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

                                      Aos sete dias do mês de dezembro 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 Nona Sessão Ordinária, com a presença dos 
Senhores Vereadores: Edson da Silva Mezencio; Heraldo Luciano; 
João Roberto Alves dos Santos Júnior; 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. Devido ao afastamento do 1º Secretário da Mesa, 
Ver. José Mario Castaldi, o Sr. Presidente convida o Sr. Vereador 
Paulo César Missiatto para assumir a 1ª. Secretaria e o Sr. 
Vereador  Eleito como Suplente e Empossado, Heraldo Luciano  
para assumir a 2ª. Secretaria 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 da Ata da Sessão anterior, sendo aceita a 
presente Ata foi aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente, solicita 
um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: 
Apparecida Trentin Baesso; Rita Fantagussi dos Anjos; Helmet 
do Rosário Tadeu Pierangeli; Antonia Martarello Borgo; Nelson 
Mariano; Zilda de Oliveira; Antonio Hilaris Neto; Helvio Barbosa; 
Ana Irene de Godoy; João Duarte; Mário Sérgio dos Santos; Ida 
Zani Zerbatto; Maria Inês Clemente Providel; Antônio Rodrigues 
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de Azevedo; Augustin Sciut, ocorrido recentemente. Logo após 
solicita ao Sr. Ver. Paulo César Missiatto, 1º Secretário da Mesa, 
para que proceda a leitura do material referente ao Expediente, 
sendo: 1)- Ofício nº. 314/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,   
encaminhando   Projeto de  Lei nº. 060/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre a alíquota referente à 
contribuição previdenciária compulsória da Prefeitura, Câmara, 
autarquias e fundações públicas municipais, ao Regime Próprio 
de Previdência Social de Santa Rita do Passa Quatro – SANTA 
RITA PREV. 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; 2)- Ofício nº. 315/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 061/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Fixa o Valor de 
Referência 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)- Ofício nº. 316/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 062/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera os Artigo 16 e 
19 da Lei nº. 2.679 de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações. 
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)- Ofício 
nº. 316/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,   encaminhando   
Projeto de  Lei nº. 063/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Altera Art. 4º da Lei nº. 2.521, de 18 de dezembro de 2003, 
modificado pela Lei nº. 2.804 de 23/12/2008. 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)- Ofício nº. 318/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 064/09, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera itens “a” e “b” 
do Inciso IV, letra “c” do art. 160 da Lei nº. 1.501, de 05 de 
dezembro de 1983. O referido Projeto de Lei será encaminhado às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública, para estudos e 
manifestações; 6)- Ofício nº. 319/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal,   encaminhando   Projeto de  Lei nº. 065/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Institui a Planta de 
Valores Imobiliários do Município de Santa Rita do Passa 
Quatro, para o exercício de 2010. 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; 7)- Ofício nº. 321/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando  Projeto de  Lei nº. 066/09, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, o qual modifica Tabela fixada pelo art. 
17 e altera Parágrafo Único do art. 20 da Lei nº. 2.523, de 
18/12/2003. 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; 8)- Ofício nº. 323/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando  Projeto de  Lei nº. 067/09, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre o Plano de 
Incentivos a Projetos Habitacionais e Populares, vinculado ao 
Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”. 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; 9)- Projeto de  Lei nº. 068/09, de autoria, dos Srs. 
Vereadores Marcelo Simão e Paulo César Missiatto, o qual 
Dispõe sobre denominação de próprio municipal, ficando 
denominada de “João Afonso Missiatto” a praça municipal 
localizada no trevo existente no entroncamento das ruas: José 
Rodrigues Palhares, Reinaldo Lorencete e Dr. Milton de Souza 
Meirelles, onde está localizada a APAE. 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; 10)- Projeto de Decreto Legislativo nº. 
008/09, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão e Paulo 
César Missiatto, o qual Autoriza a Câmara Municipal de Santa 
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Rita do Passa Quatro a firmar convênio com a Universidade 
Federal de São Carlos – UFSCAR  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; 11)- Ofício nº. 335/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando  Projeto de  Lei 
Complementar nº. 001/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Dispõe sobre o Zoneamento, o Uso do Solo e a Ocupação do 
Solo do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras 
providências. O referido Projeto de Lei Complementar 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; 
12)- Ofício nº. 334/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando  Projeto de  Lei Complementar nº. 002/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera a Lei 2.744, de 27 
de dezembro de 2007. O referido Projeto de Lei Complementar 
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; 13)- Ofício nº. 336/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando  Projeto de  Lei Complementar nº. 
003/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre 
os Instrumentos da Política Urbana no Município de Santa Rita 
do Passa Quatro. O referido Projeto de Lei Complementar 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; 
14)- Ofício nº. 337/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando  Projeto de  Lei Complementar nº. 004/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre a 
Hierarquização do Sistema Viário de Santa Rita do Passa Quatro 
e dá outras providências. O referido Projeto de Lei Complementar 
será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de 
Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública e de 
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Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente para estudos e 
manifestações; 15)- Ofício nº. 338/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando  Projeto de  Lei Complementar nº. 
005/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera o 
Código de Obras – Lei Complementar nº. 2.745 de 27 de 
dezembro de 2007. O referido Projeto de Lei Complementar 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; 
16)- Ofício nº. 340/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando  Projeto de  Lei Complementar nº. 006/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras 
providências. O referido Projeto de Lei Complementar será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública; de Política 
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo e de Política 
Urbana, Rural e de Meio Ambiente para estudos e manifestações; 
17)- Ofício nº. 322/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa da 
Municipalidade, referente ao mês de outubro de 2.009. Os 
referidos balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa 
à disposição dos Srs. Vereadores; 18)- Requerimento apresentado  
pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, número: 
070/09, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, informações ao Chefe do Executivo Municipal, 
sobre com que freqüência a municipalidade expede Edital que 
trata da limpeza de terrenos, no qual é fixado prazo para que os 
proprietários efetuem a limpeza dos terrenos e estabelecido que, 
findo esse prazo, a Prefeitura providenciará o serviço através do 
Departamento competente, com a cobrança do preço público 
equivalente ao custo do serviço, requerendo ainda, informações 
sobre a forma como é feita a fiscalização para que a Prefeitura 
possa executar as medidas previstas no Edital, caso os 
proprietários não efetuem a limpeza de seus imóveis, inclusive no 
Distrito de Santa Cruz da Estrela. Submetido em Votação, foi o 
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mesmo aprovado por unanimidade; 19)- Requerimentos 
apresentados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
Vereadores: Marcelo Simão e Paulo César Missiatto números: 
071/09, (assinado por todos os Vereadores), Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja 
encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal a Síntese das 
reivindicações e propostas de encaminhamentos da 3ª Reunião da 
“Câmara Itinerante” ocorrida em 30/11/09 às 20 horas na EMEF 
“João Batista da Rocha Corrêa” no Distrito de Santa Cruz da 
Estrela, que envolveu os moradores do distrito e da zona rural 
adjacente, cuja cópia segue anexa, a fim de serem prestadas as 
informações necessárias, e tomadas as providências possíveis 
para o encaminhamento e atendimento das reivindicações 
apresentadas. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 072/09, Requerendo informações ao Chefe do 
Executivo Municipal sobre o reservatório e bomba d’água, 
instalados no imóvel localizado na Rua João Nogueira, esquina 
com Avenida Severino Meirelles, considerando que o referido 
imóvel, segundo informações, é de propriedade particular, qual o 
tipo de contrato de uso foi firmado, e se o mesmo está desativado, 
por que a municipalidade ainda não desocupou a área 
devolvendo-a ao proprietário. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 20)- Requerimento apresentado  pelo 
Sr. Vereador Paulo César Missiatto, número: 073/09, 
Requerendo ao Chefe do Executivo Municipal que apresente em 
planilha informação sobre o número dos cargos em comissão em 
exercício nesta Municipalidade, apresentando listagem com 
nome, cargo, salários, gratificação (em reais), departamento onde 
está alocado o servidor comissionado, bem como horário de 
trabalho em que se encontra cumprindo suas tarefas. Submetido 
em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 21)- 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador João Roberto Alves 
dos Santos Júnior, números: 208/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através dos departamentos 
competentes, sejam atendidas algumas reivindicações de 
moradores do Distrito de Santa Cruz da Estrela, quais sejam: 
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Coleta de Lixo – atualmente feita às 2ª e 6ª feiras, para que seja 
feita também às 4ª feiras; Solucionar problema de falta d´água, 
especialmente na parte alta do distrito; Reparos e manutenção na 
“ponte improvisada” de acesso ao Distrito, que já está sofrendo 
avarias devido ao tráfego intenso, inclusive de veículos grandes e 
pesados; 220/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que, através do departamento competente, seja feito, com 
urgência, um mutirão de limpeza dos terrenos não edificados e 
praças do Jardim Planalto. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 22)- Indicações apresentadas pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, Vereadores: Marcelo Simão e Paulo César 
Missiatto, números: 209/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja regulamentado o art.113, §2°, da Lei 
Orgânica Municipal, norma esta, que prevê a necessidade de lei 
para criação de reserva de percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão; 212/2.009, indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que, através dos departamentos 
competentes, sejam executados alguns serviços no Jardim Itália, 
conforme reivindicações apresentadas pela Comissão de Bairro do 
Jardim Itália, cuja cópia segue anexa, quais sejam: Limpeza das 
calçadas – considerando que, não havendo calçamento, o mato 
avança sobre o “passeio”, há necessidade de limpeza freqüente e 
contínua; Limpeza da Creche do Jardim Itália – retirada dos 
entulhos e resto de madeiras, pois os moradores das imediações 
denunciam o aparecimento de aranhas, baratas, escorpiões e 
ratos; 213/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal 
para que seja estudada, junto ao departamento competente, a 
possibilidade de exibição, em praça pública, do filme “Tico Tico no 
Fubá”, produzido em 1952, um sucesso de bilheteria em sua 
época, sendo que o personagem de Zequinha de Abreu foi 
interpretado pelo ator Anselmo Duarte, falecido em 07 de 
novembro p.p.; 214/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através do departamento competente, sejam 
mantidos contatos com os responsáveis pela linha de Telefonia 
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“Nextel” a fim de ser estudada a possibilidade de instalação de 
seus serviços em nosso município; 215/2.009, Indicando ao Chefe 
do Executivo Municipal, providências urgentes no sentido de 
atender reivindicação apresentada no abaixo assinado em anexo, 
encaminhado a este Legislativo pela Direção da EE “Nelson 
Fernandes”, que solicita a colocação de faixas de pedestres e 
placas de sinalização de trânsito na rua defronte à escola, a fim 
de dar maior segurança aos alunos e demais pessoas que 
circulam naquela área escolar; 216/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente, seja providenciada, com urgência, a canalização das 
águas pluviais na Rua da Boa Vista, Quadra 0933, no Distrito de 
Santa Cruz da Estrela; 217/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal para que, através do departamento 
competente, sejam providenciados, com urgência, serviços no 
Jardim Flamboyant, quais sejam: Limpeza do mato alto na via 
pública e terrenos não edificados; Levantamento do custo e 
posterior execução dos serviços de infra estrutura, extremamente 
necessários para o bem-estar daquela população: esgoto, guia, 
sarjeta e asfalto; 221/2.009, Indicando ao Excelentíssimo. 
Prefeito Municipal, obedecidas às normas regimentais, para que 
encaminhe ofício a Secretaria do Estado da Cultura, para 
solicitar um Kit disponibilizado por aquela Secretaria, para 
Acervo de Biblioteca, pois a Secretaria libera a cada semestre um 
Kit por município, para escolas que tenham bibliotecas 
montadas, ou para a Biblioteca Municipal da cidade, basta fazer 
a solicitação. Diante desta informação, solicitamos ainda, que o 
Departamento Municipal de Educação programe para solicitar a 
cada semestre um KIT deste, de forma a utilizar este recurso do 
Estado disponível ao nosso município; 222/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, obedecidas às normas 
regimentais, para que entre em contato com a Secretaria do 
Estado da Habitação, a fim de solicitar o projeto Acessibilidade, 
que estará sendo implantado a partir de 2010, em todos os 
municípios do Estado de São Paulo; 223/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, obedecidas as normas 
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regimentais, solicitando que encaminhe ofício e entre em contato 
com a Secretaria do Estado da Cultura, para solicitar a 
implantação do Projeto GURI  em nosso município; 224/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, obedecidas às 
normas regimentais, para que entre em contato com a Secretaria 
do Estado da Habitação, a fim de solicitar o projeto “inclusão 
digital”, que estará sendo implantado a partir de 2010, em todos 
os municípios do Estado de São Paulo, indicando ainda, que seja 
solicitado o projeto para os conjuntos habitacionais de nosso 
município, a fim de que seja instalada uma sala de “Inclusão 
digital” em cada bairro. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 23)- Indicação apresentada pela Srª. Vereadora. Norma 
Jamus Villela, 210/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, que solicite junto ao Órgão competente a possibilidade 
de efetuar uma melhor sinalização na saída da Rodovia 
Anhanguera, entrada para a vicinal Zequinha de Abreu – trevo 
Sr. Pedro Scomparin Filho, sentido Santa Rita do Passa Quatro. 
A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 24)- Indicação 
apresentada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Daldegan Broglio, 
número: 211/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que seja estudada a possibilidade de doação de área ao 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais – Santa Rita- 
Prev, para a construção de sua sede própria. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 25)-  Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador  Marcelo Eduardo Rissato, números: 218/2.009, 
indicando ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 
departamento competente, seja providenciada sinalização de solo 
na Rua Antônio Pizeta, altura do imóvel de nº. 12, no cruzamento 
com a Rua Adolfo de Gobi, no Jardim Itália; 219/2.009, indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 
departamento competente, seja providenciado o recapeamento 
asfáltico da Rua Barão de Cotegipe, no trecho que se inicia no 
cruzamento com a Rua João Lourenço (atrás da Garagem da 
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Viação Danúbio Azul) até o final, quando inicia a estrada 
municipal (conhecida como “estrada da Vigor”). 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, gostaria de falar 
um pouco a respeito da reunião da Câmara Itinerante, realizada 
recentemente no Distrito de Santa Cruz da Estrela, foi muito boa, 
muito prestigiada pela população daquele local, seria muito bom, 
se aqui na cidade o povo se unisse e prestigiasse as reuniões; 
Gostaria de reforçar a solicitação feita pelo Ver. Paulo C. 
Missiato, que dispõe sobre a reforma do Ginásio de Esportes 
Municipal, pois o mesmo está necessitando muito, sendo que se 
encontra localizado em uma das entradas de nossa cidade; 
Gostaria de lembrar que no próximo dia 20 de dezembro, teremos 
a comemoração dos cento e cinqüenta anos da nossa Paróquia, 
teremos uma cerimônia muito bonita, que será presidida pelo 
nosso Bispo; Recentemente li em um dos jornais de nossa cidade, 
um artigo dizendo que nós Vereadores aprovamos todos os 
Projetos de Lei do Executivo, até o presente momento aprovamos 
porque foram corretos, dentro de minha concepção, mas a partir 
do momento que houver discordância, com certeza não iremos 
aprovar; Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e que Jesus 
Cristo possa nascer no coração de cada um e que o ano de 2.010 
seja repleto de saúde e paz, gostaria de encerrar com uma frase: 
“O problema da corrupção não está nas instituições nem no 
sistema democrático e sim na falta de caráter dos homens que 
hoje que os dominam”; 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, gostaria de parabenizar a 
Vereadora Norma, pela formatura das alunas da Academia “Arte 
e Movimento” e do piano, que bom seria se Santa Rita tivesse 
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mais pessoas como a Vereadora, talvez tivéssemos em outro 
patamar, honrando o nome de Zequinha de Abreu, mas nada é 
feito além da iniciativa privada; Me preocupa muito quando 
ouvimos falar das dificuldades da Santa Casa, há alguns dias 
solicitei da entidade uma relação de materiais médicos que 
pudessem ser utilizados por esta entidade, pois  temos um canal 
pelo qual temos condições de conseguir estes materiais, solicitei 
em um final de semana, prometeram que até na próxima 
segunda-feira esta relação estaria em minhas mãos e até o 
momento não recebi nada, portanto me preocupa quando ouvimos 
que esta entidade está com dificuldades, pois quando tentamos 
viabilizar um canal não temos respostas; Frequentemente 
estamos falando nas Sessões a respeito da limpeza dos terrenos 
baldios de nossa cidade, os munícipes têm encontrado animais 
peçonhentos em suas casas e nada tem sido feito, existe uma lei 
que a Prefeitura tem que cumprir; Com relação ao Distrito de 
Santa Cruz da Estrela, quero parabelizar toda a população pela 
participação da reunião da Câmara Itinerante realizada neste 
Distrito, foi realmente um banho de cidadania, a preocupação 
daquela população é aceitável, pois estão abandonados há muito 
tempo; Com relação a coleta de lixo, o caminhão passa naquele 
local, nas segundas e sextas-feiras, o resto dos dias da semana 
eles acumulam o lixo; Com relação ao buraco da estrada, lemos 
nos jornais que o Prefeito diz que irá resolver; Na Sessão 
passada, o Sr. Presidente falou a respeito do transporte coletivo e 
disse que se o Sr. Prefeito não mandasse para esta Casa um 
projeto de lei que estivesse pautado em decisões concretas, iria 
tomar providências, gostaria que realmente o Sr. Presidente 
tomasse estas providências, com o apoio de todos nós Vereadores; 
No dia de hoje, mais uma vez o Executivo desrespeitou o 
Legislativo, pois tivemos uma enxurrada de materiais vindo do 
Executivo à toque de caixa, existe um prazo à ser cumprido, nós 
temos até mesmo que mostrar para o Executivo o que ele tem que 
fazer; Temos que mostrar para o Departamento de Educação que 
existe um projeto, através do qual ele pode receber material do 
Governo; O que o Departamento de Educação está fazendo? Como 
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bem disse a Vereadora Norma, temos que analisar muito bem 
estes reajustes que tem sido enviado para esta Casa, pois se não 
tomarmos muito cuidado poderemos fechar muitos comércios em 
nossa cidade; O Executivo não faz nada para diminuir seus 
gastos, pelo contrário, cada dia mais nos surpreende com mais 
diretores; Com relação à ABCAM, na última reunião realizada no 
dia 24 de setembro, próximo passado, este Vereador questionou 
muito o Sr. Prefeito Municipal e o Sr. Vice-Prefeito Municipal e 
não me deram nenhuma satisfação, sendo assim, solicito ao Sr. 
Presidente, para que forçássemos um pouco mais o Executivo, 
através de sua pessoa, enquanto Presidente desta Casa, para que 
ele não nos desrespeitasse no próximo ano, como ocorreu neste 
ano; Quero desejar um Feliz Natal a todos, com muita paz, saúde 
e alegria no coração e que tenhamos um ano novo mais feliz, 
humano, com uma preocupação maior com o próximo, com 
necessidades maiores que as nossas”; Heraldo Luciano, manifesta 
o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Platéia presente, 
Rádio Zequinha de Abreu e Rádio FM Santa Rita, boa noite, 
Quero agradecer pela forma calorosa e carinhosa como fui 
recebido, pelos Srs. Vereadores, Funcionários e por todos que 
fazem parte desta Casa; Neste curto espaço de tempo que estive 
presente nos trabalhos desta Casa,  tive a oportunidade de 
participar da audiência pública sobre o orçamento municipal e da 
reunião da Câmara Itinerante realizada no Distrito de Santa 
Cruz da Estrela e gostaria de parabenizar o Sr. Presidente por 
esta bela iniciativa, que foi muito bem recebida por aquela 
população, o qual nos recebeu com muito carinho e atenção, 
reivindicando os seus direitos  e as obrigações do Executivo para 
com aquele Distrito; Gostaria de desejar à todos um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo e que o grande Arquiteto do Universo os 
ilumine”; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srª. Secretária; Nobres Colegas, Platéia presente, 
Ouvintes das Rádios e Internautas, quero agradecer 
publicamente os diretores da APAE, por ter conseguido um 
convênio junto ao SUS, que é um trabalho de parceria firmado 
entre a APAE, Prefeitura e o SUS, através de um conjunto de 
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atividades que visa promover o desenvolvimento global das 
pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtornos e a 
equipe que irá atender é composta por fonoaudióloga, psicóloga, 
assistente social, terapeuta ocupacional, pedagoga especializada, 
fisioterapeuta, e outros profissionais; É um trabalho que nos 
próximos anos irá se estender  para os munícipes da cidade, 
outras entidades e não somente para os alunos da APAE, a nossa 
APAE é a terceira entidade a conseguir  este beneficio em nossa 
região, portanto meus parabéns a toda a diretoria da APAE, ao 
Sr. Prefeito Municipal, ao Dr. Zezinho,  a Renata  e a Rita do 
Departamento de Saúde; Quero informar que estive em Brasília 
na semana passada, visitei o Congresso Nacional e em uma 
matéria do Jornal do Senado que tenho em mãos, fala de um 
Projeto que pede a isenção do IPI das bicicletas, e solicitam 
também, 20 km de ciclovias, para evitar acidentes de trânsito, 
trata-se de um projeto muito interessante; Quero informar 
também, que fiquei um pouco envergonhado por ter conhecido 
Brasília e conhecer o trabalho que nossos superiores fazem, pois é 
muito difícil conseguir encontrar alguém para conversar, para ser 
atendido, é uma grande troca de favores e estou citando isto, 
porque ocorre também aqui em nossa cidade; Quero dizer 
também que, falar que os Srs. Vereadores não ligam para o 
Distrito de Santa Cruz da Estrela é uma grande mentira, pois em 
todas as Sessões estamos falando ou reivindicando algo para este 
Distrito, os Vereadores estão sempre se lembrando do Distrito, 
mas o Executivo não e isto não é culpa nossa; Quero dizer que 
nas reuniões da Câmara Itinerante, tenho me sentido com o 
estomago gelado de pena da população, pelo descaso e desleixo 
que tem ocorrido com o povo; Temos apresentado inúmeras 
indicações que se fossem atendidas estaria trazendo muitos 
benefícios para a nossa população; Sou amigo particular de nosso 
Prefeito Municipal, que está precisando de  assistência para 
administrar nossa cidade; Temos funcionários de cargo em 
comissão na Prefeitura, que trabalha um hora por dia e recebe 
R$.5000,00 (cinco mil reais) mensal, portanto quero relatado em 
planilha o nome, horário de trabalho, o que faz e o quanto ganha, 
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para sabermos para onde está indo o nosso dinheiro, sendo assim 
quero deixar registrado que o meu voto é contrário para todos os 
Projeto de Lei do Executivo, enquanto não me responderem o 
Requerimento de nº. 073/09, de minha autoria, requerendo 
informações sobre os cargos em comissão; Com relação ao Ginásio 
de Esporte Celso Sintoni, é uma vergonha termos aquele Ginásio, 
na entrada da cidade, naquela condição de conservação; Quero 
desejar a todos um Feliz Natal e um bom ano a todos e que 
possamos no próximo ano trabalhar em prol da população 
santarritense; Quero também, pedir um presente ao papai noel, 
que ele possa atender algumas indicações nossas e  que ele limpe 
a caixa do Jardim Itália, que está cheia de entulhos”; Edson da 
Silva Mezencio, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. 
Secretários, Nobres Vereadores, Público presente e a todos que 
nos ouve; Quero parabenizar o Executivo Municipal, pelo Decreto 
Municipal, dispondo sobre a  iniciativa de que o Centro Cultural 
“Mário Covas” será disponibilizado somente para eventos 
culturais, pelo fato de que neste ano o número de eventos 
ocorridos neste local foi muito grande, gerando muitas despesas 
para o Município; Quero parabenizar o atleta Ariston, que tem 
participado de inúmeras provas, e levando o nome de Santa Rita 
e que em 2.010,  seu sucesso leve cada vez mais o nome de Santa 
Rita para os pódios das corridas que participar; Com relação ao 
vale alimentação, onde fomos surpreendidos com a lista dos 
supermercados participantes, me informaram que alguns 
supermercados estavam cobrando  juros nas compras feitas pelos 
funcionários, esperamos que providências sejam tomadas com 
urgência”; O Sr. Presidente convida o Vice-Presidente desta 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, amigos presentes, meu cordial boa noite, 
quero lembrar do volume de trabalho desta Casa, este ano 
fizemos 73 Requerimentos e 224 Indicações, com  as mudanças 
que promovemos nesta Casa e as condições que criamos para os 
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Srs. Vereadores trabalharem, facilidade para fazer Indicações e 
Requerimentos, no ano passado foram em torno de 40 
Requerimentos e 80 Indicações; Quero cumprimentar o Atleta 
Ariston, que deve estar correndo na maratona em São Paulo e 
torcemos para que ele consiga a verba necessária para sua 
viagem; Quero responder algumas colocações do Ver. João 
Roberto, o qual falou de minha manifestação na Sessão passada, 
a respeito do transporte coletivo, naquela ocasião, enviei um 
recado ao Sr. Prefeito Municipal, com todo respeito, que de acordo 
com o Artigo 3º da Lei Orgânica  do Município e o Artigo 30 da 
Constituição Federal, se ele não nos mandasse uma proposta 
concreta para solucionar o problema de transporte coletivo 
municipal e transporte do Distrito de Santa Cruz da Estrela para 
nossa cidade, nós hoje estaríamos abrindo uma CEI para apurar 
improbidade e o Sr. Prefeito Municipal tomou esta iniciativa, 
atendeu ao nosso pedido, sendo que a nossa colocação era grave, 
as possibilidades de penalidade são graves e ele nos atendeu, e 
ainda esta semana teremos três horários de ônibus para o 
Distrito de Santa Cruz da Estrela, temos autorização do Sr. 
Prefeito, mantivemos contato com empresas da região, que fazem 
o transporte coletivo em Descalvado e Porto Ferreira, para que  
seja feito um estudo profundo sobre este assunto, portanto 
aconteceu o atendimento e valeu a força do Legislativo neste 
caso; Com relação aos Projetos de Lei do Executivo, que entraram 
no dia de hoje, quero dizer que o principal responsável é este 
Vereador, pois na ânsia de ter estas Leis aprovados ainda este 
ano, leis que estamos fazendo estudos e tentando aprová-las 
desde o ano de 2.007; Quanto ao Projeto de Lei do ISS, 
mandamos para o Sr. Prefeito em agosto de 2.009 e ele nos 
retornou no dia de hoje e eu não poderia deixar de apresentar 
nesta Sessão, pois teremos duas Sessões Extraordinárias para 
aprová-la, teremos um tempo hábil para fazer a análise e se 
aprovarmos esta redução do ISS, ainda este ano, ela passará a 
vigorar à  partir do próximo ano e a sociedade santarritense será 
a grande beneficiada, portando eu assumo que este acúmulo de 
leis  foi  de responsabilidade minha; Com relação a taxa de 
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vigilância, este aumento me causou estranheza, pois o Projeto 
fala em tomografia, hemodiálise, quimioterapia, que não temos 
em Santa Rita, fala no rol de tratamentos que não temos em 
nossa cidade, portanto não sei o motivo pelo qual a taxa de 
vigilância sanitária precisa ser aumentada; O Sr. Vereador João 
Roberto falou, que na minha pessoa, pedia que o Executivo 
tivesse respeito ao Legislativo, e também, citou, por um 
momento, talvez seja força da  expressão, que nós ficamos 
quietos, acredito que não seja isto que ele desejava dizer, pois em 
nenhum momento esta Casa permaneceu calada mediante as 
irregularidades que encontramos no Município neste ano, 
tivemos a coragem, a firmeza, a inteligência e a independência de 
apontar os erros e quando acertam, também parabenizamos, mas 
os acertos não são muitos, mas temos a independência de 
podermos nos manifestar e muitas vezes questionamos o 
Executivo Municipal”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente,  nós podemos até mesmo 
questionar o Executivo, mas ele não nos atende, pois enquanto 
Vossa Excelência tiver a atitude de deixar os Projetos de Lei 
entrarem quando eles mandarem, eles não irão nos atender, 
portanto minha solicitação é para que no próximo ano Vossa 
Excelência faça cumprir a lei, mostrando que esta Casa possui 
regras”; Marcelo Simão, manifesta o seguinte: “Me perdoe por 
corrigi-lo, mas eles  não mandam nesta Casa, este ano eles não 
mandaram nesta Casa, como mandaram em outros anos, eles não 
mandam leis para esta Casa à critério deles, inúmeras vezes 
devolvemos leis ao Executivo por estarem irregulares, estas leis 
que lemos hoje com estes aumentos exorbitantes, eles tem o 
direito de dar entrada nesta Casa, estará  sob nossa análise e a 
responsabilidade da aprovação é nossa, portanto não há 
ingerência do Executivo nesta Casa em hipótese alguma, isto eu 
rechaço veementemente; Quero comentar sobre o texto do 
Carvalho Santinho, publicado no Jornal “A Gazeta”, esta semana, 
em que ele fala que está cansado de cobrar serviços do Município 
e cobrar todas as promessas feitas,  e em um determinado 
momento de seu texto, do qual eu respeito muito o autor e 
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considero extremamente inteligente, ele fala que é burrice 
cobrarmos a festa do  sesquicentenário que não virá, como não 
veio a ABCAM  e outras promessas, discordo do Carvalho 
Santinho neste ponto, porque a nossa função é cobrar e lutar 
sempre e cobramos muito este ano, criamos a Câmara Itinerante, 
estamos e estaremos junto da população sempre e se o Executivo 
não consegue com sua máquina estrondosa  atender este pequeno 
município não é a nossa culpa, nossas proposituras estão ai, 
nossas manifestações, nossa posição é clara, transparente e 
ninguém irá mudar a nossa convicção”. Ninguém mais desejando 
fazer uso da Palavra, o Sr. Presidente suspende a Sessão pelo 
prazo regimental de dez minutos.  Reaberta a Sessão convoca os 
Srs. Vereadores para a Décima Sessão Extraordinária desta 
Câmara Municipal, a ser realizada no próximo dia 14 de 
dezembro, às 19h00min, a fim de serem discutidos e votados os 
Projetos de Lei números: 060/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, que Dispõe sobre a alíquota referente à contribuição 
previdenciária compulsória da Prefeitura, Câmara, autarquias e 
fundações públicas municipais, ao Regime Próprio de Previdência 
Social de Santa Rita do Passa Quatro – SANTA RITA PREV; 
068/09, de autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão e Paulo 
César Missiatto,  o qual Dispõe sobre denominação de próprio 
municipal, ficando denominada de “João Afonso Missiatto” a 
praça municipal localizada no trevo existente no entroncamento 
das ruas: José Rodrigues Palhares, Reinaldo Lorencete e Dr. 
Milton de Souza Meirelles, onde está localizada a APAE; Projeto 
de Decreto Legislativo nº. 008/09, de autoria dos Srs. Vereadores 
Marcelo Simão e Paulo César Missiatto, que Autoriza a Câmara 
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro a firmar convênio com 
a Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR  e dá outras 
providências;  Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei 
Complementares, números: 001/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Dispõe sobre o Zoneamento, o Uso do Solo e a 
Ocupação do Solo do Município de Santa Rita do Passa Quatro e 
dá outras providências; 002/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Altera a Lei 2.744, de 27 de dezembro de 2007; 
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003/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre 
os Instrumentos da Política Urbana no Município de Santa Rita 
do Passa Quatro; 004/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Dispõe sobre a Hierarquização do Sistema viário de Santa 
Rita do Passa Quatro e dá outras providências; 005/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera o Código de 
Obras – Lei Complementar nº. 2.745 de 27 de dezembro de 2007 e 
informa que, considerando o Parágrafo Único do Artigo 56 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, a prorrogação da presente 
Sessão excedeu o prazo máximo de 02 horas, e convoca os Srs. 
Vereadores para a Décima Primeira Sessão Extraordinária da 
Câmara Municipal, a ser realizada dia 14 de dezembro, às 20:30 
horas, para a Discussão e Votação dos  Projetos de Lei, de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal, números: 057/09, o qual Dispõe sobre 
autorização para abertura  de Crédito Adicional Suplementar, 
ficando o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos 
adicionais suplementares até o limite de 10% do valor do 
Orçamento Municipal vigente, aprovado pela Lei nº. 2.789, de 02 
de dezembro de 2.008, além do já autorizado no artigo 4º., Inciso I 
da citada Lei; 059/09, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
repassar contribuição à Associação Comercial e Empresarial de 
Santa Rita do Passa Quatro – ACE; Ofício Especial nº. 
012/2009/CEI, de autoria do Sr. Vereador João Roberto Alves 
dos Santos Jr., encaminhando Parecer da CEI; Moção de Apoio 
nº. 008/09, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, ao Projeto 
de Emenda Constitucional (PEC) nº. 042/08, que insere no 
Capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, o termo 
juventude na Constituição Federal; Primeira Discussão e Votação 
da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 
002/2.009, a qual Dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 5º da 
Lei Orgânica do Município, Seção I, do Capítulo I; Segunda 
Discussão e Votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do 
Município nº. 001/2.009, a qual a qual Dá nova redação ao inciso 
XVIII do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, Seção II, do 
Capítulo I. Logo após, informa que a partir do dia 16 de dezembro 
entraremos em recesso, de acordo com o Artigo 28 da L.O.M. e 
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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: 28 de 
dezembro de 2.009 
 
 

 
 

Ver. Marcelo Simão 
Presidente 

 
 
 
 

Ver José Mário Castaldi        Ver. Marcelo Eduardo Rissato 
          1º Secretário                                 2º Secretário. 
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