
 
 

 

 
 
ATA DA DÉCIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
vinte e um de setembro de dois 
mil e nove, sob a Presidência do 
Sr. Ver. Marcelo Simão.  
 
 

                                      Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 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 
declara abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar em Plenário a existência 
de número legal.  Em seguida, o Sr. Presidente, Vereador Marcelo Simão, solicita um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Maria Aparecida; Leonor 
Barioni Maestrelo; José Carames Monteagudo; Ivo Souza Uliana Júnior, 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)- 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 001/2.009, de autoria dos Srs. 
Vereadores: Luis Roberto Daldegan Broglio, José Mário Castaldi e Norma Jamus 
Villela, Membros da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo, o qual Dá nova redação ao inciso XVIII do artigo 7º da Lei Orgânica do 
Município, Seção II, do Capítulo I. A referida Proposta de Emenda à Lei Orgânica do 
Município seguirá os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento Interno; 2)- 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/09, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o 
qual Autoriza a Câmara Municipal de Porto Ferreira a compor ao Parlamento Regional 
Vale do Mogi e dá outras providências. O referido Projeto de Decreto Legislastivo será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, Economia 
e Administração Pública, para estudos e manifestações; 3)- Requerimento apresentado 
pela Norma Jamus Villela, número: 051/2009, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, Votos de Aplausos e Congratulações ao Jovem  adolescente 
GABRIEL BONETTI SCARABEL, pelo lançamento de seu primeiro livro, intitulado “O 
VAMPIRO SUSPEITO”, realizado nas dependências do Centro Cultural Mário Covas, 
no dia 04 de setembro p.p. às 20:00 horas. Submetido em Discussão, o Sr. Presidente 
manifesta o seguinte: “Gostaria de ser solidário com a Vereadora Norma nesta 
propositura, estive no lançamento do livro deste Jovem escritor, o trabalho deste 
garoto é de uma sensibilidade incrível, é grandioso, portanto o Gabriel tem um futuro 
imenso pela frente e está sendo bem orientado pelos seus professores, familiares e 
nasce aqui mais um talento em Santa Rita do Passa Quatro”; Logo após, submete em 
Votação o referido Requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 4)- 
Requerimento apresentado pelo Sr.Vereador Paulo César Missiatto, número: 
052/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre qual ou quais os problemas 
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ocorridos com os motores das bombas d’água que abastecem o município, que 
provocou falta d’água nas residências por inúmeras vezes e ainda, informações sobre 
as despesas efetuadas, especificando-se: o gasto para o reparo ou troca de peças ou até 
mesmo do motor, se foi necessário, e o custo da mão de obra, com apresentação de 
notas fiscais. Submetido em Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 5)- Requerimento apresentado pela Mesa da Câmara Municipal nº. 
053/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre o cronograma de reuniões do 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural – CONDEPHAC, 
cuja composição foi alterada pelo Decreto nº. 2062 de 26/07/2007. Submetido em 
Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 6)- Moções 
apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal nºs. 004/2009, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, Moção de Apelo para que, em 
consenso, todas as Prefeituras Municipais e Câmaras Municipais integrantes e 
próximas do Circuito das Águas Paulista, adotem todas as medidas necessárias para 
impedir que sejam construídas micro-usinas hidrelétricas em nossa região, 
considerando que as mesmas prejudicam os cursos normais dos nossos rios, 
prejudicando o turismo, além de serem capazes de gerar grande impacto ambiental. A 
referida Moção será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, para estudos e 
manifestações; 005/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 93 do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, Moção de Apoio ao Projeto de Lei n 671/09, de autoria do nobre Deputado 
Estadual Luís Carlos Gondim, que propõe emenda à Lei Estadual 12.685/07 que criou 
o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, ou seja, o 
programa oferece créditos ao consumidor ou entidade que informar em sua compra o 
CPF ou CNPJ. A referida Moção será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, 
para estudos e manifestações; 006/2009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 93 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, Moção de Repúdio à portaria do Governo Federal que pretende 
revisar os índices de produtividade do setor agropecuário para fins de reforma 
agrária, e com isso possibilitar o aumento da oferta de terras para a implantação de 
novos assentamentos rurais. A referida Moção será encaminhada à Comissão de 
Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 7)- Indicações apresentadas pela 
Mesa da Câmara Municipal, nºs: 180/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que através do departamento competente sejam providenciados os 
reparos necessários na calçada defronte ao imóvel de nº. 981 da Avenida Péricles 
Martins Sodero, Jardim São Vicente; 187/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que através do departamento competente sejam providenciados 
serviços de manutenção e reparos necessários na Rua Alcides do Nascimento, que não 
é asfaltada e está necessitando de cascalhamento. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- 
Indicação apresentada pela Vereadora Norma Jamus Villela, número: 179/2.009, 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, A CRIAÇÃO DA “SEMANA ARTÍSTICO - 
CULTURAL”, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, NOS MOLDES DO 
ANTEPROJETO EM ANEXO. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador Edson da Silva Mezencio, nºs.  183/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que seja estudada a possibilidade de, no próximo exercício, serem 
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elaborados projetos de lei para concessão de subvenções ou contribuições para as 
entidades filantrópicas locais em separado; 184/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja estudada a possibilidade de equiparação do Vale 
Alimentação dos professores conveniados (estado/município) ao dos professores 
municipais. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicações apresentadas 
pelo Sr. Vereador Paulo César Missiatto, nºs.  186/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que através do Departamento competente, seja solicitado 
ao DER – Departamento de Estradas e Rodagem, para ser providenciado, com 
urgência, a colocação de “defensa metálica” em toda extensão da confluência da 
curva onde se localiza a “cava do cascalho” na Estrada Estadual – SP 328, que liga 
Santa Rita a Porto Ferreira; 188/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, 
para que seja disponibilizado o próprio municipal, onde atualmente funciona o Centro 
Educacional SESI-255, para a realização de Cursos Profissionalizantes através de 
convênios estabelecidos pela municipalidade ou diretamente com ACE – Associação 
Comercial e Empresarial de Santa Rita do Passa Quatro com: SESI; SESC; SENAI; 
SENAC; SEBRAE; ou qualquer outra instituição regularmente constituída, voltada a 
oferecer cursos de qualificação de mão de obra. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, nº. 
181/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que através do 
Departamento competente, seja providenciada a pintura e/ou a substituição, se 
necessário, das lixeiras distribuídas pela cidade, assim como que seja elaborado um 
programa contínuo para a coleta do lixo nelas depositado; 182/2.009 Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, para que através do Departamento competente, seja 
estudada a possibilidade de implantar área de estacionamento exclusivo para 
motocicletas no centro da cidade, especialmente na Avenida Severino Meirelles e Rua 
Victor Meirelles, nos locais onde se concentra maior número de lojas comerciais e os 
estabelecimentos bancários e, conseqüentemente, há intenso volume de veículos e 
motocicletas. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 12)- Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior e subscrita pelos demais Vereadores nº. 
185/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja solicitado ao 
Departamento de Educação o levantamento dos cargos vagos de professores, incluindo 
os da área de Educação Artística, Educação Física, Educação Especial e Informática, 
visando à criação de mais cargos que deverão ser ocupados através de concurso 
público. A Indicação acima referida será encaminhada 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 Vilella, a qual faz a leitura de alguns trechos da matéria “Tributo a 
Zequinha de Abreu”, publicado em um Jornal da cidade de Porto Ferreira, e manifesta 
o seguinte: “Nos ficamos felizes de saber que Zequinha de Abreu é reconhecido no 
mundo todo e ao mesmo tempo ficamos tristes, pela forma que aconteceu o Festival 
Zequinha de Abreu, que se encerrou no dia de ontem; O desfile realizado foi muito 
bonito, as bandas e o concurso ocorrido na parte da manhã foram o que salvou, em 
parte, este Festival; Mesmo com o corte da verba, que informaram que ocorreu e não 
foi possível trazerem outros conjuntos, deveria ter tido uma divulgação melhor e 
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muito bem feita; No dia 19 de setembro, sábado, no busto de Zequinha de Abreu, não 
tinha nenhum som; Esperamos que no próximo ano, este Festival seja bem melhor, 
porque Zequinha de Abreu merece ser homenageado por tudo aquilo que ele fez 
através da música”; 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; Com relação a fala da Vereadora 
Norma, isto tudo que aconteceu se chama incompetência e amadorismo, enquanto 
tivermos amadores cuidando dos eventos e a incompetência de algumas pessoas, é isto 
que vamos ver, infelizmente temos que pegar um  Jornal da cidade vizinha de Porto 
Ferreira e a Vereadora vem ler o que foi falado de Zequinha de Abreu, sendo que  aqui 
tivemos este “fiasco”, me desculpando pelo termo, deste Festival Zequinha de Abreu, 
em Santa Rita, é lamentável; Nós ouvimos quase todos os dias na televisão, que se tem 
alguém se apresentando, tocando violino, ele vai tocar uma música de Zequinha de 
Abreu; Com relação a Indicação de nº. 185/09, de minha autoria e subscrita pelos 
demais Vereadores, dispondo sobre o concurso para Professores, a própria justificativa 
fala que nós estaríamos com isto, não beneficiando, mas melhorando a situação dos 
Professores de nosso Município e além disto, causando uma economia nos cofres 
públicos, quando se faz a rescisão de contrato destes professores; Numa cidade que a 
Prefeitura retira o café de seus setores, que não tem dinheiro para realizar um pouco 
melhor, a divulgação do Festival Zequinha de Abreu, esta economia seria bem vinda;  
Este Vereador não leu os Jornais deste final de semana, mas fiquei sabendo que foi 
falado sobre a CEI, dizendo que se os seus membros não tivessem tomado certos 
cuidados, esta CEI viraria “pizza”, portanto gostaria de dizer que nós não somos 
pizzaiolos, tomamos providências sim, avisando por ofício o maior interessado, que 
estaríamos fazendo esta reunião e se quisesse poderia participar ou se fazer 
representar por algum membro indicado por ele portanto, estamos tomando todos os 
cuidados para que amanhã não seja alegado que não houve condições de defesa, pois 
todos pensam que nós não vamos dar condições de defesa do código civil e com isto, 
podem acabar com a CEI e tudo acabar em “pizza”, podem ter certeza que não irá ser 
assim”; Marcelo Eduardo Rissato, manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, demais 
Vereadores, pessoas que trabalham nesta Casa de Leis, Imprensa; público presente; 
Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu AM, da Santa Rita FM e os internautas que nos 
acompanham, boa noite a todos; Trago nesta sessão, reclamações que venho 
recebendo de vários moradores do Distrito de Santa Cruz da Estrela, uma das 
reclamações é que não está havendo coleta do lixo daquele Distrito, principalmente na 
Rua Manoel Fernandes, na altura do nº. 700, outra indignação dos moradores é que 
existe um mata-burro que dá acesso à cidade de Tambaú e este está despencando, 
oferecendo risco às pessoas que por ali trafegam; Portanto, solicitamos que a pessoa 
que foi contratada e é ressarcida pela Prefeitura Municipal, tome as  providencias 
cabíveis o mais rápido possível; Outra questão, é que fui procurado devido a um 
acidente envolvendo um ciclista e uma senhora idosa, muitos podem pensar que a 
Senhora foi atravessar a rua despercebidamente e o ciclista atropelou-a, mas pelo 
contrário, a Senhora estava na calçada e um ciclista irresponsável, atropelou esta 
Senhora e foi embora sem socorre-la, graças a Deus, hoje ela passa bem; Tenho 
conhecimento que temos um Projeto de Lei, de autoria do Sr. Presidente desta Casa, 
Vereador Marcelo Simão, desde fevereiro de 2.005, já se passaram todo este tempo e 
até agora, não foi tomada nenhuma providência; Portanto, solicito ao Sr. Prefeito 
Municipal providências para que este tipo de acidente não mais ocorra e que seja 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 

realizada uma campanha de conscientização dos ciclistas, para que não andem mais 
na calçadas; Foi realizada uma reunião recentemente no Estádio da Associação Atlética 
Santarritense, reunindo Vereadores, os responsáveis pelo Futebol Nota 10, sendo que 
este trabalho está indo muito bem, um trabalho que envolve várias categorias como do 
futebol dente de leite, Mirim e Juvenil, são centenas de crianças praticando esporte e 
nos dias difíceis que atravessamos, com crianças e Jovens entrando nas drogas cada 
vez  mais cedo, o esporte, principalmente o futebol, faz com que crianças e jovens, 
sigam um caminho correto, com uma vida bem mais saudável e longa, portanto fica 
aqui meus parabéns aos responsáveis e amigos que fazem parte do Futebol nota 10 da 
Associação Atlética Santarritense”; Luís Roberto Daldegan Broglio, manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas; Ouvintes das Rádios 
Zequinha de Abreu e da Santa Rita FM, Internautas e Platéia presente; Fico feliz de ter 
nesta noite a presença de meu primo, Álvaro, que estuda na área da política e quem 
sabe, em um futuro próximo, estará aqui sentado conosco; Eu gostaria de esclarecer, 
do que eu puder participar do Festival Zequinha de Abreu, eu gostei, apesar deste ano 
ter sido realizado em um tempo menor; Estive assistindo a apresentação dos “Amigos 
de Zequinha de Abreu”, na Praça Poeta Mário Matoso, foi um momento de muita 
emoção, foi uma excelente idéia de quem fez este recital; Acredito que este tipo de 
evento deveria acontecer mais vezes, falam que não houve divulgação, mas acredito 
que falta também o hábito, deveria acontecer com mais freqüência, para que as 
pessoas fiquem mais habituadas a ouvir músicas; Entendo que uma criança, 
começando a apresentar música desde pequena, com certeza, no futuro ela não se 
desvia para caminhos errados, portanto como eu gostei do Festival, do que eu pude 
assistir, gostaria de parabenizar o Sr. Antonio Carlos da Silva, conhecido por Bia e o 
Sr. José Luis Ventura; Com relação à Indicação apresentada por este Vereador, 
dispondo sobre as festas populares, gostaria de agendar uma reunião, para a próxima 
segunda-feira, com a presença da Associação Comercial e os comerciantes locais, para 
discutirmos sobre as festas populares de nossa cidade”; João Roberto Alves dos Santos 
Júnior, manifesta o seguinte: “Com relação ao Festival Zequinha de Abreu, que 
manifestei, quando citei que foi medíocre, não foi com relação ao Festival em si, mas 
com relação à divulgação, quando o Vereador Luiz Roberto disse que se emocionou, 
tenho certeza que se fosse melhor divulgado, mais pessoas teriam se emocionado; Se o 
Vereador Luiz Roberto achou que teve uma boa divulgação, acredito que não estamos 
falando do mesmo evento; O evento foi muito bonito, mas infelizmente, o amadorismo 
e a incompetência da divulgação foi grande”;  Edson da Silva Mezencio, manifesta o 
seguinte: “Sr. Presidente; Srs. Secretários; Nobres colegas; Públicos presente, Rádios 
que nos ouvem e internautas, boa noite; Sr. Presidente, a respeito do vale alimentação 
dos professores conveniados, nada mais justo seria se os mesmos tivessem o mesmo 
valor do vale alimentação dos professores municipais, pois estes desempenham as 
mesmas funções e suas cargas horárias são as mesmas, seria uma justiça para com esta 
classe; Falando sobre a segunda Indicação, seria de grande importância que cada 
entidade que fosse se beneficiar de subvenções e contribuições do Município, que 
fosse apresentada para votação, separadas e não todas juntas como acorre, isto daria 
ao Vereador mais condições de melhor avaliar cada um delas; Com relação ao 3º 
Encontro de Cavalheiros de Santa Cruz da Estrela, foi um evento muito bem 
organizado, gostaria de parabenizar a Comissão Organizadora que teve a participação 
da Prefeitura Municipal e do Departamento de Saúde, parabéns à todos os 
organizadores e colaboradores, Santa Cruz da Estrela merece”; Paulo César Missiatto, 
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manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários; Nobres Colegas; Platéia presente; 
Ouvintes das Rádios e Internautas, boa noite; Com relação ao Desfile realizado em 
homenagem a semana “Zequinha de Abreu”, acredito que existem coisas na vida em 
que somos médio, outras somos bom e outras somos ótimos; Eu diria que a única 
lembrança que o Brasil tem de Santa Rita do Passa Quatro, é através de Zequinha de 
Abreu, diria até mesmo o mundo e não somente o Brasil, e no dia dele fazemos uma 
coisa média; As pessoas que lá estão organizando o evento, estão fazendo tudo muito 
bem feito, mas poderiam fazer muito melhor se tivessem apoio;  Fiquei imaginando 
como seria uma banda Marcial Zequinha de Abreu, com todos os instrumentos, quem 
sabe um dia este sonho se torne uma realidade;  Logo após, justifica suas proposituras 
apresentadas nesta Sessão e,manifesta o seguinte: “Gostaria de agradecer a confiança 
do Sr. Presidente depositada à este Vereador para representar esta Casa na Comissão 
de apoio, à assuntos referentes a Saúde, precisarei do apoio dos Srs. Vereadores João 
Roberto e Dr. Castaldi para que possamos muito bem representar esta Casa”; O Sr. 
Presidente manifesta o seguinte: “Gostaria de justificar que tendo na Casa dois 
médicos, eu não gostaria de escolher um em detrimento de outro, será muito 
interessante a visão de uma pessoa que não é da área da medicina compondo esta 
Câmara temática, para a análise dos problemas da saúde do Município”; Paulo César 
Missiatto, manifesta o seguinte: “Gostaria mais uma vez de solicitar ao Sr. Presidente, 
que estudasse a possibilidade de ser contratado um Assessor Parlamentar para todos os 
Srs. Vereadores, para que o mesmo fizesse uma trabalho de visitas nos departamentos 
da Prefeitura Municipal nos horários de expediente, a fim de que possamos saber 
quem é que está trabalhando e fazendo jus ao salário que recebe, até mesmo daqueles 
funcionários que são contratados em cargos de comissão”; O Sr, Presidente manifesta 
o seguinte: “É muito oportuna sua colocação, solicito à Diretoria e ao Departamento 
Jurídico que façam uma análise e se possível, estaremos acatando sua solicitação, que 
em muito irá ajudar o Município”; Paulo César Missiatto, manifesta o seguinte: 
“Gostaria de contar com o apoio de todos, devido ao fato de que está ocorrendo, um 
fato muito grave na Avenida Padre Pio Corso, os jovens de nossa cidade, não tem onde 
freqüentar, sendo assim eles ficam nos finais de semana em frente a Sorveteria 
Aquarela, no Posto Morel, Posto 2 Avenidas, etc., e no último sábado, pude presenciar 
que a Avenida Padre Pio Corso virou uma pista de velocidade e isto me deixou muito 
preocupado, devido ao risco de acidente que isto tem provocado, sendo assim faço um 
apelo para que providências sejam tomadas, através da Policia Militar”; O Sr. 
Presidente convida o Vice-Presidente da Casa, Ver. Edson da Silvia Mezencio, para 
assumir a Presidência, para que possa fazer uso da Palavra; Marcelo Simão para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Nobres Secretários; Nobres Colegas; Platéia 
presente que hoje recebemos; Álvaro Brólio futuro político deste Município, com 
certeza tem a nossa admiração e respeito; Aos ouvintes da Rádios Zequinha de Abreu e 
Rádio Santa Rita, Internautas, boa noite; Quero agradecer o Sr. Prefeito Municipal pelo 
convite que me fez, para irmos até São Paulo, assinar o contrato da obra do Velório, 
em  Santa Cruz da Estrela, obra que este Vereador havia solicitado desde o ano de 
2.007 e através do Deputado Roquinho, estivemos na última terça-feira na assinatura 
deste convênio na presença do Governador; Em muitos anos, talvez seja uma das 
poucas obras que são direcionadas para o Distrito de Santa Cruz da Estrela e é com 
muito orgulho que falo desta obra, pois a Estrela sempre vive abandonada com 
problemas de lixo, acesso às estradas municipais, etc.; Fizemos um Requerimento 
solicitando um cronograma das reuniões do CONDEFAC, que é um Conselho de 
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Desenvolvimento e administração do Patrimônio Histórico e Cultural do Município, 
que foi criado desde 1.999 e o Decreto nomeando às pessoas desde 2.007; Muito 
membros desta Comissão não sabem que fazem parte da mesma; Gostaria de informar 
os Srs., que através da nossa rede da internet, tivemos nestes trinta dias 600 acessos, 
em média 20 acessos por dia; No site da Câmara Municipal, estaremos estes dias 
disponibilizando os contratos desta Câmara e do Executivo, dando total transparência 
à esta Casa e ao Executivo Municipal, levando a informação; Temos acesso de vários 
Estados do País, da Alemanha, França, Estados Unidos, etc.; Recebei uma informação 
de algumas pessoas, de que a merenda escolar tinha problemas, estava tendo um 
cardápio muito repetitivo e tive o cuidado de procurar o Coordenador da área, Sr. Luís 
Correa, que em minha opinião, é um grande profissional;  Antes de trazer esta matéria 
até aqui, estive com o Sr. Luís, agradeço as pessoas que me trouxeram a informação da 
merenda, porém através do Sr. Luís, pude saber a causa da repetição do cardápio, que 
foi salsicha, e o motivo foi que eles tinham em grande estoque pelo fato das aulas 
terem sido interrompidas, por um tempo maior, devido a gripe suína e para não 
perder estes alimentos, foi colocado repetidas vezes no cardápio; Nesta oportunidade, 
a cozinha piloto nos abriu as portas, mostrando o trabalho que é feito por eles e é 
realmente irrepreensível; Gostaria que a Prefeitura tivesse meia dúzia de Luís Corrêa 
em seus departamentos, pois seu trabalho e dos funcionários da Cozinha Piloto é 
muito bem feito; Gostaria de expor sobre o Parlamento Regional do Vale do Mogi, que 
é uma Comissão de Vereadores e Prefeitos de seis cidades da região, Santa Rita do 
Passa Quatro, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Porto Ferreira, Descalvado e 
Pirassununga, que tratam de assuntos da região, de interesse comum e este trabalho 
tem dado resultado, estamos com convênio com o Senai, com várias possibilidades de 
trazermos cursos para o Município e teremos uma reunião regional dia 1° de outubro 
em Descalvado, que será de suma importância a participação de todos os Srs. 
Vereadores, Associação Comercial, Empresários, Sr. Prefeito e no dia 02 de outubro, 
teremos a Câmara Itinerante, no Centro Cultural “Mário Covas”; Recebi a informação 
que hoje foram plantados 54 árvores no Município, em uma realização entre a 
Prefeitura, o Condena e a Usina Santa Rita, pois hoje começa a primavera; Quero 
informar que estamos trabalhando com muito afinco neste projeto ambiental de Santa 
Rita do Passa Quatro, estamos formatando e contamos com a ajuda de todos para 
realizarmos no próximo ano”; 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: Segunda Discussão e Votação do 
Projeto de Lei Complementar nº. 038/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual 
Dispõe sobre a revogação das Leis Municipais nº. 2.558/04, nº. 2.570/04, nº. 
2.617/05, 2.638/06 nº. 2.652/06, nº. 2.682/06, nº.  2.728/07, nº. 2.734/07, nº. 
2.798/08, Altera o quadro de pessoal do Instituto de Previdência de Santa Rita do 
Passa Quatro, e consolida a Legislação Municipal sobre o regime Próprio de 
Previdência dos Servidores de Santa Rita do Passa Quatro. Submetido em Segunda 
Discussão e Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade, com Emendas; 
Discussão e Votação Única: Projeto de Lei nº. 042/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Altera Artigo 1º. da Lei nº. 2809, de 21 de janeiro de 2009. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/09, de autoria do Sr. Vereador João Roberto 
Alves dos Santos Júnior, o qual Dispõe sobre a concessão de título de Cidadão 
Honorário, ao Sr. Flávio Júlio Pagnanelli. Submetido em Discussão e Votação Única, foi 
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o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente 
Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 15ª. Sessão Ordinária, a ser 
realizada no dia 05 de outubro de 2009, às 20h00min horas para ser discutido e 
votado: Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/09, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, o qual Autoriza a Câmara Municipal de Porto Ferreira a compor ao 
Parlamento Regional Vale do Mogi e dá outras providências 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: 05 de 
outubro de 2.009. 
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                              Presidente 

 
 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto                                                         Verª Norma Jamus Villela 
        1º Secretário                                                                                 2ª Secretária . 
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