto, quanto ao prazo e os juros do financiamento  que será feito 
das pás carregadeiras, caminhões, etc, pois pelo que sei está um pouco 
bagunçado, com pneu de um carro em um outro, etc; Quero também uma 
posição de como se encontra o Distrito Industrial de nossa cidade; Com a 
permissão do Sr. Presidente, gostaria que todos assinassem conosco a 
Indicação da Guarda Municipal; Gostaria que o nosso líder nos trouxesse 
a informação do motivo da não colocação do alambrado no posto 
artesiano do Distrito de Santa Cruz da Estrela, já fazem seis anos  que 
apresentei esta Indicação; José Mário Castaldi, manifesta o seguinte: Sr. 
Presidente, gostaria de acrescentar algo muito importante que me foi 
solicitado por um morador de nossa cidade, pois este morador passa pela 
Praça “Mário Matoso” à noite frequentemente, e relata que fica abismado  
com o número de pessoas que traficam naquela Praça, portanto esta é 
mais um solicitação para ser encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal, para 
que reivindique da Polícia Militar a fim de que policie mais esta região. 
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 que muito 
nos honra, Ouvintes da Rádio Fm Santa Rita, Internautas, boa noite; Quero 
cumprimentar todas as mães, que é um ser maravilhoso, uma entidade, 
um patrimônio de cada família, irreparável, cumprimento minha mãe, 
cumprimentando todas as mães neste próximo domingo, pelo dia das 
mães; Com relação a Câmara Jovem, teremos uma Sessão Solene no dia 28 
de maio, de posse dos Vereadores-Mirins e em setembro, os Vereadores 
Mirins apresentarão cada um os seus Projetos de Lei, Requerimentos e 
Indicações, iremos dar a este jovens e as escolas uma aula de cidadania, 
um exemplo de participação na sociedade; Gostaria de cumprimentar o 
Vereador Luis Roberto pela liderança do Prefeito e espero que tenha 
sucesso em seu trabalho; Com relação as lâmpadas da quadra do Distrito 
de Santa Cruz da Estrela, sem comentários, pois se a grade em volta do 
posto artesiano já fazem cinco anos que foi solicitada e não foi colocada, 
acredito que a quadra vai demorar alguns anos para ser solucionado o 
problema; Quero cumprimentar o Vereador Paulo Missiatto pela entrega 
do Título de Cidadão Santarritense ao Sr. Paulo Skaf, uma pessoa 
espetacular, acessível que já nos prometeu  uma estação cultural, um 
prédio de 500m2, que será construído junto da escola do Sesi, com 
biblioteca e com cultura de última geração; Fui procurado por uma 
família recentemente, que foi multada pelo corte de uma árvore em frente 
da sua residência; Eles alegam que ficaram fora do Município por três 
dias e neste período a árvore foi cortada, alegam também que todas as 
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árvores daquela quadra, no Bairro Vila Kenedy, foram cortadas por 
vizinhos que tinham receio dos usuários de drogas e com isto este 
morador foi multado em R$.391,00 (trezentos e noventa e um reais), pelo 
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, dirigido pelo Dr. Guido 
José da Costa, eu procurei o Departamento fui muito bem atendido pelo 
Marcos Barbatana e pelo Engenheiro Agrônomo Sérgio, trocamos idéias, 
desenvolvemos uma linha de raciocínio e entendo que chegamos numa 
conclusão de que antes da multa, aprovamos uma lei no final do ano 
passado que nem a Prefeitura cumpre, que não tem uma divulgação, uma 
orientação, o Sr. Prefeito vai no rádio e diz que nem empresa para podar 
árvores nós temos mais e o Departamento de Agricultura e Meio 
Ambiente, tem a capacidade de dar uma multa destas para uma família, 
sem oferecer nenhuma orientação”. 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: 029/10, 
de autoria da Vereadora Norma Jamus Villela, o qual Disciplina a 
instalação e manutenção de “Cercas Energizadas” destinadas à proteção 
de perímetro no Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras 
providências. O Vereador Paulo Henrique de Melo propõem Emendas 
supressivas pelos motivos de elaboração técnica e jurídica. O Sr. 
Presidente coloca em Discussão e Votação as Emendas sendo: 1ª Emenda, 
a qual propõe que o Artigo 4º do referido Projeto de Lei deverá ser 
suprimido por completo. Após ser amplamente discutida pelos Srs. 
Vereadores foi  a referida Emenda rejeitada pela maioria, com os 
favoráveis dos Srs. Vereadores: Paulo Henrique de Melo e Edson da Silva 
Mezencio; 2ª Emenda, a qual propõe que o Artigo 8º do referido Projeto 
de Lei deverá ser suprimido por completo.  Após ser amplamente 
discutida pelos Srs. Vereadores foi à mesma aprovada pela maioria, com 
os votos favoráveis dos Srs. Vereadores: Edson da Silva Mezencio, Luiz 
Roberto D. Broglio, João Roberto A. dos Santos Júnior, José Mário Castaldi 
e Paulo Henrique de Melo; 3ª Emenda,  a qual propõe que a parte final do 
artigo 9º deverá ser suprimida, ou seja , a parte que reza: “independente 
daquelas estabelecidas pelo CREA-SP”. Após ser amplamente discutida 
pelos Srs. Vereadores foi à mesma rejeitada pela maioria, com os votos 
favoráveis dos Srs. Vereadores Paulo Henrique de Melo e Edson da Silva 
Mezencio. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto 
de Lei nº. 029/10, sendo o mesmo aprovado por unanimidade com 
Emenda; 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 
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municipal que está sendo construído no Jardim Lagoinha, neste 
Município. Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 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. Submetido em Discussão solicitou a 
Palavra o Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior para 
manifestar o seguinte: “Esta é uma medida já tomada em diversas cidades 
e que diminuiu muito os assaltos, portanto solicito que todos votem 
favorável a este Projeto de Lei, para que possamos diminuir este risco em 
nossa cidade”; Discussão e Votação Única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 003/10, de autoria do Presidente da Comissão de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública, Ver. Paulo Henrique de 
Melo e seu Membro Ver. Edson da Silva Mezencio, Dispondo sobre a 
aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do 
Passa Quatro - SP, relativas ao Exercício de 2.006. Os Membros da 
Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, 
sendo seu Presidente Ver. Paulo Henrique de Melo e Vereador Edson da 
Silva Mezencio, Membro, apresentam Parecer favorável às contas da 
Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2.006. Submetido em 
Discussão, solicitou a palavra os Srs. Vereadores: João Roberto Alves dos 
Santos Júnior para manifestar o seguinte: “Gostaria de deixar claro aos 
Nobres colegas, que o Executivo apresentou as justificativas para o 
Tribunal de Contas e as mesmas não foram aceitas por outros relatores, 
portanto o recurso foi julgado por mais três relatores e também foi 
rejeitado e mantiveram o voto desfavorável as contas de 2.006”; Paulo 
César Missiatto, manifesta o seguinte: “Nós emitimos um Parecer e 
fizemos um Projeto de Decreto Legislativo em virtude de que se atingiu os 
25% mínimo de aplicação no ensino, que seria uma falha 
inconstitucional, os 15% no ensino fundamental que seria 60%, dos 25% 
o gasto com folha de pagamento que hoje está limitada a Prefeitura 
Municipal a 54% que estava muito aquém com 49%, a saúde que seria no 
mínimo 15% aplicou 16,85%, um déficit orçamentário de 2,11 num 
volume de R$.40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); No início de 
mandato o Prefeito quando assumiu sabia que havia dívidas e levando em 
conta que ele estava em início de mandato, nós emitimos este parecer 
neste sentido, inclusive ficou faltando no parecer o princípio da 
eficiência, pois o Poder Público hoje tem que ser eficiente e levando em 
conta as aplicações dos índices constitucionais, nós emitimos parecer 
favorável”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, manifesta o seguinte: 
“Poder Público eficiente, com setenta cargos em comissão, temos que ficar 
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pedindo, em todas as Sessões, para tirar mato das ruas, taparem buracos e 
ninguém resolve e ainda o Senhor fala em governo eficiente?” Paulo 
Henrique de Melo, manifesta o seguinte: “Quando se faz o orçamento ou 
um planejamento, se fala em metas e prioridades, determina-se no 
plurianual de investimento, na Lei de Diretrizes Orçamentária e no 
Orçamento Público, as prioridades, se o dinheiro fosse suficiente, a cidade 
estaria um brinco”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, manifesta o 
seguinte: “O Sr. já calculou quanto o Executivo gasta com seus setenta 
cargos em comissão?”Paulo Henrique de Melo, manifesta o seguinte: “A 
responsabilidade do cargo é do Executivo Municipal, cabe a nós a 
fiscalização”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, manifesta o seguinte: 
“Eu gostaria de colocar que o voto deste relator é um voto técnico, 
embasado em técnicos que fazem somente isto”; Marcelo Simão manifesta 
o seguinte: “Eu gostaria de fazer um esclarecimento, no relatório dos 
Senhores consta que não foi pago por não ser exigível, uma vez que se 
encontrava sub judice, em ação rescisória proposta, em 2.006 não estava 
sub judice, tanto que o Tribunal julgou improcedentes as contas do 
exercício de 2.006, em 2.008 sim, em 2.006 tinha somente que pagar, em 
outro parágrafo diz que tal valor estivesse sendo discutido em juízo o que 
não o tornava exigível naquele momento ao Município, pelo contrário 
naquela ocasião em 2.006 era o valor exigível e não tinha mais nenhum 
recurso a ser feito a não ser pagar, tanto que o Tribunal reprovou as 
contas de 2.006 e em 2.008, se não me engano aprovou as contas, mesmo 
não pagando à precatória por questões de ação rescisória”; Paulo César 
Missiatto, manifesta o seguinte: “Quero fazer um comparativo com as 
contas do ex-Prefeito Nelson Scorsolini, que na época votei contrário 
devido à aplicação dos recursos não ter sido atendido os percentuais 
regido por lei, na saúde, educação e principalmente pela apropriação 
indébita do desconto do INSS não ter repassado ao fundo de Previdência, 
tendo inclusive que ser feito parcelamento; Quero também, deixar claro 
que o meu partido PPS, é contra hoje ao Poder Executivo, pelas idéias que 
estão sendo implantadas; Quero também, deixar claro meu 
posicionamento quanto a atual administração que tendo meu voto 
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo que estamos discutindo, sendo 
contrário ao Parecer do Tribunal de Contas, não muda em nada minha 
conduta em relação ao Executivo Municipal que está fazendo uma 
ingerência em nosso Município, com tantos erros que não precisaríamos 
votar contrário  as contas de 2.006 para cassar o Prefeito”. Terminada a 
Discussão o Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 003/10, sendo o mesmo aprovado pela maioria, com os 
votos contrários dos Srs. Vereadores: João Roberto Alves dos Santos Júnior, 
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Norma Jamus Villela e Marcelo Simão. O Sr. Presidente informa que de 
acordo com o Art. 152, do Regimento Interno, § Único, com a votação de  
2/3 dos votos da Câmara Municipal favoráveis, fica aprovado o Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 003/10, aceitando as contas do Prefeito 
Municipal, do exercício de 2.006 e rejeitando o Parecer do Tribunal de 
Contas, que recusava as contas do Município, deste mesmo ano”. Nada 
mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores 
para a 8ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 17 de maio de 2.010, às 
20:00 horas,  para serem discutidos e votados: 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; Projeto de Lei nº. 039/10, de autoria do 
Sr.. Prefeito Municipal, o qual Altera e acrescenta dispositivos à Lei 2.859 
de 16 de dezembro de 2.009, que dispõe sobre a alíquota de contribuição 
da Prefeitura, Câmara e Autarquia; Projeto de Lei nº. 040/10, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, o qual Institui “Dia Municipal do Chorinho”; 
Projeto de Lei nº. 041/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dá 
nova redação ao art. 3º da Lei nº. 2.761, de 04 de junho de 2.008; Projeto 
de Lei nº. 042/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual 
Dispõe sobre denominação de próprio municipal, ficando denominado de 
“Campo da Paz” o Cemitério Municipal; Projeto de Decreto Legislativo nº. 
004/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual Institui no 
âmbito da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro o Diploma de 
Atirador Destaque do Ano na Circunscrição do Município de Santa Rita 
do Passa Quatro 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: 17 de maio de 
2.010. 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                                   Presidente 

 
 
 

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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

