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

                                            Aos três dias do mês de novembro 
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 Décima Nona 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 
Missiatto e Paulo Henrique de Melo. Foram convocados para 
prestarem seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes 
funcionários desta Edilidade: Maria Rita de Cássia Ferreira 
Mondim de Oliveira, Régia Maria Alves Fernandes Ribeiro, 
Flávia Jordani Barbosa Borgo e Cléber José Octaviano. 
Conforme o disposto na Resolução nº. 003/2010, de 
16/09/2010, a gravação em áudio/vídeo desta sessão, bem 
como este relatório, encontra-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 Marcelo Simão declara 
abertos os trabalhos da presente Sessão e solicita ao 2º 
Secretário para que proceda a chamada dos Srs. 
Vereadores. Após verificar em Plenário a existência de 
número legal, o Sr. Presidente solicita a apresentação do Hino 
Nacional Brasileiro e o Hino de Santa Rita do Passa Quatro. 
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Logo após, consulta o Plenário se o mesmo concorda com a 
dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, sendo aceita 
foi a mesma aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita 
um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes 
pessoas: Aloysio Lopes Gaspar Filho; Luiz Gonçalves de 
Arruda; Maria Dolores Gesualdo; Altair Borges; Maura Gomes 
da Silva; Reny Sampaio Gândara; Edmo Pavani; Zilica 
Marques Figueiredo; Paulo Roberto Fernandes do Carmo; 
Nadir Aparecida Zancheta Souza; Amália Moreschi Pozer; Rita 
Sabina da Silva e Alfredo Cláps, ocorrido recentemente. 
Dando prosseguimento, 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. 001/10, de autoria 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, a qual Dispõe sobre 
a revisão e alteração da Lei Orgânica da Estância Climática 
de Santa Rita do Passa Quatro, conforme especifica o 
Decreto Legislativo nº. 005/10. A referida Proposta de Emenda 
seguirá os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento 
Interno; 2)- Requerimento apresentado pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário 
Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 063/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais, informações ao 
Chefe do Executivo Municipal sobre qual a espécie de 
relação jurídica firmada entre o Sr. Shubert Persine, jornalista, 
e a Administração Municipal, especificando-se: Se há 
contrato, qual o número do contrato administrativo? Qual a 
função que desempenha? Qual a contrapartida financeira 
mensal a que faz jus pelo desenvolvimento de suas 
atividades? Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 3)- Indicações apresentadas pela Srª. 
Vereadora Norma Jamus Villela, números: 135/10, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal a possibilidade da 
instalação de bebedouro de água com recipiente tipo 
cocho, filtro e serpentina na Quadra Municipal “Prof. Oscar 
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de Oliveira Alves”, bem como que seja efetuada a 
restauração da pintura interna da referida quadra de 
esportes; 139/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
a possibilidade da instalação de coberturas em locais de 
pontos de ônibus escolar na zona rural, com a finalidade de 
abrigar do sol e chuvas crianças que estudam na cidade. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 4)- 
Indicação apresentada pela Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e 
Paulo C. Missiatto número: 136/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento 
Municipal de Saúde, seja estudada a possibilidade de 
credenciamento, pelo SUS, de médico(s) oftalmologista(s), 
para que os procedimentos cirúrgicos na área de 
oftalmologia, incluindo cirurgia de catarata, sejam feitos no 
município. A Indicação acima referida será encaminhada ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 5)- 
Indicação apresentada pelo Ver. Edson da Silva Mezencio, 
número: 137/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que através do departamento competente, seja 
providenciado o conserto necessário ou a substituição de 
equipamentos na Creche Municipal “Anna Prada”, mais 
especificamente: a máquina de lavar roupas e a TV que é 
utilizada para entretenimento e diversão das crianças. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 6)- 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo 
Rissato, número: 138/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através dos departamentos 
competentes da municipalidade, seja estudada a 
possibilidade de fornecimento de lanche aos pacientes que 
são transportados para atendimentos em outras localidades. 
A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 7)- Ofício nº. 
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051/10, de autoria da Diretora Administrativa Financeira do 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa 
Rita do Passa Quatro, Srª. Solange Ap. F. Staine Prado, 
encaminhando relatório do Tribunal de Contas do Estado de 
são Paulo, referente ao exame das contas de 2009 do Santa 
Rita Prev e o fechamento dos balancetes de julho a 
setembro. As referidas informações ficarão arquivadas na 
Secretaria desta Casa de Leis à disposição dos Senhores 
Vereadores; 8)- Ofício nº. 131/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Planilha, em atendimento ao que 
determina a Lei nº. 2.870 de 29 de dezembro de 2009. A 
referida informação ficará arquivada na Secretaria desta 
Casa de Leis à disposição dos Senhores Vereadores; 9)- Ofício 
nº. 132/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando resposta  à propositura dos Srs. Vereadores. O 
Sr. Presidente informa que a cópia da referida propositura 
está em sua respectiva pasta na Secretaria desta Casa, assim 
como a resposta está à disposição de todos no site da 
Câmara-www.camarasantarita.sp.gov.br; 10)- Relatório 
Circunstanciado Inter-Classe NF -  Ano 2010, enviado pela 
Associação de Pais e Esportistas “Maria Eliza Comin Diniz” – 
Projeto Rede Social. O referido relatório ficará arquivado na 
Secretaria desta Casa de Leis à disposição dos Senhores 
Vereadores. Terminado o Material do Expediente o Sr. 
Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem 
uso da mesma os Srs. Vereadores: Luis Roberto Daldegan 
Broglio; Norma Jamus Villela e Paulo César Missiatto. 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, sendo 
que não houveram apartes. 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: Projeto de Lei nº. 062/10, de autoria do Sr. Prefeito 
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Municipal, o qual Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº. 
2.891/2010, que autoriza o Executivo Municipal a conceder 
subvenção social à AEUS de Santa Rita do Passa Quatro. A 
Comissão de Justiça e Redação apresentou Emenda 
substitutiva ao referido Projeto de Lei, pelos motivos de 
elaboração técnica e jurídica. Submetida em Discussão e 
Votação Única a referida Emenda, foi à mesma aprovada 
por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em 
Discussão e Votação Única o Projeto de Lei nº. 062/10, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 
063/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe 
sobre denominação de rua, ficando denominada de 
“Alameda Juca de Castro a Rua Um localizada no Jardim 
Água Espraiada como “Estrada Municipal neste Município. A 
Comissão de Justiça e Redação apresentou Emenda 
substitutiva ao referido Projeto de Lei, pelos motivos de 
elaboração técnica e jurídica. Submetida em Discussão e 
Votação Única a referida Emenda, foi à mesma aprovada 
por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em 
Discussão e Votação Única o Projeto de Lei nº. 063/10, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 
066/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera 
ementa da Lei Municipal nº. 2.818, de 28 de abril de 2009 e 
acrescenta o parágrafo único em seu art. 1º, que dispõe 
sobre a revisão geral anual dos funcionários municipais de 
Santa Rita do Passa Quatro, abrangendo expressamente os 
agentes políticos municipais. Submetido em Discussão e 
Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei nº. 067/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
o qual Altera ementa da Lei Municipal nº. 2.894, de 31 de 
março de 2010 e acrescenta o parágrafo único em seu art. 
1º, que dispõe sobre a revisão geral anual dos funcionários 
municipais de Santa Rita do Passa Quatro, abrangendo 
expressamente os agentes políticos municipais. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
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unanimidade; Projeto de Lei nº. 068/10, de autoria da Mesa 
Diretora, o qual Institui o “Dia Municipal do Doador Voluntário 
de Sangue”. Submetido em Discussão e Votação Única foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 069/10, 
de autoria da Mesa Diretora, o qual Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar campanhas sobre a proibição 
de venda de bebidas alcoólicas a menores, e dá outras 
providências. Submetido em Discussão e Votação Única foi o 
mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 
para tratar, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para 
a 20ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 16 de novembro 
de 2.010, às 20:00 horas e declara encerrada a presente 
Sessão, lavrando-se esta Ata e anexos regimentares, que 
após serem submetidos à apreciação do Plenário, serão 
devidamente assinados pela Mesa da Câmara Municipal. 
Aprovada em: 16 de novembro de 2.010. 
 
 
 
 

Marcelo Simão 
                                             Presidente 

 
 
 

Ver. José Mário Castaldi                       Ver. Paulo César Missiato 
         1º Secretário                                              2º Secretário. 
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19ª  SESSÃO ORDINÁRIA 
 

       03/11/2.010  
 

 
Pauta do Expediente e das Proposituras 

 
 
 

 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 001/10, 
a qual Dispõe sobre a revisão e alteração da Lei Orgânica da 
Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro, conforme 
especifica o Decreto Legislativo nº. 005/10;  
 
Requerimento nº. 063/10, de autoria da Mesa Diretora: Ver. 
Marcelo Simão e Ver. Paulo César Missiatto, Requerendo 
informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre qual a 
espécie de relação jurídica firmada entre o Sr. Shubert 
Persine, jornalista, e a Administração Municipal, 
especificando-se: Se há contrato, qual o número do contrato 
administrativo? Qual a função que desempenha? Qual a 
contrapartida financeira mensal a que faz jus pelo 
desenvolvimento de suas atividades? 
 
Indicação número: 135/10, de autoria da Srª. Vereadora 
Norma Jamus Villela, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal a possibilidade da instalação de bebedouro de 
água com recipiente tipo cocho, filtro e serpentina na 
Quadra Municipal “Prof. Oscar de Oliveira Alves”, bem como 
que seja efetuada a restauração da pintura interna da 
referida quadra de esportes;  
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Indicação número: 136/10, de autoria Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através do departamento Municipal de 
Saúde, seja estudada a possibilidade de credenciamento, 
pelo SUS, de médico(s) oftalmologista(s), para que os 
procedimentos cirúrgicos na área de oftalmologia, incluindo 
cirurgia de catarata, sejam feitos no município; 
 
Indicação número: 137/10, de autoria Ver. Edson da Silva 
Mezencio, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para 
que através do departamento competente, seja 
providenciado o conserto necessário ou a substituição de 
equipamentos na Creche Municipal “Anna Prada”, mais 
especificamente: a máquina de lavar roupas e a TV que é 
utilizada para entretenimento e diversão das crianças;  
 
Indicação número: 138/10, de autoria do Sr. Vereador 
Marcelo Eduardo Rissato, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através dos departamentos 
competentes da municipalidade, seja estudada a 
possibilidade de fornecimento de lanche aos pacientes que 
são transportados para atendimentos em outras localidades; 
 
Indicação número: 139/10, de autoria da Srª. Vereadora 
Norma Jamus Villela, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal a possibilidade da instalação de coberturas em 
locais de pontos de ônibus escolar na zona rural, com a 
finalidade de abrigar do sol e chuvas crianças que estudam 
na cidade. 
 
 

Pauta da Ordem do Dia 
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Emenda ao Projeto de Lei nº. 062/10, apresentado pela 
Comissão de Justiça e Redação; 
 
Projeto de Lei nº. 062/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
o qual Da nova redação ao art. 1º da Lei nº. 2.891/2010, que 
autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social 
à AEUS de Santa Rita do Passa Quatro; 
 
Emenda ao Projeto de Lei nº. 063/10, apresentado pela 
Comissão de Justiça e Redação; 
 
Projeto de Lei nº. 063/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
o qual Dispõe sobre denominação de rua, ficando 
denominada de “Alameda Juca de Castro a Rua Um 
localizada no Jardim Água Espraiada como “Estrada 
Municipal neste Município; 
 
Projeto de Lei nº. 066/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
o qual Altera ementa da Lei Municipal nº. 2.818, de 28 de abril 
de 2009 e acrescenta o parágrafo único em seu art. 1º, que 
dispõe sobre a revisão geral anual dos funcionários municipais 
de Santa Rita do Passa Quatro, abrangendo expressamente 
os agentes políticos municipais; 
 
Projeto de Lei nº. 067/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
o qual Altera ementa da Lei Municipal nº. 2.894, de 31 de 
março de 2010 e acrescenta o parágrafo único em seu art. 
1º, que dispõe sobre a revisão geral anual dos funcionários 
municipais de Santa Rita do Passa Quatro, abrangendo 
expressamente os agentes políticos municipais; 
 
Projeto de Lei nº. 068/10, de autoria da Mesa Diretora, o qual 
Institui o “Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue”;  
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Projeto de Lei nº. 069/10, de autoria da Mesa Diretora, o qual 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar campanhas 
sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a 
menores, e dá outras providências. 
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