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

                                                  Aos vinte e dois dias do mês de 
abril do ano de dois mil e nove, às vinte horas, nas dependências 
da Câmara Municipal, Palácio “Prof. Oscar de Oliveira Alves”, 
localizado na Rua José Rodrigues Palhares, número cento e 
dezessete, foi realizada a Sexta Sessão Ordinária, com a presença 
dos Senhores Vereadores: Edson da Silva Mezencio; João Roberto 
Alves dos Santos Júnior; José Mário Castaldi; Luis Roberto 
Daldegan Broglio; Marcelo Eduardo Rissato; Marcelo Simão; 
Norma Jamus Villela; Paulo César Missiato; Paulo Henrique de 
Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal.  
Em seguida, os Sr. Presidente Vereador Marcelo Simão, solicita 
um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: 
Sra. Angelina Barioni Mazini; Sr. Angelin Jordão; Sra. Antonia 
Vencel Delsin e Sra. Luiza Carvalho, 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. 079/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 013/2.009, 
Dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, 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 Urbana, Rural e 
de Meio Ambiente, para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº. 
086/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº. 014/2.009, Autorizando o Executivo Municipal 
a conceder reajuste de vencimentos aos funcionários municipais 
de Santa Rita do Passa Quatro. 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. 087/09, de autoria do Sr. Prefeito 
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Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº. 015/2.009, 
Reajustando o valor do Vale Alimentação instituído pela Lei nº. 
2.304, de 23 de novembro de 1.999. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Política 
Urbana, Rural e de Meio Ambiente, para estudos e manifestações; 
4)- Ofício nº. 090/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº. 016/2.009, Dispondo sobre 
reajuste do auxílio concedido aos servidores municipais pela Lei 
nº. 2.200, de 09/09/1.997. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Política 
Urbana, Rural e de Meio Ambiente, para estudos e manifestações;  
5)- Ofício nº. 091/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº. 017/2.009, Alterando 
dispositivos da Lei nº. 2.808, de 31 de dezembro de 2.008 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; 6)- Projeto de Lei nº. 018/2.009, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, Alterando caput do artigo 1º da Lei 
Municipal nº. 2.661, 22 de agosto  de 2.006. 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)-  Projeto de Lei nº. 019/2.009, de 
autoria do Sr. Ver. João Roberto Alves dos Santos Júnior, 
Dispondo sobre denominação de estrada municipal, ficando 
denominada de Estrada Municipal João Lara de Souza Meirelles, 
a estrada municipal SRQ-328, localizada na zona rural do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro-SP. 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; 8)- Balancete da Câmara Municipal, 
referente a Receita e Despesa da Câmara Municipal do mês de 
fevereiro de 2.009. O referido Balancete ficará arquivada na 
Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 9)- 
Leitura do Ofício enviado pelo Sr. José Henrique Zorzi, Presidente 
do PTB, no qual relata questões consideradas pelo mesmo, de 
improbidade administrativa do Sr. Prefeito Municipal. O Senhor 
Presidente manifesta o seguinte; “Neste ofício o Sr. José 
Henrique, solicitou uma comissão processante para este caso, 
alegando três motivos: Primeiro, a tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, deu a perda da causa relativa do IPTU do ano de 
2006, quando foi publicado no mesmo ano e declinou com a 
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cassação do mandato, esta ação esta sendo recorrida no Superior 
Tribunal de Justiça; O segundo caso alegado é quanto a Empresa 
Lima Santos, que fazia a limpeza das ruas dos próprios 
Municipais e esta empresa deixou de honrar com os salários e 
recolhimentos dos funcionários, e o valor tratado seria inferior ao 
necessário, para arcar com os compromissos que a Prefeitura terá 
como co-responsável. O terceiro caso é uma contratação realizada 
no ano de 2.003 do Sr. Borato, que levou o Sr. José Laerte na 
Justiça e a Prefeitura como co-responsável, na época, não poderia 
recorrer, pelo fato de que era uma ação que custava menos de 
sessenta salários mínimos, segundo informações, neste ofício a 
Prefeitura, não fez recuso e esta ação está em torno de sessenta 
salários mínimos, portanto, são estas três acusações que foram 
feitas e encaminhamos para o Departamento Jurídico desta Casa, 
para analise técnica e cabe a nós termos o encaminhamento 
necessário com nossas convicções e o parecer técnico de nossa 
Assessoria Jurídica”; 10)- Requerimento apresentado pelo Sr. 
Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, número: 
026/2.009, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido Plenário, que o Chefe do Executivo 
Municipal informe este Vereador e esta Casa de Leis, sobre qual 
ou quais os problemas ocorridos com o aparelho de ultra-som 
utilizado para o atendimento de pacientes da rede pública 
municipal, que implicou no cancelamento de muitos exames 
agendados, pois, o seu funcionamento foi suspenso por mais de 
trinta dias e ainda, informações sobre as despesas efetuadas, 
especificando-se o gasto para o reparo ou troca de peça, custo da 
mão de obra, com apresentação de notas fiscais e, finalmente, a 
apresentação da peça avariada, se foi trocada; 11)- Indicações 
apresentadas pela Srª. Vereadora Norma Jamus Villela, números: 
096/2.009 Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que 
seja estudada a possibilidade de implantar um conjunto de 
equipamentos para ginásticas na Praça Mariana  Paula Bárbara 
Vieira, situada no Bairro Jardim Cinelância; 097/2.009 
Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
estudada a possibilidade de se implantar uma área de lazer para 
as crianças residentes no Parque São Paulo. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para 
as providências cabíveis; 12)- Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador Paulo César Missiato, nº. 098/2.009, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, reiterando Indicação de nº. 76/08, 
apresentada em 03 de novembro de 2.008, para que junto do 
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departamento competente e com estrita observância aos termos 
da Lei de  Responsabilidade Fiscal, proceda ao estudo da 
concessão  de descontos aos contribuintes que efetuarem em dia 
o pagamento de seus tributos. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 13)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Luis 
Roberto Daldegan Broglio, nº. 099/2.009, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja estudada, juntamente com o 
Comandante do Destacamento da Polícia Militar local, a 
possibilidade de ser instalado Posto Móvel, tipo trailler, em pontos 
estratégicos da cidade, por exemplo, em locais próximos a 
estabelecimentos bancários, clubes e outros, a fim de coibir 
violência, assaltos e atos de vandalismo;  100/2.009, Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja estudada, 
juntamente com os responsáveis  pelo Pronto de Socorro da 
Irmandade  da Santa Casa de Misericórdia  de Santa Rita do 
Passa Quatro, que recebe subvenção social da municipalidade, a 
possibilidade de ser implantado um serviço de plantão 
odontológico; 101/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal, para que envide esforços junto ao Banco HSBC, no 
sentido de disponibilizar mais funcionários para atendimento aos 
servidores municipais nos primeiros dias de cada mês, período 
próximo ao dia de pagamento de salários; 103/2.009 Indicando 
ao Chefe do Executivo Municipal para que, através do 
Departamento competente, seja providenciada a adequação dos 
próprios municipais às normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, estabelecidas pelas Leis nº. 10.048 
de 08 de novembro de 2.000 e nº.10.098, de 19 de dezembro de 
2.000, as quais foram regulamentas pelo Decreto nº. 5.296, de 02 
de dezembro de 2.004. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 14)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo 
Eduardo Rissato, nº. 102/2.009, Indicando ao Chefe do Executivo 
Municipal para que, através do Departamento competente, sejam 
providenciados os reparos necessários no leito carroçável das 
ruas indicadas abaixo, visando solucionar o problema de  
acúmulo  das águas pluviais, sendo Rua Pedro Barbuio Primo, 
altura do nº. 223, Bairro Lagoinha e Rua Antonio Pizetta, altura 
do nº. 12, Jardim Itália. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis;  15)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara 
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Municipal, número: 104/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal, para que, através do Departamento de 
Esportes, seja elaborado projeto de atividades esportivas a serem 
desenvolvidas no Centro Olímpico que está em construção; 
105/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
para que, através do departamento competente, sejam 
providenciados serviços na Avenida Florianópolis, Bairro 
Cinelândia, a fim de solucionar alguns problemas a saber: 
Iluminação dos pontos escuros; Recapeamento asfáltico nos 
trechos danificados e, Escoamento das águas das chuvas que 
descem em abundância danificando o calçamento, o asfalto e, em 
alguns trechos, adentrando nas residências; 106/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para que, 
através do departamento competente, sejam tomadas as 
providências necessárias no sentido de solucionar o problemas de 
falta de água constante que ocorre no Jardim Itália; 107/2.009, 
Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para que, 
através do departamento competente, seja feito investimento para 
realizar novo e atualizado tratamento da água que é distribuída 
para o consumo em todo o território de nosso município; 
108/2.009, Indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
reiterando indicação de nº. 12/05, apresentada em 16/02/2005, 
no sentido de ser regulamentada, por lei, a normalização e 
disciplinamento do trânsito de Bicicletas no âmbito do Município 
de Santa Rita do Passa Quatro. 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: João Roberto Alves dos Santos Júnior, 
para manifestar o seguinte; “Senhor Presidente, Srs. Secretários; 
Nobres colegas, platéia presente e Imprensa; Gostaria de 
parabenizar todos os voluntários que trabalharam na Festa 
Italiana, esses voluntários representaram a vontade de toda a 
população em colaborar com aquelas entidades que estavam 
participando desta festa, com esta atitude dos voluntários, nós, 
enquanto Legislativo, devemos discutir com Executivo para que 
as entidades possam receber uma ajuda melhor e, gostaria, se 
possível, que a Câmara encaminhasse ofício a todas as entidades 
que participaram, agradecendo aos voluntários pelo apoio 
concedido, em nome do Legislativo”; Edson da Silva Mezencio, 
para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Nobres Colegas e 
Platéia presente: Com relação à AEUS, quero comunicar a todos 
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que após dois pedidos de prestação de contas e nenhuma reposta 
satisfatória estou enviando ofício explicando de que maneira 
queremos esta prestação de contas, esperamos que após este 
ofício esta entidade nos responda satisfatoriamente”; O Sr. 
Presidente manifesta o seguinte: “Lembrando que a AEUS se 
ofereceu para que tratássemos  direto com a entidade, não 
precisaríamos fazer via Prefeitura, abrindo um canal de 
comunicação, sendo assim, encaminharemos este ofício 
esperando que as respostas tenham melhor resultado”; Norma 
Jamus Villela, para manifestar o seguinte: “Boa noite, Senhor 
Presidente, Secretários, Colegas e demais presentes; Quero 
lembrar que hoje, dia vinte e dois de abril é o dia do 
“Descobrimento do Brasil”, sabemos que a saúde não está bem, 
mas, a educação, também, está deixando a desejar, poucos 
alunos nas escolas sabem que dia comemoramos hoje, com 
relação a denúncia feita pelo Presidente do PTB, Sr. José 
Henrique Zorzi, o Sr. Presidente deixou bem claro, que temos que 
aguardar o parecer da Procuradoria Jurídica; Com relação aos 
motoristas de ônibus da municipalidade, temos conhecimento de 
que estes motoristas correm muito, portanto, quero levar ao 
conhecimento do Líder do Sr. Prefeito, para que leve ao 
conhecimento do departamento competente, devido aos riscos 
que os passageiros estão sujeitos”;Marcelo Eduardo Rissato; para 
manifestar o seguinte: Sr. Presidente, demais Nobres Edis, 
Assessoria Jurídica desta Casa, Amigos da Imprensa e público 
presente; Com relação às denúncias feitas pelo Presidente ao 
PTB, Sr. José Henrique Zorzi, sobre improbidade administrativa 
do Sr. Prefeito Municipal, este Vereador, juntamente com a 
Vereadora Norma, por fazermos parte do PTB, certamente iremos 
investigar estes fatos e pedir o apoio dos demais Edis; Irei usar a 
tribuna esta noite, também, para fazer críticas e queixas, 
primeiro, com relação ao descuido com a nossa cidade, recebi 
reclamações de que o Bairro Botafogo, na Av. Severino Meirelles, 
na altura do nº. 633, tem um cano de água estourado há alguns 
dias, com um vazamento abundante, no mesmo bairro, também, 
está acontecendo o mesmo, precisamente na Rua Capitão 
Barnabé da Costa Correia, em frente ao nº. 35; Outro queixa é 
sobre uma Indicação deste Vereador, dispondo sobre um terreno 
da Municipalidade, situado na Rua João Batista Cavalhães, 
Bairro Coronel Joaquim Meirelhes, próximo ao Jardim do lago, 
que se encontra em péssimas condições, portanto, solicito ao 
Líder do Sr. Prefeito, que leve esta crítica ao Departamento
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competente”; Paulo César Missiato, Usa da Palavra para 
denunciar a falta de atendimento na área da saúde, sendo que 
um empresário de nosso Município no dia 21 do corrente mês foi 
até o pronto socorro, levando sua filha passando mal e ficou 
esperando por 1:30hs. pelo atendimento e não conseguiu, tendo 
que pegar seu carro e levar sua filha a um hospital em Ribeirão 
Preto, Relata ainda, que em um momento posterior chegou ao 
Pronto socorro um funcionário de uma empresa da cidade, com 
suspeita de nariz quebrado e o mesmo esperou por mais uma 
hora e, devido à demora no atendimento um dos proprietários da 
empresa resolveu levar o funcionário para Ribeirão Preto para 
receber atendimento. Logo após o Sr. Vereador Paulo César 
Missiato solicita, também, que os Srs. Vereadores João Roberto e 
José Maria Castaldi, que são médicos, sejam incluídos nesta 
comissão, cita, também, que a Santa Casa recebeu subsídios da 
Prefeitura para a prestação do serviço de atendimento; Relatou, 
também, sobre a solicitação que já foi feita por ele e pelo Ver. 
João Roberto, dispondo sobre a contratação de monitores para os 
ônibus que realizam o transporte de alunos, devido aos riscos que 
os alunos correm, sendo que já houve casos de alunos que 
colocam todo corpo pela janela do veículo, correndo rico de cair; 
Finalizando, fala sobre a reunião com o Senai, que irá promover 
cursos profissionalizantes na cidade, inicialmente, na área de 
confecção e posteriormente na construção civil. 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; Srs. Secretários, Nobres Colegas e Platéia presentes: 
Com relação ao pedido do Sr. José Henrique Zorzi, nós 
acreditamos que isto resultará em um pedido de CEI, não em 
uma comissão processante, estamos aguardando o Parecer 
Jurídico para dar fundamentação às nossas idéias e ações, mas, 
com certeza, todos estarão empenhados da vontade de apurar os 
fatos e sermos o mais justo possível; Quero citar diversas 
reuniões que aconteceram estes dias das quais este Vereador 
participou, uma delas, foi em Porto Ferreira, na Câmara 
municipal, com a participação de seis Câmaras da região, onde 
estamos formando uma frente parlamentar de Câmaras, para que 
possamos ter mais força na solicitação para solução de problemas 
comuns, junto ao Governo do Estado; Tivemos, também, uma 
reunião no Sindicato dos Servidores Municipais, onde se discutiu 
se o Santa Rita Prev devolverá o valor recolhido sobre as horas 
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extras, ou se usará este valor na aposentadoria  dos funcionários; 
Cremos, pelo que ouvimos dos funcionários nestes dias, que eles 
optarão pela devolução do valor que foi recolhido nos últimos 
cinco anos; Foi realizada uma reunião com Associação Comercial, 
muito boa, sobre o Projeto empreender que é “Unir para Vencer”, 
onde se definiu três setores que serão trabalhados na cidade, com 
cursos de formação de grupos para facilitar as compras, melhorar 
preços. Parabéns ao Maricelso e Fortunato; Tivemos uma reunião 
sobre o Concurso Zequinha de Abreu que foi muito boa, do qual 
formatamos o evento que acontecerá dia 21 de maio, que 
escolherá uma frase para o Município, para a Câmara Municipal 
adotar em todos os seus impressos. Aconteceu uma reunião sobre 
a questão da Escola Madre Carmelita, onde levantamos falhas e 
relatamos os fatos e a construtora se comprometeu a refazer 
todos os serviços errados que constatamos; Aconteceu uma 
reunião no Centro Cultural Mário covas, sobre a construção da 
Escola SESI no Bairro Jardim Itália, onde foi concluído que são 
necessárias mais reuniões, com os moradores para tratar do 
assunto; Estive no Tiro de Guerra, em uma cerimônia de 
comemoração ao Dia do Exército, foi uma cerimônia muito 
bonita; Teremos uma reunião, amanhã, nesta Casa, com a 
presença da Associação Comercial e Prefeitura Municipal, onde 
estaremos estudando a redução do ISS do Município, fizemos à 
análise das leis de Santa Rita, baseada em outras leis de São 
Paulo e chegando à fase final e esperamos que seja a redução de 
alíquotas para determinadas funções; Temos, também, uma 
reunião agendada na Santa Casa para tratar de assuntos como 
os problemas que vem ocorrendo naquele hospital e, sabemos da 
dificuldade da Santa Casa no recebimento de recursos para 
manter o plantão de emergência e urgência do Município; Logo 
após, comenta sobre a Indicação apresentada pelo Ver. José 
Roberto Broglio, a qual indica que os próprios Municipais sejam 
reformados para dar acesso aos deficientes físicos; Quero através 
do Sr. Fadel, que tanto luta pela implantação da lei das bicicletas, 
apresentar dois projetos ao Sr. Prefeito, acredito que teremos que 
fazer um abaixo assinado para sensibilizar o Sr. Prefeito que não 
corresponde à nossa idéia da implantação desta lei”. Ninguém 
mais desejando fazer uso da Palavra, o Sr. Presidente suspende a 
Sessão pelo prazo regimental de dez minutos. Reaberta a Sessão, 
passou-se a ORDEM DO DIA, constando o seguinte: Discussão e 
Votação Única dos Projetos de Lei nºs. 010/09, de autoria de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, Alterando a Lei nº. 2.145, de 31 
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de maio de 1.996. Submetido em Discussão e Votação Única foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 011/09, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, Alterando o Artigo 2º da Lei nº. 2.801, de 16 
de dezembro de 2.008. Submetido em Discussão e Votação Única 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 012/09, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, Dispondo sobre a proibição de plantio de 
espécie “Murraya paniculata”, conhecida como “Murta”, em todo o 
Município de Santa Rita do Passa Quatro. Submetido em 
Discussão e Votação Única foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; Discussão e Votação Única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº.  001/09, Dispondo sobre a criação do “Concurso 
Cultural Zequinha de Abreu”. Submetido em Discussão e Votação 
Única foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca 
os Srs. Vereadores 2ª. Sessão Extraordinária, a ser realizada no 
dia 27 de abril de 2.009,  às 20:00 horas, para serem discutidos e 
votados os Projetos de Lei nºs.  014/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Autoriza o Executivo Municipal a conceder 
reajuste de vencimentos aos funcionários municipais de Santa 
Rita do Passa Quatro; 015/09, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Reajusta o valor do Vale Alimentação instituído 
pela Lei nº. 2.304, de 23 de novembro de 1.999; 016/09, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe sobre reajuste do 
auxilio concedido aos servidores municipais pela Lei nº. 2.200, de 
09/09/1.997, e declara a mesma encerrada,  lavrando-se esta Ata 
que após ser submetida à apreciação do Plenário será 
devidamente assinada. Aprovada em: 18 de maio de 2.009. 
 
 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                        Presidente 

 
 
 

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