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

                                                  Aos seis dias do mês de abril 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 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; 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, os 
Srs. Vereadores Marcelo Simão e José Mário Castaldi, solicitam um minuto de 
silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Srª. Neide Beltrame Boneti; Srª. 
Irene Souza P. Nífeler; Srª. Edna Cavinati; Srª. Maria Cristina Pierobon Costa; 
Srª. Marias Ap. L. da Silva; Srª. Antonia Augusta de Rezende; Srª. Antonia Mosca 
Coradelo; Sr. Antonio Carlos Cardoso e Sr. Adirceu L. Borrin, 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. 026/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº. 005/2.009, do Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, 
apoiados pelos demais pares; 2)- Ofício nº. 027/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº. 009/2.009, da Mesa 
desta Casa de Leis; 3)- Ofício nº. 028/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando resposta  ao Requerimento nº. 012/2.009, da Mesa desta Casa de 
Leis; 4)- Ofício nº. 040/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
resposta ao Requerimento nº. 006/2.009, da Mesa desta Casa de Leis; 5)- Ofício 
nº. 043/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta à 
Indicação nº. 017/2.009, de autoria da Srª. Vereadora Norma Jamus Villela; 6)- 
Ofício nº. 066/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº. 019/2.009, de autoria da Mesa desta Casa de Leis. As 
referidas informações ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara Municipal, à 
disposição dos Srs. Vereadores; 7)- Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora 
Norma Jamus Villela, números: 070/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, a possibilidade de instituir uma Lei criando o “Programa de Horta 
Comunitária” no município de Santa Rita do Passa Quatro; 071/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, atenção ao pedido efetuado pelos 
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proprietários e moradores do Bairro Lagoinha conforme Ofício protocolado sob 
nº. 4555 em 22/10/2007 nessa Prefeitura Municipal, solicitando melhorias no 
bairro, como as construções de guias e sarjetas; 072/2.009, Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal, para que seja estudada a viabilidade de ser 
regulamentado, através de Lei Municipal a Semana Zequinha de Abreu nas 
Escolas,  a ser realizado nas unidades de ensino da rede pública municipal de 
Santa Rita do Passa Quatro. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicações  
apresentadas pelo Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, nºs: 073/2.009 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do Departamento 
competente da municipalidade, seja providenciada a troca da placa de sinalização: 
“Proibido acesso de caminhões” existente na Rua Misael Alves de Araújo com a 
Rua Tiradentes no Bairro Botafogo; 074/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que através do Departamento competente da municipalidade, 
seja providenciado, com urgência, reparos no calçamento da Praça do Rosário, 
especialmente no trecho em frente à EMEF “Francisco Ribeiro”; 075/2.009 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do Departamento 
competente, a municipalidade possa participar com a comunidade católica de 
Santa Rita do Passa Quatro, na elaboração do calendário das Quermesses, que já 
são tradicionais em nossa cidade e atraem não somente a população local, como 
também, grande número de turistas; 076/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, algumas providências no “Deserto do Alemão”, local 
freqüentado por munícipes e turistas, especialmente nos finais de semana e 
feriados; 077/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, algumas 
providências no Jardim Planalto; 079/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que juntamente com o COMUTRAN, seja elaborada campanha 
Educativa  Permanente, visando conscientizar a população quanto à importância 
da utilização do cinto de segurança, que é obrigatório, conforme previsto no 
Código de Trânsito, porém nem sempre é respeitado por motoristas e passageiros. 
As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 9)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo 
César Missiato, nº. 078/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para 
que seja estudada junto ao departamento competente, a possibilidade de 
permanência de um profissional de saúde de plantão até às 22 horas, diariamente, 
para atendimento de primeiros socorros, inalações, aferição de pressão arterial e 
outros prontos atendimentos à população daquela região, assim como, a 
permanência de uma ambulância de plantão no período noturno no Posto 
Médico do CAIC. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicações  apresentadas 
pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, números: 080/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através do 
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departamento competente, seja providenciada, com urgência, a capina do mato e  
retirada de lixo acumulado, que pela demora da limpeza, chegam a entrar em 
estado de putrefação, nas proximidades da Creche Municipal “Camila 
Sereghetti”, Vila Kennedy, bem como seja providenciado o calçamento da quadra 
que circunda o “Campo do Gado”, assim como completado o calçamento em 
alguns outros locais do referido bairro, a fim de que os pedestres possam utilizar-
se da calçada e com isso não se sujeitem a acidentes; 081/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através do departamento 
competente, seja estabelecido um esquema de serviço permanente de manutenção 
e limpeza das pontes do município, como medida preventiva para que não ocorra 
o desmoronamento e avaria das mesmas, conforme ocorrido recentemente em 
ponte localizada na Estrada Vicinal que dá acesso ao Distrito de Santa Cruz da 
Estrela; 095/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que através do departamento competente, seja estudada a possibilidades de ser 
implementado o asfaltamento no Bairro “Recanto da Colina”, dentro da maior 
brevidade possível. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- Indicações  apresentadas 
pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, nºs. 082/2.009, Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal, para que através do Departamento competente, sejam 
tomadas as providências cabíveis no sentido de amenizar as valetas existentes em 
toda extensão da Rua João Erbeta no Jardim Nova Santa Rita, as quais provocam 
forte impacto nos veículos que por ali trafegam, causando danos aos mesmos; 
083/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do 
Departamento competente, seja estudada a viabilidade de colocação de lombada 
na Rua Alcides Scorsolini, altura do nº. 221, em frente ao Parque “Ludovico 
Zorzi”, no Jardim do Lago; 084/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que através do Departamento competente, seja providenciado 
recapeamento asfáltico na Rua Tranqüilo Mardegan, Jardim 22 de maio, 
especialmente no trecho próximo ao imóvel de nº. 813 que se encontra em 
precárias condições; 085/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que através do Departamento competente, seja estudada a viabilidade de 
colocação de lombada na Rua Francisco Alves, altura do nº. 66, Bairro Botafogo. . 
As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara 
Municipal, nºs: 086/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, providências urgentes na solução dos problemas na rede de 
distribuição de água que está causando sérios transtornos em decorrência da água 
barrenta que está saindo  das torneiras das residências em vários bairros, 
acarretando resíduos nos canos e nas caixas d’água; 087/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de pintura de sinalização 
de PARE no asfalto, no encontro da Rua João Nogueira com a Rua Manoel 
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Vieira Palma; 088/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de um mutirão de serviços públicos, no bairro Vila Rica; 
089/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a 
necessidade de um mutirão de serviços públicos, no bairro Jardim Flamboyant; 
090/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a 
necessidade de serviços na Rua Ângelo Barioni no trecho em que faz divisa com a 
Capela Nossa Senhora das Dores; 091/2.009, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de reformar as luminárias da Praça 
Zequinha de Abreu, que encontram-se em precárias condições, 092/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de 
construção de sarjetões nas Ruas Paulo Zerbato com Avenida Zequinha de Abreu, 
Rua José Gracioso nos cruzamentos com Rua Otávio Zanardo e com Rua Pedro 
Octaviano e outro no fim da Rua José Gracioso, para solucionar o problema de 
alagamento de diversas residências do Jardim Itália; 093/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja providenciada a 
instalação de som ambiente no Museu Zequinha de Abreu, a fim de que sejam 
executadas músicas desse imortal compositor naquele recinto, bem como, que o 
som se estenda na praça onde se localiza o próprio Municipal; 094/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, providências urgentes na 
limpeza e capina do mato no Jardim Florença, assim como a notificação dos 
proprietários de terrenos do referido local que procedam à limpeza dos mesmos, 
sob pena da Prefeitura realizar o serviço necessário nos terrenos que não forem 
limpos e enviar cobrança aos proprietários do preço público equivalente ao custo 
do serviço. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 13)- Requerimentos apresentados pelo 
Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, nºs: 020/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplausos e Congratulações ao 
Professor Dr. Fernando Ferreira Costa, que foi eleito pela comunidade acadêmica 
para assumir a reitoria da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
021/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido 
Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal, sobre a base de cálculo 
do adicional de insalubridade dos servidores municipais, agentes da SUCEN e 
jardineiros, que têm contato direto com o produto químico “Malation”. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 022/2.009, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal, sobre a forma de cálculo de 
contagem de tempo de serviço para recebimento de benefícios, tais como: 
qüinqüênios e sexta-parte e outros, dos servidores que recebem por hora 
trabalhada. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
025/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, informações 
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do Sr. Prefeito Municipal, sobre a extinção do cargo de Coordenador Pedagógico 
e qual é o profissional que está atuando neste importante papel  da educação. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 14)- 
Requerimento apresentado por todos os Srs. Vereadores, nº. 023/2.009, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido Plenário, ao 
Chefe do Executivo, que sejam tomadas as devidas providências no sentido de 
sanar as falhas constatadas na obra implementada na EMEF “Madre Carnelita” 
por empresa contratada pela Prefeitura Municipal através do contrato 
administrativo nº. 100/2.008, Tomada de Preços nº. 008/08, sendo que as 
imperfeições encontram-se apontadas em relatório técnico  da vistoria, que integra 
a presente solicitação. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 15)- Requerimento apresentado pela Mesa da Câmara Municipal, 
nº. 024/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, ao Chefe 
do Executivo Municipal que sejam observados pela Administração Pública as 
obrigações e respectivos prazos previstos no Artigo 3º, caput, 1º § e 2º §, bem 
como, os termos do artigo 4º, ambos da Lei nº. 1.938/91. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Terminado o Material do 
Expediente o Sr. Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso 
da mesma os Srs. Vereadores: Edson da Silva Mezencio para manifestar o seguinte: 
“Sr. Presidente, Srs. Secretários e demais presente. Como líder do Sr. Prefeito 
nesta Casa, estou à disposição dos Nobres Vereadores para estar trazendo a 
palavra do Executivo; Com relação à prestação de contas da AEUS, não vi 
nenhuma transparência, o que me chegou foi apenas números, esta Associação 
somente irá ter transparência na prestação de contas, quando nos apresentarem 
recibos, notas fiscais que comprovem estes números; Hoje, como Vereador sou 
um fiscal do dinheiro público e preciso saber se este dinheiro está sendo usado 
para os fins que se destinam, pois, lá fora sou um representante legal dos 
Associados”; Luiz Roberto Daldegan Bróglio, usa a Palavra para manifestar sua 
preocupação com o comércio local, devido ao longo período das festas populares 
promovidos durante todo o ano e informa que está propondo um estudo para 
elaboração de um calendário das quermesses promovidas pelas paróquias, 
informa, também, que fez uma pesquisa junto às paróquias de vários Municípios, 
constando que os períodos em que são realizadas estas festas em nossa cidade são 
mais longos, justifica que o comércio sofre com a concorrência desses eventos, 
motivo pelo qual indicou que seja estudada a possibilidade de redução ao Festival 
de Tradições Italianas de três para dois dias”; João Roberto Alves dos Santos Júnior; 
para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários; Nobres Colegas, 
Platéia presente e Imprensa, boa noite; Quero agradecer o Diretor da Cultura, 
conhecido como Bia, que após uma reunião realizada com a  Fundação Zequinha 
de Abreu, rapidamente foi providenciado, para que fosse feito um levantamento 
do acervo e que se catalogasse o que consta no Museu Zequinha de Abreu; Quero, 
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também, agradecer o Funcionário Municipal Renê Fadeli, pelo atendimento de 
um pedido de moradores do Bairro Jardim Planalto, o funcionário Denir Borato, 
pelo atendimento de uma solicitação nas imediações da Fazenda Chave Três, em 
uma Estrada Municipal, onde houve a necessidade de caminhões de cascalho; 
Quero parabenizar, as funcionárias do Posto de Saúde, próximo a Polícia 
Ambiental, pela dedicação e carinho que atendem os pacientes; Quero, também, 
fazer uma crítica ao nosso Vice-Prefeito Municipal, pelo fato de que recebi a visita, 
em meu consultório, da Srª. Laura Zanardo, uma das proprietárias de Sítio, nas 
imediações da Fazenda Chave Três e nesta oportunidade, fiz um contato 
telefônico com o Sr. Vice-Prefeito e o mesmo me disse que naquele momento não 
poderia falar, mas, que assim que chegasse até a cidade, me retornaria a ligação, e 
ele não mais me retornou e é com este mesmo empenho que temos as respostas 
de nossas proposituras; Com relação a Festa Italiana, foi realizada uma reunião 
com o COMTUR e ficou definido que o mesmo irá elaborar uma relação de 
todas as festas oficias para que passamos tomar uma medida, pois, com o número 
de Festas que são realizadas em nosso Município, não sei como ainda tem 
comércio com suas portas abertas, e volto a repetir que enquanto não tiver 
profissionais cuidando destes eventos, não terá uma festa que se torne  tradição 
em Santa Rita, elas irão se acabar”; Logo após, comenta sobre suas Indicações 
apresentadas nesta Sessão, bem como, sobre as respostas apresentadas pelo Sr. 
Prefeito Municipal as proposituras apresentadas anteriormente; Comenta, 
também, sobre os reparos que, estão sendo feitos na entrada da cidade, próxima 
ao CAIS, com sinalização de trânsito, etc., e que enquanto isto, a entrada cidade, 
pelo Bairro Botafogo, está deixando muito a desejar, necessitando de reparos 
quanto, à limpeza de terrenos, providencias quanto à inúmeros buracos nas ruas, 
etc.”; Norma Jamus Vilela, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Secretários, 
Colegas e Platéia Presente; Com relação a fala do Sr.Ver. João Roberto, foi feito 
um trabalho de retirada do mato no Bairro Botafogo, mas, o mato retirado, foi 
deixado na rua, não foi feito a limpeza, com isto, nós questionamos onde estão os 
fiscais das ruas, sendo assim, nós Vereadores, passamos a fazer papel de fiscal; 
Tenho em mãos um ofício, que foi protocolado na Prefeitura no ano de 2.007 
pelos moradores do Bairro Lagoinha, solicitando cascalho, e que fosse feito as 
guias das calçadas e até o momento não receberam estes benefícios, portanto, 
estão reiterando a solicitação; Logo após, justifica suas proposituras apresentadas 
nesta Sessão”; 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; para manifestar o seguinte:  “Boa noite Vereadores, 
Imprensa e Platéia presente; Quero comentar sobre uma reunião realizada nesta 
semana com a COMTUR, foi uma reunião muito proveitosa, onde se discutiu o 
calendário de eventos de Santa Rita do Passa Quatro e, com certeza, este 
calendário terá o apoio desta Casa e da Associação Comercial, representada pelo 
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seu Presidente Maricelso e conseguimos implantar e oficializar este calendário, 
para que Santa Rita não seja uma cidade de tantas festas, todos os dias, para que o 
comércio, também, sobreviva, sendo esta uma bela indicação do Ver. Luís 
Roberto Daldegan Bróglio; Com relação ao Concurso Zequinha der Abreu, onde 
estamos empenhados na realização deste evento, com certeza, iremos trazer para 
esta Casa uma frase muito representativa deste grande líder santarritense, 
mundialmente reconhecido; Com relação ao Projeto de Lei dispondo sobre a 
erradicação da Murta, recebi uma sugestão de que as cerâmicas de Tambaú e 
Porto Ferreira têm interesse de virem retirar estas árvores, sem nenhum custo, 
pois, para elas servem como lenha; Quero fazer um apelo aos moradores do 
Bairro Jardim Itália, aos amigos aqui presentes, para que possamos fazer uma 
reunião para formarmos uma comissão de Vereadores, moradores e do Executivo 
para que possamos discutir em alto nível as questões quanto à construção da 
Escola do Sesi, todos nós sabemos que alguns moradores não são contrários ao 
Sesi apenas questionam o local, acredito que esta medida já deveria ter sido 
tomada, mas, ainda há tempo; Quero comentar a respeito de um boletim de 
ocorrência feito, esta semana, pela Srª. Luana, mãe de uma criança de dois anos e 
oito meses de idade, o qual esta senhora foi até a Santa Casa, no dia 1º de abril, às 
03h30min com sua filha passando mal e não foi atendida pelo médico de plantão, 
que estava repousando e se recusou atender esta criança, entrei em contato com a 
Direção do Hospital, mas, não consegui o contato com o Diretor, portanto, 
convido todos os Vereadores a assinarem um ofício solicitando a exclusão 
imediata deste plantonista que não esta à altura de sua profissão e de nossa 
população”. Logo após, justifica seu Requerimento dispondo sobre a Escola 
Madre Carmelita; O Sr. Vereador José Mário Castaldi, solicita uma aparte, para 
manifestar o seguinte: “Eu acredito que devemos pedir esclarecimento a Santa 
Casa, depois de ouvir a enfermeira e a Mãe, para depois, tomarmos uma atitude, 
sem riscos de termos um troco”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Eu 
entendo sua preocupação, mas esclareço que tive todo este cuidado, pois, além do 
boletim de ocorrência, ouvi funcionários da Santa Casa, que confirmaram 
exatamente a versão”. 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. 007/09, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, 
o qual Altera o Art. 2º. da Lei 2.491, de 06/05/2003. Submetido em Discussão e 
Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; Emenda ao Projeto de 
Lei nº. 008/09, apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Submetida em 
Discussão e Votação Única foi a referida Emenda aprovada  por unanimidade; 
008/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Dispondo sobre criação do 
Programa Municipal de Treinamento e Capacitação. Submetido em Discussão e 
Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; 009/09, de autoria do 
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Sr. Prefeito Municipal, Autorizando o Executivo a firmar convênio com o DER, 
para execução de obras na vicinal SP-330- Usina Sta. Rita. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade e convoca 
Srs. Vereadores para a 6ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril de 
2.009, às 20:00 horas e declara a mesma encerrada, da qual foi lavrada esta Ata, 
que após ser lida para conhecimento dos Srs. Vereadores, será devidamente 
assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 04 de maio de 2.009.    

 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                        Presidente 

 
 
 

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