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

                                                  Aos quinze dias do mês de março 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 
Quarta 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: Odette Antico Perón; Geraldo Ribeiro 
de Paula; Marcos de Souza Moreno; Benedito Stevan; Amauri 
Comintioli; Aidyr Macedo Zampronio; Mercedes Maestrello Zordão; 
Edgar Siqueira; Luiz Pizetta, 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. 
039/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de  
Lei nº. 023/10, 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. 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; 
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2)- Ofício nº. 040/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de  Lei nº. 024/10, o qual Dispõe sobre 
autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 
R$.100.000,00 (cem mil reais), para custear Despesas de Custeio no 
Fundo Municipal de Assistência Social, sendo que o crédito aberto será 
para despesas com material de distribuição gratuita de caráter 
assistencial que será transferido do Fundo Social de Solidariedade e do 
Fundo Municipal de Saúde. 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; 3)- Projeto de  Lei nº. 
025/10, de autoria do Sr. Vereador Edson da Silva Mezencio, o qual 
Declara de Utilidade Pública a Associação de Triciclistas e Motociclistas 
de Santa Rita do Passa Quatro e Região “FUGA EM MASSA”. O referido 
Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de 
Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo e de Política 
Urbana, Rural e de Meio Ambiente, para estudos e manifestações; 4)- 
Ofício nº. 038/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 
indicação de um representante desta Câmara, para constituir a 
Comissão de Fiscalização que será nomeada pelo Executivo Municipal, 
para fiscalizar os trabalhos da AEUS; o Sr. Presidente consulta os Srs. 
Vereadores e indica o Sr. Vereador Edson da Silva Mezencio, para 
compor esta Comissão; 5)- Ofícios de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
números: 037, 042 e 043/10, 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; 6)- Requerimento 
apresentado por todos os Senhores Vereadores, número: 011/10, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais que o Chefe do 
Executivo Municipal, ao instrumentalizar a municipalização do trânsito 
em nossa cidade, quando da alteração da Lei Municipal nº. 2.796 de 09 
de dezembro de 2008, inclua os membros do efetivo local da Policia Civil 
do Estado, nos dispositivos que, por enquanto, tratam apenas da Policia 
Militar. Submetido em Discussão o Sr. Presidente manifesta o seguinte: 
“Trata-se de um Requerimento que encaminhamos ao Sr. Prefeito 
Municipal ampla legislação  pertinente a implantar no Município a 
municipalização do trânsito permitindo assim, através desta 
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Municipalização a proceder o pagamento de um pró-labore aos policiais 
militares e civis; Esta é uma reivindicação dos policiais e o Prefeito 
Municipal assumiu o compromisso de criar este pró-labore  para a 
Polícia Militar e Civil, para que possamos trazer mais policiais para 
nosso Município, portanto aqui está ampla documentação totalmente 
elaborada a disposição do Sr. Prefeito Municipal e se ele cumprir o que 
combinou, encaminhará este Projeto de Lei e aprovaremos criando esta 
municipalização e conseguentemente o pró-labore para os policiais”. 
Terminada a Discussão, o Sr. Presidente coloca em Votação o referido 
Requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- 
Requerimento apresentado pela Secretária da Comissão Especial de 
Inquérito – CEI, Vereadora Norma Jamus Villela e assinado pelos 
demais Membros, criada através da Resolução n°005/2010, de 17 de 
fevereiro de 2010, para apurar eventuais irregularidades originadas do 
contrato administrativo n°088/2006, firmado com a empresa Lima 
Santos Serviços LTDA, bem como se houve intercorrências no decorrer 
da prestação de serviços, e quais foram as providências tomadas pelo 
Poder Executivo em face das mesmas, número: 012/10, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com 
fundamento no Artigo 22, §8° e 9°, do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, a prorrogação por mais 90 (noventa dias), do prazo inicial, a fim de 
possibilitar a ultimação dos trabalhos. Submetido em Discussão e 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- Indicações 
apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadores: 
Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo C. Missiatto números: 
034/10, Indicando para que, através do departamento competente, seja 
colocada placa de identificação na Praça “Prof. Antônio Calixto Leal” 
localizada na Vila Aparecida, defronte a AASR; 035/10,  Indicando para 
que, através do departamento competente, seja providenciada a reforma 
necessária para melhor adequação da entrada principal do CAIC “Laura 
Suriani Barbuio”, incluindo a impermeabilização da cobertura existente 
e a construção de uma guarita; 036/10, Indicando para que seja 
promulgada lei que trate e discipline sobre a proibição de venda de 
bebidas alcoólicas a menores, o que complementará a aplicação das 
normas previstas no ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
(Lei nº. 8.069/90, de 13/07/1990), bem como auxiliará a fiscalização e 
punição dos estabelecimentos que descumprem  seus preceitos; 
037/10; Indicando que, através do departamento competente, seja 
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firmado convênio com a Secretaria de Estado da Cultura para que o 
município receba o Circuito Cultural Paulista, programa que traz 
apresentações gratuitas de espetáculos circenses, teatro, dança, música 
e exibições de filmes nas cidades incluídas no programa, que é realizado 
em parceira com as prefeituras municipais; 040/10; Indicando para 
que, através do departamento competente, seja providenciada a troca 
das cinco (05) lâmpadas queimadas da Quadra de Esportes localizada 
na praça central do Distrito de Santa Cruz da Estrela; 041/10; 
Indicando para que, através do Departamento de Educação seja 
estudada a possibilidade de incluir no transporte escolar os alunos que 
freqüentam as atividades do Recanto Juvenil “Santa Rita” no período 
inverso à escola; 045/10; Indicando para que seja estudada a 
viabilidade de implantar em nosso município projeto o “Saúde à Mesa” 
cujo objetivo principal é trabalhar com educação alimentar, a fim de 
ajudar o Brasil a colocar em prática, 5 dos 8 jeitos de mudar o mundo, 
propostos pela ONU - Organização das Nações Unidas, de autoria de 
Yara Rocca, conforme cópia do plano em anexo. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 9)- Indicações apresentadas pela Vereadora 
Norma Jamus Villela números: 038/10, Indicando a possibilidade de 
reparos na iluminação da Quadra Municipal de Esportes de Santa Cruz 
da Estrela; 039/10, Indicando que institua no município de Santa Rita 
do Passa Quatro através de Lei, as regras que dispõe sobre a instalação 
e manutenção de cerca elétrica, anexando como exemplo: Cópia do 
Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação de cercas elétricas no 
Município de Ribeirão Preto. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 10)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo 
Eduardo Rissato, números: 042/10, Indicando para que, através do 
departamento competente, seja providenciada a limpeza e a retirada de 
entulhos no terreno, de propriedade da municipalidade, localizado na 
Rua Barão de Cotegipe, esquina com a Avenida Atílio Bianchini, Vila 
Kennedy; 043/10; Indicando para que, através do departamento 
competente, seja providenciada a colocação de placas indicativas com 
nomes de ruas e avenidas nos locais onde elas inexistem, no Jardim 
Lagoinha; 044/10, Indicando para que, através do departamento 
competente, seja providenciada a colocação de placas indicativas com 
nomes de ruas e avenidas nos locais onde elas inexistem, no Jardim 
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Lagoinha. 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, boa noite, Quero 
parabenizar a Irmã Ana Maria, que está completando 50 anos de 
consagração religiosa e convidar a todos para participarem da Missa em 
Ação de Graças a esta mulher maravilhosa, no próximo sábado às 
15:00 horas; Esta semana fiz uma visita no Distrito de Santa Cruz da 
Estrela e por conta disto apresentei a Indicação dispondo sobre a 
colocação de iluminação na quadra municipal deste Distrito, que está 
necessitando; Nesta visita conversei muito com aquela população sobre 
cultura; Fui procurada   recentemente por um cidadão reclamando 
sobre o mau cheiro do tratamento de esgoto que está incomodando, 
ainda não foi inaugurado, mas estou trazendo este problema pelo fato 
de que está acontecendo este fato; Logo após, justifica sua Indicação de 
nº. 039/10, dispondo sobre a instalação e manutenção de cerca 
elétrica; Em seguida, manifesta o seguinte: “Esta semana li um artigo 
no jornal “A Gazeta de Santa Rita”, questionando o motivo pelo qual 
votamos “neles”, Prefeitos e Vereadores, como se todos fossem iguais, 
acredito que muita coisa escrita naquele artigo é verdadeiro, mas não 
podemos generalizar, um dia ouvi uma pessoa dizendo que não serviria 
para ser político porque gosta de falar a verdade, pois eu digo que é o 
contrário, pois uma pessoa com estes valores tem sim que estar no meio 
político, nós temos que ter pessoas assim, para tentarmos melhorar, 
como se nenhum político prestasse, eu continuo sempre afirmando, 
politicagem é uma coisa e político é outra, politicagem existe e muita, 
mas temos políticos bons, que são honestos, eu falo por mim, eu estou 
procurando fazer o melhor que posso, sei que muito existe à ser feito, 
mas o que estou fazendo é com consciência; Temos que fazer o que é 
bom para o povo, esquecendo nossas diferenças, em razão do povo”; 
Quero deixar uma mensagem para todos que nos ouvem, uma 
mensagem de Páscoa, que significa passagem, pois nos tempos mais 
remotos se fazia a comemoração do inverno para a primavera, depois 
começou a comemorar a Páscoa, a partir do momento que os judeus 
foram libertados dos egípcios e quando aconteceu a libertação eles 
começaram a comemorar esta passagem e hoje nos dias atuais nós 
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comemoramos a passagem da morte para a vida, portanto gostaria de 
deixar esta mensagem para que possamos fazer a passagem do egoísmo 
para a partilha, da ofensa para o perdão, do ódio para o amor, do erro 
para a verdade, da discórdia para união e somente assim iremos 
conseguir fazer a passagem da politicagem para a verdadeira política; 
Uma Feliz Páscoa para todos;  Paulo César Missiatto, manifesta o 
seguinte: Sr. Presidente, Srª. Secretária; Nobres Colegas, Platéia 
presente, Ouvintes da Rádio Santa Rita FM e Internautas; Quero 
parabenizar o Executivo pela subvenção cedida a Associação de Pais 
Esportistas “Maria Elisa Comim Diniz”, que faz um grande trabalho com 
as crianças de nossa cidade, digno de exemplo a todos; Quero 
parabenizar o Vereador Edson pelo Projeto de Lei, declarando de 
utilidade pública a Associação de Triciclistas e Motociclistas de Santa 
Rita do Passa e Região “Fuga em Massa”, aqui muito bem representada 
pelo nosso amigo “Jiló”, que tem feito um trabalho maravilhoso em seus 
eventos; Parabanizo também, o Sr. Antonio Carniato Filho, pelo 
lançamento do Livro “Pingos de Minha Terra”, cedendo todos os direitos 
para a colocação da imagem de Santa Rita de Cássia, no trevo de nossa 
cidade e com certeza, estará realizando o desejo de muitas pessoas que 
gostariam de ver está imagem lá, inclusive o meu e faço questão como 
empresário, de estar participando para que este sonho seja realizado; 
Com relação a segurança de nosso Município, tenho sido cobrado por 
diversas pessoas, por fazendeiros, pessoas de nossa cidade e de São 
Paulo, que não aguentam mais a falta de segurança e a droga sendo 
comercializada ao ar livre; Elas cobram ações por parte do Poder 
Público na busca da diminuição de ocorrências por furtos e roubos e 
sabemos que isto está ocorrendo em nosso Município, pela falta de 
complemento do efetivo policial em Santa Rita do Passa Quatro; Se não 
fosse esta Casa de Leis, através de todos nós Vereadores, ter enviado 
para o Executivo projeto de lei praticamente montado para que coloque 
em prática a segurança de nossa cidade, o complemento efetivo policial, 
para que possam fazer melhor a ronda em nosso Município, eu posso 
afirmar que este assunto não estaria em pauta, portanto estamos hoje 
apresentando este Requerimento de nº. 011/10, que inclui neste projeto 
a polícia civil, que é de grande valia, pois sabemos que estão defasados 
quanto a honorários e sabemos de policiais bons que estão fora de 
Santa Rita do Passa Quatro pelo fato da diferença salarial; A Polícia 
Militar fez uma solicitação, no início deste ano, para a compra de um 
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bafômetro e um medidor de decibéis e não obteve resposta, o discurso é 
sempre o mesmo que não há verbas, mas bastaria mexer em 10 a 15 
cargos em comissão que haveria sobra de recursos para atender e 
melhorar a segurança na cidade; Gostaria de colocar a todos que fui 
ameaçado como empresário santarritense, nestas rodinhas que 
promovem nos bares, dizendo que se este Vereador continuar a criticar 
os cargos em comissão, não os de pequenos salários e sim os de altos 
salários, que eles estariam denunciando a minha empresa na esfera 
federal, estadual e municipal; Eu quero dizer a todos que minha 
empresa é idônea, não deve impostos para ninguém, paga os tributos 
em dia, temos 375 funcionários, diferente de alguns que trabalham em 
Santa Rita sugando o dinheiro do cidadão; Isto é o que ocorre por 
falarmos a verdade, a mim não vão afetar, pois tanto como empresário 
como político a minha vida está em dia; Com relação ao mau cheiro que 
está ocorrendo no Município está em toda a cidade e será uma herança 
que vamos ter por fazerem um tratamento de esgoto na entrada da 
cidade, o que não existe em nenhum lugar, espero que seja possível 
acabar com este mau cheiro que irá gerar muitos problemas de agora 
para frente”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Tem um agravante 
neste caso, a estação de esgoto esta na zona sul do Município, onde são 
os ventos predominantes, o vento vem do sul para o norte e passa 
primeiro pela estação de esgoto, este é um problema técnico que vamos 
ter que enfrentar no Município”; Paulo César Missiatto, manifesta o 
seguinte: “Gostaria de solicitar o apoio dos Colegas Vereadores, Dr. 
João Roberto e Dr. Castaldi, conceituados médicos de nossa cidade, 
pois tive um problema nestes dias, quando estava correndo na Av. 
Padre Pio Corso, quando machuquei o pé com um pedaço de toco, 
passei pelo pronto socorro, fui muito bem atendido e depois de alguns 
dias  fui tomar injeção antitetânica, quando pude ver a dificuldade que 
os funcionários tem em localizar as fichas dos pacientes, portanto 
solicito aos Senhores que lutem comigo para a informatização da saúde 
que é muito simples, qualquer técnico em informática pode fazer, já 
fazem dois anos que venho solicitando este benefício, há um ano recebi 
uma resposta que estava em andamento este serviço e até o momento 
nada foi feito; Quero parabenizar o parceiro Clóves Camargo, que 
através de nosso grande amigo Deputado  Roque Barbieri,  teve a 
brilhante conquista da Escola Sesi, que será uma das maiores obras  de 
nossa cidade, que irá gerar muitos frutos para o Município e mediante a 
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isto, quero apresentar na próxima Sessão, Projeto de Decreto 
Legislativo, dispondo sobre a concessão de Título de Cidadão 
Santarritense ao Sr. Paulo 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; Espero contar 
com o apoio de todos e desejo uma Feliz Páscoa a todos”; José Mário 
Castaldi, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Platéia 
presente, Ouvintes da Rádio Fm e Internautas; Muito nos honra a 
presente de todos nesta noite; Quero parabenizar o Sr. Presidente e os 
demais membros do Parlamento Regional Vale do Mogi, pela conquista 
do eletrocardiograma à distância, o tele-eletrocardiograma, como  
médico sabemos do benefício que trará para a população e ajudar o 
médico que está sozinho no pronto socorro e muitas vezes falta  um 
substrato a mais para ajudá-lo em um diagnóstico, pois as vezes um 
eletrocardiograma engana e profissionais experientes como os do 
Instituto de Cardiologia “Dante Pazzanese”, irão ser muito úteis, 
parabéns pela conquista; Com relação a Escola SESI, foi uma conquista 
e o Deputado Roque Barbieri foi fundamental, bem como o Cloves 
Camargo, a população, a Câmara anterior e a atual legislatura, também 
teve uma participação muito importante, portanto a vitória é de todos 
nós; Durante uns 13 meses temos falado da ponte do Distrito de   Santa 
Cruz da Estrela, se tem alguém prejudicado com a não recuperação 
daquela ponte, uma delas é este Vereador, que trabalha naquele 
Distrito e vai até lá, pelo menos cinco vezes por semana, muita  crítica 
aconteceu a demora existiu, mas aconteceu a publicação de licitação  
para a construção daquela ponte, incluindo o recapiamento  daquela 
estrada, chegou atrasado mas conseguimos, esperamos que não fique 
somente no papel. Logo após, o Sr. Presidente convida o Vice-Presidente 
desta Casa, Vereador Edson da Silva Mezencio para assumir a 
Presidência, a fim de que possa fazer uso da palavra; Marcelo Simão, 
manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, Nobres 
Colegas,  Platéia ilustre presente, ouvintes da Rádio Santa Rita FM e 
internautas, meu cordial boa noite;  Na próxima quarta-feira faremos 
uma viagem, estaremos com o Subcomandante da Polícia Militar e em 
breve estaremos agendando uma reunião com o Comandante da  
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde 
pleitearemos a complementação da Polícia Militar de Santa Rita do 
Passa Quatro,  sabemos que a nossa carência está em torno de 12 a 14 
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Policiais Militares e em breve, se Deus quiser teremos este número; 
Conversando com o Sr. Prefeito recentemente, ele disse que o Tribunal 
de Contas teria proibido o pagamento do pró-labore, esta é uma 
informação que checaremos com o Comandante da Polícia Militar;  Com 
relação a Indicação nº. 036/10, dispondo sobre uma solicitação do 
Conselho Tutelar, onde esta Casa tomou o cuidado de  propor a 
regulamentação de uma lei que proíbe a venda de bebida alcoólica a 
menores de 18 anos, com um texto colocado em cada estabelecimento 
comercial que vende bebida alcoólica em cartazes e também com a 
punição através de multas, portanto este projeto está sendo 
encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal e esperamos que seja 
implantado no Município; Também apresentamos uma indicação, bem 
como a Vereadora Norma, solicitando a colocação de lâmpadas na 
quadra do Distrito de Santa Cruz da Estrela, observando que aquela 
população possui apenas aquela quadra para praticarem esporte, sendo 
assim é de suma importância este serviço; Quero cumprimentar o 
Vereador Riva, pela Indicação de nº. 043/10, solicitando placas 
indicativas de ruas e praças para o bairro Jardim Lagoinha, já fizemos 
pedidos no passado, algumas vezes a Empresa do Sr. Antonio Carniato 
colocou placas no Município, mas ainda falta muitas  placas de nomes 
de ruas e praças, é preciso que o Executivo Municipal haja de uma 
forma concreta e realizadora colocando estes nomes; Quero 
cumprimentar a Irmã Ana Maria, que estará completando cinqüenta 
anos de consagração, a Irmã Ana Maria é uma das pessoas da qual 
nossa cidade se orgulha em tê-la aqui, é uma dádiva de Deus estarmos 
convivendo com ela e muito agradecemos; “Quero informar a todos, que 
através do Parlamento Regional Vale do Mogi, do qual faço parte, 
encaminhamos ofício ao Coordenador de Serviço de Saúde, da 
Secretaria de Estado de Saúde, estivemos lá recentemente, onde 
conseguimos para Santa Rita do Passa Quatro, um tele-
eletrocardiograma; Pedido foi feito pelos presidentes das Câmaras de 
Santa Rita, Descalvado, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras e 
Tambaú; A conquista é resultado da união entre os Legislativos de cinco 
municípios, por meio do Parlamento Regional Vale do Mogi, Santa Rita, 
Descalvado, Porto Ferreira, Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras; Os 
presidentes das Câmaras dos cinco municípios encaminharam à 
Secretaria um oficio solicitando o equipamento que foi entregue 
pessoalmente ao Coordenador dos Serviços de Saúde da Secretaria de 
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Estado, Dr. Ricardo Tardelli, na última terça-feira dia 9, o pedido foi 
atendido prontamente pelo Dr. Tardelli que dará prioridade à solicitação 
em função da união entre as Câmaras que formam o Parlamento 
Regional e, também pela falta de maiores recursos técnicos de nossa 
região; O tele-eletrocardiograma é um sistema inédito, que agiliza o 
resultado de exames cardiológicos em hospitais da rede estadual. Com 
ele, os laudos de eletrocardiografia realizados em ambulatório e nas 
avaliações pré-cirúrgicas saem em aproximadamente uma hora, 
agilizando o diagnóstico e o encaminhamento desses pacientes para 
tratamento. Pelo sistema atual, os hospitais fazem o exame e 
encaminhavam o resultado em papel para um cardiologista avaliar e 
emitir o laudo, o que pode levar um longo tempo. Pelo novo sistema, por 
meio de um equipamento que utiliza sinal de telefone celular, o exame é 
encaminhado imediatamente a um especialista do Instituto de 
Cardiologia “Dante Pazzanese”, que avalia e devolve o laudo para o 
próprio aparelho, portanto quero agradecer o Dr. Ricardo Tardelli, que 
prontamente atendeu o Parlamento Regional Vale do Mogi e presenteará 
Santa Rita, dentro de um mês, com o tele-eletrocardiograma, que é um 
equipamento que trará muita traquilidade para os médicos e para toda 
a população em geral, lembrando que a Santa Casa de nossa cidade é 
uma belíssima instituição preparada para atender os santarritenses, 
fazendo um belíssimo trabalho, mas hoje nós temos alguns 
profissionais da área da saúde, com todo o respeito ao Sr. João Roberto 
e Dr. Castaldi, que dignificam a classe médica, mas estamos com 
alguns profissionais em nosso Município que não estão à altura de 
Santa Rita do Passa Quatro, isto é tema para abordarmos, pois neste 
momento em que batalhamos para a melhoria da saúde da cidade, em 
que a Santa Casa, através de seus diretores batalham constantemente 
pela melhoria de equipamentos, pela não proliferação da infecção 
hospitalar em que os médicos se dedicam na rede pública, na rede 
privada, em seus consultórios e na Santa Casa, ainda tem profissionais 
da área da saúde que não estão trabalhando descentemente, alguns 
médicos que não estão honrando a classe médica, estão deixando 
pessoas no pronto socorro, no leito do atendimento e temos ouvindo 
reclamações diárias, existem maus profissionais em todas as áreas, mas 
a classe médica lida com a vida, são pessoas que estão no emprego 
público, portanto reitero as palavras do Ver. Paulo C. Missiatto, de que 
as autoridades da área da saúde haja, como tem agido o Departamento 
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de Saúde, o sistema de saúde nosso é bom, pode melhorar e tem sido 
trabalhado para isto, falta dar um basta aos maus profissionais, e que a 
carapuça sirva para os maus profissionais”. 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 ds Projeto de Lei 
número: 022/10, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Altera a 
ementa da Lei nº. 2.872, de 18 de fevereiro de 2.010. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
Discussão e Votação Única do Projeto de Decreto Legislativo número: 
001/10, o qual Autoriza a criação do programa “Câmara Jovem” no 
âmbito da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro e dá 
outras providências. Submetido em Discussão solicitou a Palavra o Sr. 
Vereador Marcelo Simão para manifestar o seguinte: “Quero ressaltar 
aos Senhores a importância deste Projeto, Câmara Jovem, Vereador 
Mirim, formada por estudantes da rede de ensino pública e privada e 
que serão escolhidos através de um critério que ainda estamos 
definindo; Precisamos conscientizar os jovens da importância do papel 
da política no País”, o programa visa promover a interação entre a 
Câmara e a escola, permitindo aos estudantes compreender o papel do 
Legislativo dentro do contexto social em que vivem, contribuindo assim 
para a formação de sua cidadania e entendimento dos aspectos políticos 
da sociedade brasileira; Precisamos conscientizar os jovens da 
importância da participação popular nas questões municipais, do 
cidadão santarritense nas decisões das questões de Santa Rita, o jovem 
precisa se engajar; Este Projeto pretende proporcionar a circulação de 
informações nas escolas do município, sobre projetos, leis e atividades 
gerais da Câmara Municipal; possibilitar aos alunos o acesso e 
conhecimento dos vereadores e suas propostas apresentadas; favorecer 
atividades de discussão e reflexão sobre os problemas do município; 
proporcionar situações em que os vereadores mirins apresentem 
sugestões para solucionar problemas do município ou de determinados 
grupos sociais e, finalmente, sensibilizar diretores de estabelecimentos 
de ensino, professores, funcionários e pais de alunos para participarem 
do programa “Câmara Jovem” e apresentarem sugestões para seu 
aperfeiçoamento, para isso será formado um Parlamento composto por 
alunos de 8ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, 
com idades entre 14 e 16 anos, indicados pelos estabelecimentos de 
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ensino. O mandato dos Vereadores mirins terá duração de um ano, 
período em que participarão de atividades e programas, orientados pela 
Câmara e terão a oportunidade de apresentar propostas e projetos em 
benefício da população, que posteriormente serão discutidos e 
analisados pelos Vereadores e poderão se tornar matérias da Casa”. 
Terminada a Discussão o Sr. Presidente coloca em Votação Única o 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/10, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca 
os Srs. Vereadores para a 5ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 05 
de abril de 2.010, às 20:00 horas para serem Discutidos e Votados: 
Projeto de Lei nº. 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; Projeto de Lei nº. 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); Projeto de 
Lei nº. 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” 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: 31 de março de 2.010. 
 
 
 
 

 Marcelo Simão 
                                             Presidente 

 
 

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