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

                                                  Aos cinco dias do mês de abril 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 Quinta 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: Vitalina Canali Perusso e Afonso 
Antônio Jordão, 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. 044/10, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de  Lei nº. 027/10, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a conceder Subvenção Social à Sociedade 
Portuguesa de Beneficência Hospital Imaculada Conceição e Sociedade 
Beneficente e Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, 
visando o desenvolvimento do Programa Estadual “PRÓ-SANTA CASA II”, 
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; 2)- Ofício nº. 046/10, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de  Lei nº. 028/10, o qual Altera 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 2 

Artigo 1º da Lei nº. 2.837, de 20/08/2009. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública e de Política Urbana, Rural e de Meio 
Ambiente, para estudos e manifestações; 3)- Projeto de Lei nº. 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 
referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação, e de Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente, para estudos e 
manifestações; 4)- Projeto de Lei nº. 033/10, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, o qual Revoga a Lei nº 2.539, de 05 de maio de 2004, que cria no 
âmbito da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro – SP o 
“Parlamento Jovem”. 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; 5)- Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 002/10, de autoria do Sr. Ver. Paulo César Missiatto, O qual 
Dispõe sobre a concessão de título de “Cidadão Santarritense” Honorário 
ao Sr. Paulo Antonio Skaf. 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; 6)- Ofícios de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, números: 045, e 047/10, encaminhando respostas  às 
proposituras apresentadas pelos 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 Especial de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando suas razões e defesa 
referente ao processo de prestação de contas  TC nº. 3398/026/06; 8)- 
Leitura do Requerimento apresentado pelo Ver. Paulo Henrique de Melo, 
Membro da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração 
Pública, Requerendo Vistas do Parecer do Tribunal de Contas, exarado nos 
autos do Processo sob o nº. 003398/026/06; 9)- Requerimentos 
apresentados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: 
Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 013/10, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal referentes ao auxílio 
concedido aos servidores para pagamento do plano de saúde, enviando para 
esta Casa os seguintes dados: Quais os servidores que são beneficiados com 
este auxílio, através de uma relação com os nomes dos mesmos, 
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especificando o valor do auxílio e o convênio a que cada um tem direito; 
Como é feito o pagamento das mensalidades aos respectivos planos de 
saúde?; Informações sobre a situação dos servidores que se aposentam 
quanto ao plano de saúde. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 014/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, que o Chefe do Executivo Municipal 
solicite ao Departamento Competente imediato início da obra de 
construção do Velório do Distrito de “Santa Cruz da Estrela”, que se 
encontra com verba liberada e licitação já realizada. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 015/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, informações ao 
Chefe do Executivo Municipal sobre o encaminhamento e a previsão do 
atendimento das reivindicações apresentadas pela “Associação Cultural 
Eugênio Gaetano Zamprogno” em prol dos moradores do Bairro 
Flamboyant, através de requerimento protocolado nessa municipalidade 
sob nº. 1771 em 18/03 p.p. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 016/10, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais 
e ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre o 
PSF – Programa da Saúde da Família, programa federal implantado no 
município, considerando a aposentadoria recente da profissional médica 
integrante da equipe, e saber qual o prazo previsto para regularizar esta 
situação, uma vez que a paralisação do programa, além de trazer enorme 
prejuízo à comunidade atendida, poderá provocar a suspensão do repasse 
de verba. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
10)- Indicações apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
Vereadores: Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto 
números: 046/10, Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através 
do departamento competente, seja providenciada a construção de “boca de 
lobo” e galeria de águas pluviais na Rua João Barcelos, altura do nº 55, 
Jardim Coronel Victor Meirelles (atrás da EMEF “Madre Carmelita”); 
047/10, Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do 
departamento competente, sejam retirados os “mata-burros” existentes na 
SRQ – 238, denominada Estrada Municipal “João Lara de Souza Meirelles” 
na altura da “serra de São Simão”, bem como seja providenciada notificação 
aos produtores rurais para que não deixem o gado solto na referida via; 
050/10, Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do 
departamento competente, seja estudada a possibilidade de serem criados 
mecanismos para que todos os estabelecimentos bancários e Casa Lotérica 
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estejam aptos a receber o pagamento de taxas e impostos municipais em 
atraso, pelo menos até 30 (trinta) dias após o vencimento; 051/10, Indicando 
ao Exmo. Prefeito Municipal, reiterando indicações já encaminhadas nesse 
sentido por outros Vereadores, para que, através do departamento 
competente, seja providenciada a colocação de alambrado para proteção e 
isolamento da Caixa D’Água, do Distrito de Santa Cruz da Estrela;  052/10, 
Indicando ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do departamento 
competente, seja estudada a possibilidade da coleta de lixo ser feita no 
período noturno. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- Indicações 
apresentadas pela Vereadorea Norma Jamus Vilela, números: 048/10, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal a possibilidade de fornecer aos 
servidores do Cemitério Municipal uniforme e crachás de identificação; 
049/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que se efetue a 
limpeza das laterais da Rua Lauro Zanirato e colocação de pedriscos, para 
que as mesmas possam ser utilizadas pelos pedestres. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pelo Vereador Marcelo 
Eduardo Rissato, números: 053/10, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através do departamento competente, sejam 
providenciados os serviços necessários para o escoamento das águas 
pluviais na Rua Vericondo de Gobbi, mais especificamente em frente ao 
imóvel de nº. 145, no Jardim Bonanza; 054/10, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento competente, seja 
estudada a viabilidade de colocação de lombada na Rua Marechal Deodoro, 
altura do imóvel de nº. 506, quase no cruzamento com a Rua Madre 
Carmelita; 055/10, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, 
através do departamento competente, sejam realizados serviços de reparos 
e manutenção da Pista de Skate localizada na Avenida Formoso; 056/10, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 
departamento competente, seja providenciado o recapeamento asfáltico na 
Avenida Padre Pio Corso. 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, para manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Caros Colegas, Platéia 
presente, Ouvintes da Rádio FM. Santa Rita e internautas, Jovens alunos 
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da Escola “Nelson Fernandes”; Quero dizer aos nossos jovens, presentes 
nesta noite, que na próxima quinta–feira teremos uma homenagem em 
Ribeirão Preto para o Compositor “Zequinha de Abreu”, alguns podem não 
saber, mas o nosso País ficou conhecido lá fora através do Compositor 
“Zequinha de Abreu”, através da música tico-tico no fubá e através do filme 
da Waldisney, portanto devemos valorizar nosso compositor sempre; Com 
relação a Câmara itinerante, realizada recentemente, os moradores 
reclamaram muito da falta de segurança pública, estivemos em São Paulo 
com o Secretário da Segurança Pública do Estado e sentimos uma 
esperança de uma ajuda para o nosso Município, pois a segurança pública 
tem que receber ajuda da parte do Município e também do Estado; Eu 
questiono quanto as reclamações que recebemos constantemente, sobre o 
mato nos terrenos, falta de conservação e mato nas calçadas, com isto eu 
pergunto, onde estão os fiscais municipais para verem isto? Nós Vereadores 
fazemos muito isto, mas existem os fiscais para fazerem este tipo de 
trabalho, Portanto está precisando que o Sr. Prefeito Municipal chame 
estes fiscais para fazerem o trabalho que compete eles; Com relação ao 
comércio ambulante em nossa cidade, os comerciante, que pagam seus 
impostos, tem questionado muito isto e nós perguntamos, cadê os fiscais 
para verem isto? Logo após, justifica suas Indicações de números: 048 e 
049/10 apresentadas nesta Sessão”; 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; 
Completando a fala da Vereadora Norma, com relação aos fiscais, em uma 
reunião que aconteceu no Centro Cultural “Mario Covas” o Sr. Prefeito, se 
referindo a um fiscal, disse que não podia fazer nada, pois o fiscal não 
trabalha, para mim fica uma dúvida se existe ou não um compromisso 
político assumido com este fiscal, para o Sr. Prefeito mantê-lo neste cargo; 
Vou precisar tomar certos cuidados, pois fui informado que estão 
esperando uma oportunidade para me processarem, por acusar o Sr. 
Prefeito, Vice e o Executivo, portanto de agora para frente irei falar e deixar 
um ponto de interrogação, para que a própria população possa julgar o que 
está acontecendo com o nosso Município; Quero informar a todos que 
estou entrando em contato com São João da Boa Vista, que tem uma 
incubadora de empresas, visitada por várias cidades e logo que for possível 
agendar, irei comunicar para que possamos fazer uma visita, e tentarmos 
diminuir uma pouco o desemprego e a falta de responsabilidade de um 
político que oferece durante campanha dois mil empregos para uma cidade 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 6 

e nada faz; Com relação a uma indicação apresentada pelo Ver. Luis 
Roberto, indicando para que fosse colocada uma cobertura na EMEI “Profª. 
Galdina Segato”, pois no período das chuvas, por ser um trecho um pouco 
longo, as crianças se molham, sendo assim, solicito o apoio do Executivo a 
esta indicação do Ver. Luis Roberto; É muito oportuna a presença destes 
jovens nesta noite, pois falamos a respeito do Projeto de Decreto Legislativo 
nº. 001/10, criando o programa “Câmara Jovem”; Esperamos que possam se 
interessarem por política, pois vocês tem sede de justiça, chega de ficarmos 
vendo governadores corruptos recebendo dinheiro e nada acontece, vocês 
são jovens com vontade de justiça e têm que entrarem na política; 
Aproveitem esta oportunidade que esta Casa de Leis está oferecendo para 
vocês, façam parte desta Câmara Jovem, venham assistir as Sessões, sejam 
politizados, pois somente assim vamos mudar este País”; Marcelo Eduardo 
Rissato, usa da palavra para justificar suas indicações de números: 053, 054 
e 055/10 apresentadas nesta Sessão; Paulo César Missiatto, manifesta o 
seguinte: “Sr. Presidente, Srª. Secretária; Nobres Colegas, Platéia presente, 
Ouvintes da Rádio Santa Rita FM e Internautas e alunos presente, boa 
noite; Quero agradecer o apoio desta Casa a acolhida ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 002/10, dispondo sobre a concessão do Título de Cidadão 
Santarritense ao Sr. Paulo Antonio Skaf, Presidente da FIESP, do SESI e do 
SENAI em São Paulo, do Instituto Roberto Simonsen e ocupa a primeira 
Vice-Presidência da Confederação Nacional da Indústria. Ele foi o 
responsável pela conquista da Escola  SESI para nossa cidade; Com relação 
ao Decreto Legislativo nº. 001/10, que autoriza a criação do programa 
“Câmara Jovem” na Câmara Municipal, gostaria de convidar a todos os 
alunos para que participem, que muitos benefícios trará a educação; Com 
relação a reunião da Câmara Itinerante, realizada no Centro Cultural 
“Mário Covas”,  infelizmente foi muito triste, com muitas reclamações 
daquela população, e nenhuma posição é passada para nós, o bairro Jardim 
Planalto está abandonado, e quanto a segurança, pude ouvir de uma pessoa 
do Rio de Janeiro, que está morando em nossa cidade há seis meses, que 
Santa Rita está mais perigosa que o Rio de Janeiro; Quando que irão acabar 
com os cargos em comissão? Quando que irão parar de gastar o dinheiro 
público e colocarem a guarda municipal em nossa cidade? As pessoas que 
administram esta cidade tem filhos vendo o uso de drogas às 19:00 horas 
nas nossas praças públicas, tem filhos participando de uma via sacra, em 
uma sexta-feira santa e vendo jovens totalmente drogados”. Logo após, o Sr. 
Presidente convida o Vice-Presidente desta Casa, Vereador Edson da Silva 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 7 

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, Alunos da Escola “Nelson 
Fernandes;  Professores; Internautas e Ouvintes da Rádio Santa Rita FM; 
“Já batemos muitas vezes na falta de resposta do Executivo Municipal, o 
Executivo tradicionalmente tem um líder na Casa, que leva as solicitações 
da Câmara para a Prefeitura e traz as respostas e o Sr. Prefeito não tem este 
líder, porque ele não tem respeito por esta Casa e as nossas reivindicações, 
na sua grande maioria não são atendidas e não pela falta de dinheiro, é pela 
falta de prioridades, compromisso pública, interesse pela coletividade e 
respeito a todos nós; O governo municipal hoje, se preocupa com o 
compromisso que tem com seus assessores, em manter um vinculo política 
que possa dar estabilidade na próxima eleição; Fizemos três sessões de 
câmara itinerante no ano passado, já fizemos uma este ano e não recebemos 
resposta dos nossos  requerimentos,  fizemos uma avaliação das respostas 
do Executivo, temos pleiteado, requerido e solicitado e muito pouco é feito; 
Porque não sentarmos e convocarmos os Diretores Municipais, de acordo 
com as prioridades, para prestarem esclarecimentos sobre as questões do 
Município; O Sr. Prefeito Municipal através de seus diretores tem trinta 
dias para apresentar resposta de um requerimento e não apresenta; A 
Câmara Itinerante, doa a quem doer, é extremamente importante, pois 
vamos ouvir a população e nós não estamos brincando; Muitos coisas tem 
que serem realizadas no Município e nada é feito; Portanto, fica aqui a 
minha sugestão de convocarmos os diretores municipais para prestarem 
esclarecimentos, e se os Srs. entenderem como eu, convidaremos o Sr. 
Prefeito Municipal,  para prestar amplo esclarecimento sobre o estado de 
calamidade que se encontra o nosso Município”; 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: 023/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza o 
Executivo Municipal a conceder Subvenção Social a “Associação de Pais 
Esportista Maria Eliza Comin Diniz” de Santa Rita do Passa Quatro. 
Submetido em Discussão solicitou a Palavra o Sr. Vereador Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Gostaria de citar a importância da Associação 
de Pais Esportista Maria Elisa Diniz de Santa Rita do Passa Quatro, no 
âmbito de Município e valorizar o trabalho que tem sido realizado a anos 
por esta entidade, em que ocupam os jovens, formam cidadãos e isto tem 
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sido maravilhoso para o Município, portanto nosso agradecimento a 
Associação que realiza um grande trabalho para o Município”. Terminada a 
Discussão o Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 
023/10, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 024/10, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre autorização para abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$.100.000,00 (cem mil reais). 
Submetido em Discussão solicitou a Palavra o Sr. Vereador João Roberto 
Alves dos Santos Júnior, para manifestar o seguinte: “Me preocupa um pouco o 
fato de que, mais uma vez, usam de artimanhas e não respondem o que 
pedimos, claro que um pedido destes para ajudar a Assistência Social, 
ninguém votaria contrário, mas no ano passado não foi feito este pedido e 
me preocupa pelo fato de que este é um ano eleitoral e sabemos como 
algumas pessoas trabalham, portanto vamos prestar muita atenção para 
que não usem disto para fazerem política”. Terminada a Discussão o Sr. 
Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 024/10, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade; 025/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Declara de Utilidade Pública a Associação de Triciclistas 
e Motociclistas de Santa Rita do Passa Quatro e Região “FUGA EM 
MASSA”. Submetido em Discussão solicitou a Palavra o Sr. Vereador 
Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Não poderia deixar de ressaltar 
o trabalho desta Associação que tem realizado um trabalho maravilhoso 
para o Município, realizando eventos, angariando alimentos em seus 
eventos para serem distribuídos a entidades que atendem pessoas carentes, 
portanto é um importante projeto”. Terminada a Discussão o Sr. Presidente 
coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 025/10, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o Sr. 
Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 6ª Sessão Ordinária a ser 
realizada no dia 19 de abril de 2.010, às 20:00 horas, para serem Discutidos e 
Votados: Projeto de Lei nº. 027/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social à Sociedade 
Portuguesa de Beneficência Hospital Imaculada Conceição e Sociedade 
Beneficente e Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, 
visando o desenvolvimento do Programa Estadual “PRÓ-SANTA CASA II”, 
e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 028/10, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Altera Artigo 1º da Lei nº. 2.837, de 20/08/2009; Projeto de 
Lei nº. 029/10, de autoria da Vereadora Norma Jamus Villela, o qual Disciplina a 
instalação e manutenção de “Cercas Energizadas” destinadas à proteção de 
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perímetro no Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 033/10, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o 
qual Revoga a Lei nº. 2.539, de 05 de maio de 2004, que cria no âmbito da 
Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro – SP o “Parlamento 
Jovem”; Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/10, de autoria do Sr. Ver. Paulo César 
Missiatto, O qual Dispõe sobre a concessão de título de “Cidadão 
Santarritense” Honorário ao Sr. Paulo António Skaf 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: 19 de abril de 2.010. 
 
 
 
 

Marcelo Simão 
Presidente 

 
 

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