
 
 

 1 

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

                                      Aos três dias do mês de novembro 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 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 os mesmos concordam com a 
dispensa da leitura das Atas das Sessões anteriores, sendo aceita a presente 
Ata foi aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita um minuto de 
silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Olímpia Borgo Sereghetti; 
Silmara de Fátima Carmelindo e José Carlos Kertis, 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)- 
Ofício nº. 284/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   
Projeto de  Lei nº. 055/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Institui no Município de Santa Rita do Passa Quatro, a SEMANA DO 
MÚSICO e a MEDALHA “MAESTRO E PROFESSOR OCTÁVIO 
BUENO DE CAMARGO”. 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; 2)- Ofício nº.   285/09,   de   autoria 
do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 056/09, de 
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autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Institui a “SEMANA ARTÍSTICO-
CULTURAL” no âmbito do Município de Santa Rita do Passa Quatro/SP e 
dá outras providências. 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; 3)- Ofício nº.   308/09,   de   autoria 
do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 058/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre a autorização para 
abertura de Crédito Adicional Especial, ficando a Divisão de Contabilidade 
autorizada abrir um Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no 
valor de R$. 1.250.000,00 (Um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), para 
atender despesas de custeio com restituição aos servidores públicos e ao 
Município dos valores previdenciários recolhidos sobre as horas extras, 
conforme autorização pela Lei nº. 2.842, de 11/09/2009. 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)- 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; 5)- Projeto de Resolução 
nº. 004/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores: Marcelo Eduardo Rissato, 
Marcelo Simão; João Roberto Alves dos Santos Júnior, Norma Jamus Villela, 
Paulo César Missiatto e Edson da Silva Mezencio, o qual Dispõe sobre 
criação de Comissão Especial de Inquérito – CEI, para apurar sobre o 
cumprimento do contrato administrativo nº. 088/2006, firmado com a  
Empresa Lima Santos Serviços Ltda., bem como  se houve intercorrências no 
decorrer da prestação de serviços e quais foram as providências tomadas pelo 
Poder Executivo  em face das mesmas. O referido Projeto de Resolução está 
cumprindo o Artigo 22 e Parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno desta 
Casa de Leis; 6)- 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. José Bonetti, 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 
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manifestações; 7)- Moção 007/2009, apresentada pela Mesa da Câmara 
Municipal, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Artigo 93 do Regimento Interno desta Casa 
de Leis, Moção de Apoio a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº. 
300/2008, de autoria do Nobre Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-sp), que propõe estabelecer a atual remuneração dos policiais militares 
e bombeiros do Distrito Federal como piso para a remuneração dessas 
corporações nos demais estados. A referida Moção será encaminhada à 
Comissão de Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 8)- 
Requerimentos apresentados pela Mesa da Câmara Municipal números: 
060/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, para que o Chefe do Executivo Municipal informe se existem 
servidores trabalhando na Administração Pública que preenchem as 
condições para aposentadoria compulsória, ou seja, já atingiram a idade de 
70 (setenta) anos. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 061/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, ao Chefe do Executivo Municipal, 
informações sobre como tem se efetivado o repasse da subvenção à 
Associação de Convivência dos Amigos Santarritenses no exercício de 2009, 
autorizada pela Lei Municipal nº. 2.809, de 21 de janeiro de 2.009.  
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
062/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, para que seja encaminhada ao Chefe do Executivo Municipal, a 
Síntese das reivindicações e propostas de encaminhamentos da lª. Reunião 
da “Câmara Itinerante” ocorrida em 02/10/09, às 20h00min horas 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. Submetido 
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 063/2009, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
para que o Chefe do Executivo Municipal informe se há parceria firmada 
com a Empreendedora “Pagano” e Grupo Fonseca Pio para a implementação 
do projeto lançado pelo Governo Federal “Minha Casa Minha Vida”, 
projeto este que visa permitir a aquisição de moradias através de prestações 
de valor baixo que, dependendo da faixa econômica do pretendente, podem 
ser de até cinquenta reais mensais. Submetido em Votação, foi o mesmo 
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aprovado por unanimidade; 9)- Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador 
Marcelo Eduardo Rissato, nº. 199/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que através do Departamento competente, seja estudada a 
viabilidade de construção de uma rotatória  no entroncamento de ruas 
próximas a Creche Municipal “Antonia Gusman Scorsolini” no Bairro 
Lagoinha, quais sejam: Paulo Comin, Roque Benato, Lázaro Rocha, 
Francisco de Rosa, Valdemar Menegassi e Dauto Damasceno. A Indicação 
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 10)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara 
Municipal, nºs: 200/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que seja estudada junto ao departamento competente, a possibilidade 
de asfaltamento da Rua Inácio Ribeiro, especialmente no trecho que dá 
acesso à Santa Casa de Misericórdia;  201/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja estudada junto ao departamento 
competente, a possibilidade de colocação de lombada na Rua Lauro 
Zanirato, quase esquina com a Rua Carmelinda Valdi Pavani, no Jardim 
Lagoinha. 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, manifesta o seguinte: 
“Sr. Presidente, Caros Colegas, Platéia presente, Ouvintes da Rádio 
Zequinha de Abreu, Rádio FM. Santa Rita e internautas, boa noite; Quero 
em primeiro lugar, agradecer o Sr. Prefeito Municipal por ter acatado minha 
sugestão e ter enviado para esta Casa os Projetos de Lei, elaborados por esta 
Vereadora, os quais Institui no Município de Santa Rita do Passa Quatro, a 
Semana do Músico e a Medalha “Maestro e Professor Octávio Bueno de 
Camargo e Institui a “Semana Artístico-Cultural” no âmbito do Município 
de Santa Rita do Passa Quatro/SP e sendo aprovados pelos Nobres Colegas, 
esperamos que sejam colocados em prática no próximo ano; Gostaria de 
fazer uma reclamação a pedido da Presidente da APED, pois, os pãezinhos 
que estão sendo enviados para esta entidade, estão indo em um saco de ráfia 
e além disto, estes pães estão indo sem nenhum recheio, tendo que a 
Presidente comprar com seu próprio dinheiro, pois a verba que esta entidade 
recebe é muito pequena, eles solicitam que providências sejam tomadas a 
respeito destes problemas; Gostaria de estar lembrando o Departamento de 
Esporte, à respeito do Campo do Galo, para que realmente recomece o 
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projeto com as crianças; Quero cumprimentar o Ver. Edson, pelo Projeto de 
Decreto Legislativo, Concedendo o Título de Cidadão Santarritense ao Sr. 
José Bonetti, pois, trata-se de uma justa homenagem; Esta semana fui 
procurada por diversas pessoas, comentando que não está podendo pegar 
receitas de remédios controlados, no Centro de Saúde; Como eu não tinha 
conhecimento do assunto, me dirigi ao Departamento de Saúde, para me 
interar deste assunto e pude constatar que  realmente está correta a conduta 
implantada, pois o paciente tem que passar pelo médico no Posto de Saúde, 
para ter em mãos a receita do remédio que necessita, é uma medida muito 
válida que está resguardando a saúde do paciente, pois pelo que me 
informarão, a situação estava um pouco descontrolada”; 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; Complementando a fala da Vereadora 
Norma, com relação aos medicamentos, hoje o Município não se nega 
entregar medicamentos para ninguém, nem para o paciente que passou em 
um consultório particular e nem para o paciente que foi atendido em outra 
cidade, mas ele precisa passar por um médico no Posto de Saúde, pois, não 
pode sair um medicamento do Posto de Saúde com uma receita de um 
médico que atendeu o paciente em consultório, pois quando o Município 
tiver que prestar contas com a DIR, com relação ao medicamento, não existe 
a consulta feita e não tem como dar saída da medicação, é por este motivo 
que é necessário fazer a consulta com o médico do Posto de Saúde, e o que 
foi acordado para minimizar um pouco a situação, pois acontece do paciente 
procurar o médico no Posto de Saúde e não encontrar na hora que ele 
precisa, foi que para determinados medicamentos será feita uma receita em 
quatro vias, para três meses, e o paciente vai até o Posto de Saúde todo mês 
com uma receita, retirar seu medicamento, desta forma podemos ter um 
controle de estoque de medicamentos, esta é uma medida da Secretaria da 
Saúde, inclusive para preservar a saúde do paciente, portanto acredito que é 
uma medida acertada e com certeza vai dar um bom resultado; Nós ainda 
não temos um líder do Prefeito Municipal nesta Casa, sabemos que o 
Regimento Interno não determina isto e talvez o Sr. Prefeito não queira  ter 
um líder e isto é ruim para nós Vereadores, atrapalha nosso trabalho, temos 
que ficar fazendo indicações, quando poderíamos levar a solicitação ao Líder 
e ele na Sessão seguinte traria uma posição do Executivo;  Como ainda não 
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temos um líder, vou fazer algumas colocações e na próxima Sessão estarei 
apresentando em forma de Indicação; Gostaria de saber se a piscina do 
Clube de Campo está sendo freqüentada e se os usuários fazem exame 
médico, pois fiquei sabendo que pessoas com feridas abertas estão 
freqüentando a piscina e isto tem trazido preocupações,  pois não sabemos se 
está sendo feito um bom tratamento da água ou não; Estive hoje na 
Assistência, a fim de obter informações à respeito da distribuição do leite do 
programa do Estado, pois, está havendo várias reclamações das mulheres que 
usam deste serviço, pelo fato de que este leite está sendo entregue das 13:00 
às 15:00 horas e isto tem atrapalhado estas mulheres que estão em horário 
de serviço; Fui informado de que a Empresa que faz a distribuição deste leite 
é de Batatais e é apenas um caminhão que faz a entrega, indo à Tambáu, 
Santa Cruz das Palmeiras, próximo à Limeira e Santa Rita do Passa Quatro é 
a última cidade, solicitei às funcionárias do departamento competente, para 
que solicitassem o itinerário  deste caminhão, para sabermos se existe a 
possibilidade de mudarmos este percurso; Foi lido hoje, com relação à 
Câmara Itinerante à respeito do asfalto no Bairro Recanto da Colina; 
Conversei com o Sr. Arquelau o qual me informou que está sendo finalizado 
o estudo do Bairro Bonanza e no máximo na próxima semana será dado 
início ao estudo da parte financeira para o asfaltamento do Bairro Recanto 
da Colina e segundo o Sr. Arquelaru, no máximo em dois meses este estudo 
estará pronto e poderemos fazer uma reunião com o moradores, para 
podermos ter um plano de adesão, já sabendo quando será o custo deste 
serviço; Com relação a fala da Vereadora Norma, à respeito do pão que é 
servido na APED, Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, 
considero isto um absurdo, temos que rir para não chorar, pois, temos um 
Prefeito que é médico, cercado de diretores que não são poucos e manda pão 
sem recheio para uma Associação que muito luta, recebe subvenção da 
Prefeitura irrisória, vive de doações e ainda em um saco que não é próprio 
para isto, é deprimente termos que usar a tribuna para fazermos reclamações 
deste tipo, se isto acontece em uma associação de deficientes, imaginem o 
que eles fazem sem que tomemos conhecimento, chega a dar medo deste 
grupo que está administrando nossa cidade; Gostaria que fosse elaborado 
um ofício repudiando esta atitude do Executivo, pois o responsável por isto é 
ele que é o ordenador de tudo; Com relação a vinda do Sr. Presidente da 
ABCAM, nesta Casa, gostaria de receber uma informação à respeito deste 
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assunto”; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Srª. 
Secretária; Nobres Colegas, Platéia presente, Ouvintes das Rádios e 
Internautas; Hoje nós não temos um líder do Sr. Prefeito nesta Casa, mas 
temos os ouvintes que estão sabendo que estamos  cobrando e exigindo do 
Executivo aquilo que muitas vezes foi prometido em campanha; Neste final 
de semana estive dando uma volta pela cidade e pude verificar que a ponte 
do Distrito de Santa Cruz da Estrela continua quebrada, andando pela 
Rodovia Jaime Nori, pude verificar que está intransitável, a Rodovia Luiz 
Pizetta também está intransitável e muito propícia à acidentes, com muitos 
buracos na pista, o Executivo precisa parar de brincar, dizendo que está 
resolvendo os problemas mas não está, portanto solicito aos responsáveis 
pelo departamento competente para que tomem uma atitude quanto à este 
sério problema; Quero parabenizar o Sr. Aurélio Módulo Filho, o nosso 
amigo Lelo, pelo pregão do Vale Alimentação, graças a Deus temos pessoas 
sérias na Comissão de Licitação, como o Lelo e com a sua lisura,  conseguiu 
fazer um ótimo contrato, vencendo a Empresa “Vale Mais”,  portanto está de 
parabéns toda a Comissão de Licitação, mas estamos correndo o risco de 
perder o Lelo como Presidente desta Comissão, pois, a gratificação que 
votamos para ser paga aos membros desta Comissão até hoje não foi paga, o 
que não é justo;  Quero parabenizar os Nobres Colegas Dr. Castaldi e Dr. 
João, pelas explicações que nos forneceu sobre a saúde e gostaria de salientar 
que com tudo isto que vêm acontecendo seria muito importante a 
informatização da saúde, apresentei uma indicação sugerindo este benefício, 
já faz muito tempo e até o momento nada foi feito, quando o mundo está 
interligado na internet, aqui ficam brincando de mandar receitas para um 
lado e outro; Estive recentemente com o chefe da guarda civil de Porto 
Ferreira e pude constatar o trabalho brilhante que  estão fazendo em Porto 
Ferreira, neste último final de semana prenderam seis elementos em três 
motos, armados, prontos para assaltarem um posto de gasolina e a guarda 
civil abordou  as pessoas, constatou que eram bandidos, chamaram a Polícia 
Militar e foi evitado o assalto, sendo assim eu pergunto: Quando será 
instalada a guarda civil em nossa cidade? Quando será tomada uma atitude 
em nosso município? Até parece que vivemos em outra cidade, pois alguns 
batem palmas e outros reclamam da desordem, desrespeito e a falta de 
comando que está em nosso município, acredito que nós, como homens 
públicos, temos que tomar uma atitude mais drástica, individual ou unidos 
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para o bem de todos nós, para que nossa cidade volte a ser Santa Rita do 
Passa Quatro, pois, nem para sair de casa temos paz”; 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, Internautas, Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu e Santa 
Rita FM, meu cordial boa noite, ao Álvaro, que hoje está trabalhando na 
Câmara Municipal de São Carlos; Com relação ao SANTA RITA PREV, 
quero agradecer o advogado Dr. Mauro Duarte e a equipe de colaboradores 
da Prefeitura  por dispor de mais funcionários,  para o cálculo dos encargos 
das horas extras que são devidos aos funcionários, na última quinta-feira, 
entramos em contato com o Dr. Mauro Duarte, para que fosse feita outra lei, 
que votaremos amanhã em Sessão Extraordinária, para viabilizar o 
pagamento o quanto antes dos encargos devidos; Com relação à Câmara 
Itinerante, será encaminhado ao Executivo, mas vamos  agendar com os Srs. 
Vereadores uma visita ao gabinete do Sr. Prefeito, onde trataremos de cada 
assunto citado e também, pediremos soluções concretas e não soluções como 
temos tido ao longo destes cinco anos de mandato; Com relação a ABCAM, 
no dia 24 de setembro tivemos a última reunião do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento, quando o Sr. Prefeito pediu dez dias para apresentar uma 
posição da diretoria da ABCAM, quanto a instalação no município e hoje já 
é 03 de novembro e nós não temos nenhuma resposta e até o escritório da 
ABCAM que recebeu mais de dois mil currículos fechou, portanto não 
sabemos o que temos que fazer para receber uma resposta do Executivo, isto 
é uma vergonha, abusaram da população na época das eleições, fizeram show 
na praça com o cantor Sérgio Reis, inauguraram o escritório, pegaram 
currículos e fecharam o escritório, portanto solicitamos da Assessoria do Sr. 
Prefeito,  uma resposta concreta, rápida e descente, quanto ao resultado da 
ABCAM, não podemos mais conviver com esta passividade da 
administração; Quero parabenizar o Juiz da 1ª Vara Federal de São Paulo, 
que implantou na região de São Carlos e abrange Santa Rita do Passa 
Quatro, uma lei que proíbe os bancos demorarem mais de quinze minutos 
para atenderem  o cliente e em dias de picos demorar mais de trinta 
minutos, fui o autor desta lei no município no ano de 2.005, foi uma lei que 
não pegou, ficou guardada na gaveta e agora é obrigatório, os bancos terão 
que colocar senhas com horário e se o banco demorar mais de quinze 
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minutos para atender o cliente, será atuado; Quero convidar todos os Srs. 
Vereadores para o Projeto Terra Paulista Mogiana,  iremos quinta-feira à 
Tambaú, onde encontraremos o Prefeito e Vereadores de Porto Ferreira, 
Descalvado, Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú, para o desenvolvimento 
deste Projeto, do qual começa a dar muitos resultados, sendo que na 
próxima terça-feira estaremos fazendo uma reunião de trabalho entre estes 
cinco municípios e o Banco do Brasil, que deve injetar dinheiro neste 
Projeto, portanto estão todos convidados; Com relação a parceria da Pagano, 
do Grupo Fonseca Pio, e da Prefeitura Municipal, no Projeto Minha Casa 
Minha Vida, lemos no Jornal “O Passa Quatro”, que foi formalizada uma 
parceria entre estes três setores, eu entendo que a Pagano antes de fazer 
qualquer parceria com o Executivo Municipal,  deve concluir  o loteamento 
Jardim Planalto, faz mais de quatro anos que a Pagano está atrasada com seus 
compromissos junto ao Bairro Jardim Planalto e os lotes que estão lá para 
serem edificados, estão caucionados pela Prefeitura, em garantia  à 
finalização do serviço, ser estes lotes caucionados forem os lotes de parceria 
com a Fonseca Pio e a Prefeitura Municipal, o que fica de caução pelo 
serviço não executado? Até quando a Pagano vai retardar a conclusão do 
Jardim Planalto? 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 do 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. Submetido em Discussão o Sr. Presidente Vereador  
Marcelo Simão manifesta o seguinte: “Gostaria de mencionar algumas 
atividades do Dr. Milton, o qual tem ajudado muito Santa Rita do Passa 
Quatro, seja na restauração da Igreja Matriz, onde ele e sua irmã, Srª 
Aparecida tem colaborado consideravelmente, seja através da APAE, onde 
ele ajudou a construir o cantinho da beleza, onde ele ajudou, com sua 
família a construir a piscina, em um prédio doado por sua família, seja no 
Lar São Vicente de Paula, onde ele tem doado  eletroeletrônicos, seja no Lar 
Dom Luiz  Carbulotto onde, também faz este tipo de doação, como de 
adubos, madeiras, nas horas mais emergenciais, nas instituições de ensino, 
onde vão anualmente passar vários dias em sua propriedade, Fazenda Santa 
Cruz, que é uma propriedade belíssima que ele coloca à disposição  do 
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Município e, também está sempre à disposição de nossa cidade para suas 
causas mais importantes, não poderia deixar de registrar, também, a 
potencialidade da Fazenda Santa Cruz, que  gera empregos para o 
Município, tem mais de vinte empregados, inclusive portadores de 
deficiências, Dr. Milton é uma das pessoas que precisamos estar sempre em 
contato, que muito poderá ajudar Santa Rita, tanto aqui como em São 
Paulo, portanto fica aqui registrado minha gratidão ao Dr. Milton, seus 
familiares, ao Santo, a Fazenda Santa Cruz, pelo que tem feito para o nosso 
Município”. Logo após coloca Votação Única o Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 006/09, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Vereadores para a 9ª Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 04 de 
novembro de 2.009, às 19:30 horas para ser discutido e votado: Projeto de Lei 
nº. 058/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual dispõe sobre 
autorização para abertura de Crédito Adicional Especial e, convida os Srs. 
Vereadores e demais presentes para a Sessão Solene, a realizar-se no próximo 
dia 06 de novembro, às 20:00 horas, quando será outorgado o Título de 
Cidadão Santarritense Honorário ao Sr. Flávio Júlio Pagnanelli, 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: 16 de novembro de 2.009. 
 

 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                    Presidente 

 
 

Ver. Paulo César Missiato                                   Verª. Norma Jamus Villela  

         1º Secretário                                                            2ª Secretária.               
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