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

                                                  Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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 Segunda Sessão 
Ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: Edson da Silva 
Mezencio; João Roberto Alves dos Santos Júnior; José Mário Castaldi; Luis 
Roberto Daldegan Broglio; Marcelo Eduardo Rissato; Marcelo Simão; Norma 
Jamus Villela; Paulo César Missiato; Paulo Henrique de Melo. O Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar em Plenário a 
existência de número legal. Em seguida, o Sr. Vereador Marcelo Simão 
solicita um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Sr. 
José  Aparecido da Silva  e Srª. Silvia Regina Lourenço, ocorrido 
recentemente. Em seguida, solicita ao Sr. Ver. José Mário Castaldi, 1º 
Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do material referente ao 
Expediente, sendo: 1)- Projeto de Lei nº. 006/2.009, de autoria do Ver. Paulo 
César Missiatto, dispondo sobre denominação de próprio municipal ficando 
denominado de “Professor Rômulo Bortolini” o próprio municipal que está 
sendo construído no Jardim Itália, onde será instalada Creche e EMEI 
conjugadas. 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; 2)- Moção de Apoio nº. 001/2009, de autoria 
da Mesa da Câmara, à propositura do Deputado Estadual Simão Pedro que 
solicita ao Governador do Estado, o parcelamento do IPVA em até 12 (doze) 
vezes sem juros. Submetida à apreciação do Plenário, solicitou a Palavra o Sr. 
Ver. José Mário Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres 
Colegas e Platéia, realmente é digno esta Moção de Apoio, pois, nós 
sofremos, neste ano um aumento abusivo do IPVA, todos sabem muito bem, 
quanto foi majorado em relação ao ano anterior e que tomara por base o 
preço do veículo em setembro e quando chegou no mês de janeiro, todos 
os veículos estavam com um valor muito baixo da tabela, para qual o IPVA 
foi feito, deveríamos entrar para que este IPVA fosse, também, reduzido, mas, 
é impossível no momento, e esta Moção será uma grande ajuda para 
todos”. Logo após o Sr. Presidente coloca em Votação a mesma, sendo 
aprovada por unanimidade; 3)- Ofício nº. 014/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº. 2.154, de 05 de fevereiro de 
2.009,  do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do 
Passa Quatro, onde fica prorrogado o mandato dos conselheiros e o Poder 
Executivo encaminhará no prazo de 30 dias novo Projeto de Lei para 
regulamentação. O referido Decreto ficará arquivado na Secretaria desta 
Casa, à disposição dos Srs. Vereadores; 4)- Requerimento apresentado pelo 
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Sr. Vereador Luis Roberto Daldegan Broglio, nº 005/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com 
fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os 
Artigos 7º IX e XVI, da Lei Orgânica do Município e 105, VI, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe do Executivo Municipal 
sobre a cobrança de valores para pesca no Jardim do Lago “Ludovico Zorzi” 
e no Parque  Turístico Municipal, bem como, o envio do ato instituidor da 
mesma, e ainda, solicitar a elaboração de um calendário com os horários e 
dias liberados para pesca, estendendo-se aos sábados e domingos, 
designando dia da semana exclusivo para os aposentados. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 5)- Requerimento 
apresentado pela Mesa da Câmara Municipal, nº. 006/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com 
fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os 
Artigos 7º IX e XVI, da Lei Orgânica do Município e 105, VI, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe do Executivo Municipal 
sobre o cronograma elaborado para atender reivindicações dos moradores 
do Distrito de Santa Cruz da Estrela. Submetido em Votação, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 6)- Requerimento apresentado pelo Sr. 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, nº. 007/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com 
fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os 
Artigos 7º  IX e XVI, da Lei Orgânica do Município e 105, VI, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, que o Chefe do Executivo Municipal informe este  
Vereador e esta Casa de Leis sobre quais são os procedimentos médicos 
(exames complementares e especialidades que não são realizados no 
município de Santa Rita e, também, como os pacientes que necessitam 
desses procedimentos são encaminhados até os locais de exames e/ou 
consultas. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
7)-  Requerimentos apresentados pela Mesa da Câmara Municipal, nºs. 
008/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 
combinado com os Artigos 7º IX e XVI, da Lei Orgânica do Município e 105, 
VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal, sobre as providências que serão tomadas neste novo 
mandato, com relação à composição da Comissão de Estudos de Padrão 
de Imóveis do Município, que tem como principal objetivo realizar estudos no 
sentido de corrigir erros detectados na legislação que fixa valores imobiliários 
para a cobrança do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano. Submetido em 
Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 009/2.009, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com 
fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os 
Artigos 7º IX e XVI, da Lei Orgânica do Município e 105, VI, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe do Executivo Municipal, 
sobre a contratação, pela Prefeitura, de serviços terceirizados, tais como: 
poda de árvores, segurança, etc. e o envio da relação de todos os contratos 
firmados. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
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010/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 
combinado com os Artigos 7º, IX e XVI, da Lei Orgânica do Município e 105, 
VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe do 
Executivo Municipal, sobre as providências que estão sendo tomadas com 
relação à apuração de responsabilidades administrativas pelo furto da 
máquina pá carregadeira, Modelo W-18, Ano 1986, cor amarela, 
pertencente ao patrimônio desta municipalidade, ocorrida no galpão do 
Lixão Municipal, localizado na zona rural, conforme notícia veiculada pela 
imprensa local. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 8)- Ofícios nº. 005, 006, 008 e 009/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, enviando respostas à Indicações de autoria dos Srs. Vereadores: 
Paulo César Missiatto e Norma Jamus Villela. As referidas informações ficaram 
arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 9)- 
Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal, números: 
014/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
estudada a possibilidade de ser implantado no Município o projeto 
“fisioterapia e Terapia Ocupacional na Comunidade, que prevê a prestação 
de serviços por profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais à 
população pela rede pública municipal, em domicílio e através dos Postos 
de Saúde, do Programa “Saúde da Família” e nas Escolas. As Indicações 
acima referidas serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 020/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja elaborado projeto de lei que dispõe sobre a 
proibição do plantio e promove a erradicação e a substituição da planta 
ornamental conhecida como murta, falsa murta ou murta de cheiro, de 
nome científico “Murraya Paniculata” por ser hospedeira do inseto 
transmissor da praga do “greening”, que infesta as plantações cítricas como 
os laranjais; 021/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que 
através do departamento competente da municipalidade, sejam 
providenciados serviços de reparos na sarjeta em frente ao imóvel de nº. 
1041, da avenida Frederico Ozanan, Jardim São Vicente; 027/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que sejam providenciados 
pelo Departamento competente, alguns serviços na esquina da Rua Pedro 
de Toni, com Rua João Pupo, no Jardim Itália. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
10)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Eduardo Rissato, 
números: 022/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que, 
através do Departamento competente, seja estudada a possibilidade de 
colocação de “lombada” na Rua Visconde do Rio Branco, altura do nº. 898, 
a fim de evitar o risco de acidente ou atropelamento; 023/2.009, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal, para que junto ao Departamento 
competente da municipalidade, seja estudada e providenciada, com 
urgência, a colocação de placas de sinalização aos motoristas, assim como 
a pintura de faixas de pedestre no leito carroçável da Avenida Professor José 
Gonso, nas imediações da EMEF “Madre Carmelita”; 024/2.009, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, providências no sentido de que seja feito, 
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pelo Departamento competente da municipalidade, levantamento dos 
terrenos não edificados e não murados e providenciar a limpeza naqueles 
em que for constatada a necessidade, às expensas dos proprietários que 
deverão ser cobrados e notificados para que mantenham a limpeza dos 
mesmos e ainda, se possível, para que construam muros ou cerca de 
proteção. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Sr. Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 11)- Indicações apresentadas pelo 
Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, números: 015/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através do 
Departamento competente, estude as possibilidades de resolver o sério e 
antigo problema dos moradores da Rua Jabor David Debs, nas proximidades 
do número 244, no Bairro denominado Vila Kennedy, quanto ao alagamento 
das residências pelas águas das chuvas, 016/2.009, subscrita pelos Srs. 
Vereadores Norma Jamus Villela e Luis Roberto Daldegan Broglio, Indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude as 
possibilidades junto ao Departamento de Cultura de nossa cidade, com a 
finalidade de proceder o levantamento de todo acervo do Museu Histórico 
e Pedagógico “Zequinha de Abreu”, catalogando e registrando seu 
conteúdo como peças do patrimônio municipal; 025/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento 
competente, viabilize a reforma e ampliação do Posto Médico do Distrito de 
Santa Cruz da Estrela, e que estude, também, as possibilidades de designar 
um médico ginecologista da rede pública para atendimento das mulheres 
daquele local, preferencialmente, às quartas-feiras, dia em que não há 
atendimento no referido  posto médico, 026/2.009, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento 
competente, estude as possibilidades de colocar nos ônibus que 
transportam alunos da zona rural para as escolas do município monitores ou 
acompanhantes, para maior segurança dos alunos que muitas vezes são 
crianças de 02 até 07 anos de idade que são trazidas para creches e que 
tem causado muita preocupação para suas mães. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 12)- Leitura de Ofício encaminhado pelo Dr. Antonio Carlos Leal, 
datado de 12/02/09, sugerindo ao Legislativo para que adote em seus 
impressos frases ou dizeres alusivos ao imortal compositor Zequinha de Abreu 
e que tal sugestão se estenda ao Executivo, inclusive padronizando o 
logotipo da municipalidade, que se altera a cada mandato, o que implica 
em aumento de gastos com novos impressos e pintura da frota. O Sr. 
Presidente, manifesta apoio à propositura e solicita aos Srs. Vereadores para 
que apresentem propostas para agilização da sugestão apresentada; 13)- 
Leitura dos Ofícios da Presidência do Legislativo de nºs: 016/09, ao Ministério 
Público local, encaminhando relatório da Procuradoria Jurídica com os 
documentos solicitados pelo Senhor Promotor de Justiça, referentes ao 
loteamento Jardim Itália, a fim de instruir os autos de Inquérito Civil em 
andamento que investiga a cessão de área pelo Executivo ao SESI, para a 
construção de prédio para a instalação de escola, 019/09, ao Sr. Prefeito 
Municipal solicitando providências urgentes quanto à continuidade do 
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estudo e análise das Leis Complementares que integram o Plano Diretor do 
município, instituído pela Lei nº. 2667 de 10/10/2006, quais sejam: Lei dos 
Perímetros Urbanos; Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo; Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano; Lei do Sistema Viário; Código de Obras e Lei 
dos Instrumentos de Gestão, que necessitam de aprovação legislativa. 
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 manifestar o seguinte: “Sr. Presidente Nobres Colegas e Platéia 
presente, boa noite; Falando em Zequinha de Abreu, temos que lembrar que 
ele levou o nome do Brasil para outros países e nós, na própria terra Natal de 
Zequinha de Abreu, encontramos uma grande dificuldade de estar 
elevando o nome deste grande compositor e é por isso que eu acredito que 
somente unidos que realmente conseguiremos fazer algo, pois, um povo sem 
cultura é um povo sem memória; Quero fazer algumas considerações com 
relação a construção da Escola do Sesi, com todo o meu respeito com 
aqueles que não concordam com a construção desta Escola naquele 
bairro, pois, nos jornais publicam “os moradores do bairro Jardim Itália não 
concordam com esta construção naquele bairro” e, na verdade, não são os 
moradores e sim alguns moradores; Com relação os matos que vem 
crescendo muito nas calçadas, estive na Prefeitura, sugerindo para que fosse 
feito um trabalho para a retirada destes matos que estão crescendo na 
cidade, mas, recebi a resposta de que não é possível, pois, é de 
competência da defesa civil”; O Sr. Presidente solicita a Procuradoria 
Jurídica da Câmara Municipal, para que pesquisasse a respeito deste caso, 
pois, acredito que a formação de uma frente de trabalho nem sempre é um 
caso de defesa civil; Gostaria de deixar  claro que, para que não haja mau 
entendido, que estes alguns moradores do Bairro Jardim Itália, não são 
contrários a vinda do Sesi para nossa cidade, eles são a favor, mas, não 
naquele terreno, existe uma falta de informação e entende-se que eles são 
contrários naquele local, do qual, fornecemos todas as leis para o Ministério 
Público, para que o Promotor possa avaliar dentro da lei, portanto, todos são 
favoráveis a vinda do Sesi”; “Quero, também, parabenizar a Amajac - 
Associação de Moradores e Amigos de Bairro de Santa Rita do Passa Quatro, 
pela parceria realizada com a Amarigo - Associação dos Moradores e 
Amigos de Ribeirão Bonito, esta Associação se caracteriza por uma entidade 
que se especializou em fiscalizar, Executivo e Legislativo ao longo de todo 
País, parabéns ao Amajac, pela parceira firmada com a Amarigo que 
podem contar conosco na fiscalização e na moralização das nossas 
instituições”; João Roberto Alves dos Santos Júnior, o qual usa da Palavra 
para mencionar a necessidade urgente de resposta de sua Indicação para 
que as farmácias municipais permaneçam de plantão nos finais de semana 
e feriados. Lembra a promessa feita pelo Executivo de que a construção do 
Centro de Apoio ao Caminhoneiro pela ABCAM geraria muitos empregos, 
porém, a população está frustrada, posto que as obras sequer foram 
iniciadas. Concorda que o nome de Zequinha de Abreu seja adotado na 
documentação e “slogan” da Câmara e do Executivo e com a colocação 
da Ver. Norma, quanto à atuação dos Vereadores ser mais próxima aos 
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eleitores; Paulo César Missiatto; manifestou-se a respeito da construção da 
Escola do SESI e sua importância para o Município, reforçando que tem 
expectativa de que a Promotoria de Justiça, que investiga a legalidade da 
realização da obra em área do Jardim Itália a partir de questionamento feito 
por um grupo de moradores, conclua pela legalidade do ato com a maior 
brevidade possível e, também, para manifestar o seguinte: “Com relação à 
resposta enviada pelo Executivo, sobre a reforma do Ginásio de Esportes, 
esperamos que no próximo ano, possamos conseguir esta verba, para esta 
tão esperada reforma pelos atletas de nosso Município; Com respeito  a 
redução de ISS, em nosso Município, como já foi solicitado pelo Ver. Paulo H. 
de Melo, quero solicitar que seja realizado um estudo, devido à dificuldade 
que enfrenta nossos comerciantes, para que possamos conseguir, o mais 
rápido possível, esta redução”; O Senhor Presidente; manifesta o seguinte: 
“Já é matéria desta Presidente, pois, já estamos procedendo estes estudos e, 
muito em breve, teremos uma nova lei para reger o ISS do Município 
estaremos propondo não somente a redução do ISS, como outros impostos 
também”; Paulo César Missiatto; para manifestar o seguinte: “Gostaria de 
sugerir que estudássemos a idéia de nos reunirmos regularmente, todos os 
Vereadores, em um Bairro do Município para ouvirmos as reclamações e 
reivindicações dos Municípios, para que passamos ver de perto as 
necessidades de cada bairro”; Paulo Henrique de Melo; para manifestar o 
seguinte: “Gostaria de sugerir que fosse colocado na Câmara Municipal, um 
telefone 0800, que é gratuito, para que o cidadão possa nos trazer suas 
reivindicações”; Marcelo Eduardo Rissato; teceu comentários sobre as 
Indicações apresentadas pelos Srs. Vereadores que estão iniciando o 
mandato, e cita que algumas delas já apresentadas por Vereadores em 
outra Legislatura, e menciona que o objetivo é o mesmo, o de atender às 
necessidades da população, ficando reforçado e que deve ser 
encaminhado em nome da Casa de Leis; Logo após, o Sr. Presidente Solicita 
ao Vice Presidente da Câmara Municipal, Ver. Edson da Silva Mezencio, 
para que assuma a Previdência, para que possa fazer uso da Palavra; 
Marcelo Simão, o qual, com relação a ABCAM, citou a Lei nº 2722 de 
23/10/2007, que autorizou o Executivo a adquirir área para implantação do 
Centro de Apoio ao Caminhoneiro, fazendo a leitura do artigo 2º que prevê 
a expedição de outorga municipal de permissão de uso aprovada pelo 
CMDES, termo este que foi assinado em 20/02/2008, onde fixa o prazo de 12 
meses, a contar da assinatura do respectivo termo, para o início do 
empreendimento. Assim sendo, a Câmara solicitará informações ao 
Executivo quanto às providências que serão tomadas, de acordo com o que 
consta no contrato firmado com a ABCAM. Comentou sobre a falta de 
manutenção, pelo Executivo, nos serviços de “tapa buracos”, limpeza em 
geral (matos altos), a despeito de ser período de chuvas; reforçou pedido 
para que os Srs. Vereadores apresentem sugestões sobre como implantar o 
nome de Zequinha de Abreu nos impressos da Câmara; e citou projeto que 
apresentou na legislatura passada para criação da “Câmara Itinerante”, 
que não foi implantada, reforçando que concorda com que já foi dito no 
sentido de que os Vereadores devem ter uma atuação mais próxima da 
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população e, para tanto, deve ser pensado num projeto com este objetivo. 
Logo após, justifica seus Requerimentos apresentados nesta Sessão. 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: Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 004/2.009, que dispõe sobre a Criação do cargo de 
Assessor de Imprensa de provimento em comissão, no quadro de servidores 
da Câmara Municipal. A Comissão de Justiça e Redação apresentou 
Emenda ao referido Projeto de Lei Complementar, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Primeira 
Discussão e Votação o Projeto de Lei Complementar nº. 004/09, sendo 
aprovado por unanimidade, com Emenda. Nada mais havendo para tratar 
na presente Sessão, o Sr. Presidente anuncia a Ordem do Dia da próxima 
Sessão, sendo: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 004/09 e Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº 
006/09, de autoria do Ver. Paulo César Missiatto, dispondo sobre 
denominação de próprio municipal ficando denominado de “Professor 
Rômulo Bortolini” o próprio municipal que está sendo construído no Jardim 
Itália, onde será instalada Creche e EMEI conjugadas, e convoca Srs. 
Vereadores para a 3ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 02 de março 
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: 02 
de março de 2.009.    
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                          Presidente 

 
 
 

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