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

                                                  Aos quatro dias do mês de maio 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 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; Paulo 
Henrique de Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal.  Em seguida, o Sr. 
Presidente, Vereador Marcelo Simão, solicita um minuto de silêncio pelo 
falecimento das seguintes pessoas: Sr. Sebastião Bergamini e Sr. Lourenço Lazaro, 
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. 097/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei Complementar nº. 021/2.009, o qual Modifica 
dispositivos da Lei nº. 2.314, de 21 de dezembro de 1.999 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais). O referido Projeto de Lei Complementar será 
encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 2)- 
Ofício nº. 105/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto 
de Lei nº. 022/2.009, o qual Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 
2.010, e dá outras providências. 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; 3)- Projeto de Resolução nº. 
001/2.009, de autoria dos Srs. Vereadores: Marcelo Simão; Marcelo Eduardo 
Rissato; Paulo César Missiato; Norma Jamus Villela e João Roberto Alves dos 
Santos Júnior, o qual Dispõe sobre criação de Comissão Especial de Inquérito – 
CEI, para apurar eventuais irregularidades originadas do contrato administrativo 
nº. 047/2005 e seu respectivo contrato anterior que originou o processo 
trabalhista nº. 02336/2003, bem como a responsabilidade do Chefe do Executivo 
neste procedimento, como ordenador de despesas. O referido Projeto de 
Resolução está cumprindo o Artigo 22 e Parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno 
desta Casa de Leis; 4)- Leitura do Oficio nº. 031/09, enviado pela Irmandade da 
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Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita, enviando modelos de Minutas 
contratuais para fim de  formular contrato entre esta instituição e o Poder Público 
Municipal. O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Foi realizada uma reunião na 
Santa Casa, solicitamos modelos de contratos e minutos, para que possamos 
promover uma reunião entre Vereadores, Santa Casa, seu Departamento Jurídico 
e Prefeitura Municipal junto com o Departamento Municipal de Saúde, para 
encontrarmos a solução para o grave problema que se passa a Santa Casa, com o 
atendimento de emergência em torno de três mil casos por mês”; 5)- Leitura de 
Ofício enviado pelo Sindicato do Instituto de Previdência de Servidores 
Municipais de Santa Rita do Passa Quatro – Santa Rita Prev, ao Sindicato dos 
Servidores Municipais de Santa Rita, onde nos foi enviado cópia para 
conhecimento, tratando-se sobre a devolução de horas extras; 6)- Requerimento 
apresentado pela Mesa da Câmara Municipal, nº. 027/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações  ao 
Chefe do Executivo Municipal sobre aspectos relevantes a respeito da realização 
da FAPIS – Feira Agropecuária e Industrial Santarritense. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Requerimentos 
apresentados por todos os Srs. Vereadores, números: 028/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, ao Chefe do 
Executivo Municipal, que sejam prestadas informações  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 as providências tomadas pelo Poder Executivo em face das 
mesmas. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
029/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, ao Chefe do Executivo Municipal, que sejam prestadas informações 
sobre os fatos apurados na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, 
cuja apelação foi registrada sob nº. 813.121.5/3-00, em tramitação junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 2ª instância. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- Requerimento apresentado 
pela Mesa da Câmara Municipal, nº. 030/2.009, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo 
Municipal, sobre qual departamento tem competência para fiscalizar cortes e 
erradicação de árvores em nossa cidade, bem como se existe uma avaliação técnica 
adequada para abalizar tal conduta, e se quando isso ocorre há a reposição do 
espécime vegetal no local ou nas proximidades. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 9)- Indicações apresentadas pela Srª. 
Vereadora Norma Jamus Villela, números: 109/2.009 Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de que Sua Excelência 
estude junto ao Departamento Competente, a possibilidade de um trabalho de 
desassoreamento da represa do Jardim do Lago Ludovico Zorzi; 110/2.009 
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Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade e tomada 
de providências para viabilização junto aos órgãos competentes, seja de estado ou 
município, para a construção de um trevo na Via Zequinha de Abreu, entrada 
para a Vila Albinópolis.  As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicações 
apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal, nºs: 111/2.009, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, para que seja providenciada a construção de 
sargetões nos seguintes locais: - Jardim do Lago, esquina da Rua Alcides Scorsolini 
com Paschoal Barbuio, e Vila Nori, Rua Júlio Nori, proximidades do imóvel de 
nº. 75; 112/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
providenciada a construção de calçadas ao longo da Avenida José Ribeiro  de 
Oliveira e Rua Paulo Comin (lateral da Pousada da Lagoa); 113/2.009, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja elaborado projeto de lei 
concedendo Bolsa-Auxílio para Atirador do Tiro de Guerra, cuja minuta, enviada 
pelo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 2-053 de  Araras/SP, segue em anexo; 
114/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja estudada a 
possibilidade de construção de arquibancadas aproveitando o barranco já 
existente, no lado oposto à entrada principal do Parque Turístico “Ludovico 
Zorzi”, no Jardim do Lago; 115/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja estudada a possibilidade de construção de sanitários e 
palco para a realização de eventos na Praça da Bíblia; 116/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a realização de projeto visando a 
implementação de “educação no trânsito como prática educativa cotidiana nas 
escolas”, através de “uma proposta transversal às áreas curriculares”,  consonância  
com o código de Trânsito Brasileiro. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- 
Indicações  apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, nºs. 
117/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do 
Departamento competente da municipalidade, sejam notificados os proprietários 
de imóveis que estão desocupados e/ou abandonados, e que estão servindo de 
abrigo a andarilhos e outras drogas, para que tomem providências urgentes no 
sentido de solucionar este problema, sob pena de serem acionados judicialmente 
por perturbação ao sossego e ordem pública, 118/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que através do Departamento competente da 
municipalidade, seja providenciado, com urgência, um levantamento a fim de ser 
complementada a colocação de grades nas “bocas de lobo”, citando como 
exemplo a existente nas proximidades da EEPG “Inês Giaretta Squerra”, que tem 
sido utilizada como “lixeira”, além de oferecer sério risco de acidentes; 119/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do Departamento 
competente, seja providenciada, com urgência, a limpeza do terreno localizado no 
cruzamento das ruas Ângelo Barioni, com Zulmiro de    Freitas, no Jardim 
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Lagoinha, bem como, a retirada do lixo e entulhos que são jogados por munícipes 
na calçada e via carroçável do referido local. Terminado o Material do Expediente 
o Sr. Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os 
Srs. Vereadores: Norma Jamus Vilela, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 
Secretários, Colegas e Platéia Presente; Gostaria de deixar registrado que recebi 
algumas reclamações sobre o trânsito de motos, em nossa cidade, devido à alta 
velocidade dos motoristas, colocando em risco a nossa população. Fui, também, 
procurada por um morador do Bairro Jardim Planalto, dizendo que a Praça 
daquele bairro foi limpa, mas, que as calçadas estão invadidas por matos e que 
devido a isto, sua mãe foi picada por escorpião, sendo assim, solicito que o líder 
do Sr. Prefeito Municipal leve o caso até ele; Fui Informada à respeito de um 
abaixo assinado que está sendo providenciado pelos moradores do Bairro 
Lagoinha, dispondo sobre animais soltos pelas ruas, que tem provocado queda de 
muros, cercas, etc.; Com relação a CEI, como fiscalizador que somos, temos que 
apurar com muita  prudência e responsabilidade; Gostaria de colocar que nossa 
cidade se classificou em 2º e 3º lugar, no concurso de dança, em Limeira; Com 
relação a Missa realizada nesta Casa, no dia 1º de maio, foi muito bom, e quero 
lembrar das palavras do Padre Tadeu, quando ele diz que devemos estar sempre 
reforçando em nós, a coragem de estarmos sempre fazendo o necessário para o 
povo que sofre”. Logo após, a Srª. Vereadora Norma faz uma homenagem a todo 
as mães, pelo dia das mães, à ser comemorado no próximo dia 10, cantando uma 
música”; Paulo César Missiatto, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. 
Secretários e demais presente, Quero parabenizar, primeiramente, o Sr. Presidente 
pela iniciativa da realização da Missa nesta Casa, no dia 1º de maio, a Vereadora 
Norma Jamus Villela pela organização, foi maravilhoso; Quero parabenizar 
também, o Sr. Presidente pela decisão da abertura de somente uma CEI que irá 
investigar as denúncias feita pelo PTB, sendo que desde a nossa posse, deixei claro 
que estaria ao lado do povo, sem beneficiar quem quer que seja; Logo após, 
comenta sobre a reunião que esteve presente, juntamente com outros Vereadores 
na Santa Casa local, fez destaque ao trabalho desenvolvimento pela entidade, bem 
como pelos seus responsáveis, que ao longo do tempo mantiveram o hospital 
como um dos melhores da região, mas, disse que gostaria que o assunto sobre 
saúde fosse mais discutido, antes mesmo de firmar qualquer tipo de convênio 
entre a Prefeitura e a Entidade, pois, os problemas da área podem ser muito mais 
amplos do que se imagina. Destaca que há necessidade de um estudo para a 
instalação de um PAM (Pronto Atendimento Municipal), no Município, pois, 
resolveria uma infinidade de problemas que temos hoje, coloca, também, que 
outra questão que precisa ser discutida é a urgente informatização da área da 
saúde, pois, somente assim o Poder Público teria controle da situação e a grande 
beneficiada seria a população; Em seguida, fez críticas com relação à falta de 
informação por parte da Administração Municipal, pois, a grande dificuldade é 
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saber com quem falar dentro da administração; Coloca, também, que os Srs. 
Vereadores não tem conhecimento de como funciona o Fundo Social de Santa 
Rita do Passa Quatro, quem responde por ele, finaliza dizendo que não está nesta 
Casa somente para criticar, podendo também elogiar, mas, para isso terá que 
haver subsídios da Administração. O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Esta 
Casa já solicitou do Executivo um planejamento de todos os Departamentos 
Municipais e, também, solicitamos através de Requerimento as informações de 
todos os contratos da Prefeitura, Servidores concursados  ou não, portanto, 
devemos voltar à todos os assuntos que já abordamos aqui”; João Roberto Alves dos 
Santos Júnior; para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, 
Colegas Vereadores, Srªs. e Srs. presentes, Imprensa, boa noite à todos; Com 
relação a Indicação apresentada pelo Colega Paulo César dispondo sobre o PAM , 
podemos ver que este fato esta se repetindo da mesma forma que o turismo em 
Santa Rita, quem vai levantar o turismo em nossa cidade, será Zequinha de Abreu 
e a solução para nossa Saúde está no PAM. O que nós vemos na Santa Casa hoje, 
não é com relação aos médicos do corpo clínico, o que está faltando é a parte 
humana de alguns plantonistas que vem trabalhar aqui e não respeita os 
Santarritenses; Com relação a CEI, quero deixar claro que não existe partido, não 
existe situação ou oposição, o que existe é esclarecimento da verdade, 
independente do resultado final, todos nos devemos estar conscientes do serviço 
que foi feito, da transparências; Toda Sessão é apresentada várias indicações para 
que seja limpa a cidade; É um desrespeito com os Santarritenses; Falamos sobre a 
Saúde, acredito que temos que falar, também, sobre empregos; Gostaria de 
solicitar ao Líder do Sr. Prefeito para que nos traga informação sobre a ABCAM”; 
Paulo H. de Melo, Usa da palavra para manifestar sobre a Lei de Diretrizes 
orçamentárias. Logo após, o Sr. Presidente solicita ao Vice-Presidente da Casa, 
Ver. Edson da Silva Mezencio para que assuma a Presidência, para fazer uso da 
palavra; Marcelo Simão, o qual usa da Palavra, primeiramente, para agradecer a 
todos os Vereadores e funcionários no empenho com o concurso Cultural 
“Zequinha de Abreu”, que acontecerá no próximo dia 21 de maio, envolvendo 
todos os alunos das Escolas do Município, onde será escolhido uma frase que 
representa toda importância do Imortal Zequinha de Abreu; Em seguida, critica a 
limpeza da cidade e coloca que a Administração troca o responsável por este setor 
constantemente, cita que não existe planejamento, seriedade, vontade política 
com o setor público;  Coloca que na questão da limpeza, falar do Bairro Jardim 
Planalto virou assunto comum neste Parlamento e mesmo assim nada é feito, 
acrescenta que alguns bairros parecem não pertencerem à cidade, Cita que no 
Bairro Jardim Flamboyam não existe guia, sarjeta, limpeza, existe um enorme 
descaso, nem parece que pertence ao Município; Informa que sobre a Santa Casa 
houve uma má interpretação pela sua administração, mas, que a Câmara irá 
ajudar o Município e a Santa Casa a resolver o problema da saúde do Município, 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro 
                     Estado de São Paulo 

                      CNPJ – 50.719.681/0001-10 
Rua José Rodrigues Palhares, 117 - Fone/Fax (019) 3582-2441 - CEP 13.670-000 

 

 6 

com clareza de objetivos, com relação a CEI, informa que esta Câmara Municipal 
está realizando um trabalho intenso e que, com certeza, já passou em produção de 
trabalho todo ano passado da Câmara Municipal e que isto é motivo de orgulho 
para todos os Vereadores; Que estão trabalhando com  a redução do ISS; Com 
IPTU verde revitalização; Programa de incentivo à Empresa; Licitações; Concurso 
Cultural Zequinha de Abreu; Regulamento de Deficiente Físico; Lei de Diretrizes 
Orçamentária; Plano Plurianual; Projetos de Lei; problemas da Santa Casa; 
Câmara Itinerante; portanto, neste momento, seria, preocupante criarmos três 
Comissões de Inquérito, recebemos três denúncias, não podemos jamais sermos 
negligentes e perseguidores, portanto, neste momento, nossa estrutura, pelo 
trabalho que temos, fica melhor criarmos uma CEI, á respeito da situação do 
contrato de 2003/2005 que se refere ao matadouro, portanto, vamos trabalhar 
com afinco neste caso, enquanto isto, solicitamos explicações ao Executivo 
Municipal, a respeito dos assuntos das outras denúncias que será um relatório, 
por escrito, da administração Municipal para incluirmos na CEI”;   José Mário 
Castaldi para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Secretários, Colegas e Platéia 
Presente; Venho a esta Tribuna para informar que por intermédio deste 
Vereador, conseguimos uma verba de R$.40.000,00 (Quarenta mil reais)  junto ao 
Deputado Baleia Rossi, para a Santa Casa de nossa cidade e junto ao Presidente 
da Câmara Federal, Michael Temer, uma verba de R$.180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais), para a saúde de Santa Rita , quem sabe não seja o início para a 
construção de um PAM; 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 nºs: 018/09, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, 
Alterando o artigo 1º da Lei Municipal nº. 2.661, de 22 de agosto de 2.006. 
Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 019/09, de autoria do Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos 
Júnior, Dispondo sobre denominação de estrada municipal, ficando denominada 
de “Estrada Municipal João Lara de Souza Meirelles, a estrada municipal SRQ-
328, localizada na zona rural do Município de Santa Rita do Passa Quatro-SP. 
Submetido em Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente 
convoca os Srs. Vereadores para a 8ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 18 de 
maio de 2.009, às 20:00 horas para serem discutidos e votados: Projeto de Lei nº. 
017/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera dispositivos da Lei nº. 
2.808 e dá outras providências; Primeira Discussão e Votação  do Projeto de Lei 
Complementar nº. 021/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Modifica 
dispositivos da Lei nº. 2.314, de 21 de dezembro de 1.999 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais), e declara a mesma encerrada,  lavrando-se esta 
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Ata que após ser submetida à apreciação do Plenário será devidamente assinada 
pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 1º de junho de 2.009. 
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                       Presidente 

 
 
 

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