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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia dois de 
outubro de dois mil e seis, sob a 
Presidência do Sr. Ver. Paulo Cesar 
Missiatto. 

 
                                       Aos dois dias do mês de outubro do ano dois mil e seis, 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 Sessão Ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: Atílio Aparecido 
Juliati, Carlos Alberto dos Santos, José Mário Castaldi, José Rodrigues, Marcelo Simão, 
Márcio Barioni, Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira e Paulo Henrique de 
Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar em 
Plenário a existência de número legal. O Sr. Vereador José Rodrigues solicita um minuto 
de silêncio pelo falecimento do Sr. Octávio Leiria Neto, falecido recentemente. Logo 
após, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Ver. Carlos Alberto dos Santos, 1º Secretário da 
Mesa, para que proceda a leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº 
174/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando os Balancetes da receita e Despesa 
desta Municipalidade, referente ao mês de agosto de 2.006. Os referidos Balancetes 
ficarão arquivados na Secretaria desta Casa, à disposição dos Senhores Vereadores; 2)- 
Ofício nº 175/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 
039/2.006, Dispondo sobre autorização para parcelar débitos com o Ministério da Fazenda 
– Secretaria da Receita Federal, referente ao PASEP. 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)- Projeto de Resolução nº 
002/2.006, Dando nova redação ao Inciso II e acrescenta o Inciso III, na Resolução nº 
002/01, de 05/11/2.001. O referido Projeto de Resolução será encaminhado às Comissões 
de Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, para 
estudos e manifestações; 4)- Requerimento nº 018/2.006, de autoria da Srª. Vereadora 
Maria Rita de Cássia F. Mondin de Oliveira, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Congratulações ao Departamento Municipal de Cultura, pela 
organização e realização do 45º Festival “Zequinha de Abreu”, requerendo, também, que 
seja dada ciência ao Departamento Municipal de Cultura, através de seu Diretor, Sr. José 
Ventura, extensivo aos componentes da “Banda Musical Zequinha de Abreu”. Submetido 
à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 5)- Requerimento nº 
019/2.006, de autoria da Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia F. Mondin de Oliveira, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Congratulações à 
Direção e Funcionários do CAIS-SR, responsáveis pela realização do IV Encontro do 
CAIS-SR – “Atenção Integral: Trajetórias e Perspectivas em Saúde Mental” e promoção 
da Semana Cultural “Manoel Batista dos Santos”, ocorridos recentemente. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 6)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, números: 098/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários, no 
sentido da aquisição de um “bebedouro de água”, para ser colocado no Centro de 
Convivência do Idoso, localizado na Vila Kennedy, bem como cabides para toalhas e 
suporte para papel higiênico; Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para junto ao Departamento de Turismo determinar os estudos necessários, no sentido da 
viabilização de ser colocado um teleférico em um dos seguintes locais: Morro Itatiaia, ao 
Morro Passa Quatro e da Usina São Valentim, até as três Quedas, com a finalidade de 
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atrair turistas. 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: José Rodrigues, o qual usa da Palavra para fazer agradecimentos aos 
Funcionários Municipais, Srs. Marcos Barbatana e Mário Lioni, pela realização de 
serviços indispensáveis em bairros de nossa cidade e também, para manifestar o seguinte: 
“Foi solicitada por este vereador a construção de um cômodo na C.C.I, do Bairro Vila 
Kennedy e como  foi prometido a realização desta benfeitoria, esperamos que seja 
realizada, bem como a colocação de um bebedouro de água; Quero também, agradecer o 
Funcionário do Departamento de Empenho, Sr. Luiz Aparecido Corrêa, pelos reparos 
realizados em alguns Aparelhos no C.C.I; Irei apresentar uma solicitação ao Executivo, 
para a contratação de um Geriatria para prestar atendimento aos idosos na Rede 
Municipal; Quero agradecer a todos as pessoas que trabalharam nas eleições ocorrida no 
dia de ontem, por  prestaram um excelente atendimento a população”; Maria Rita de C. F. 
M. de Oliveira, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres 
Colegas, Platéia presente, Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu, que nos acompanham; 
Quero agradecer a presença desta linda platéia hoje aqui presente, é muito estimulante 
para nós termos vocês conosco; Ontem o Brasil viveu o ponto alto da Democracia, todos 
nós brasileiros fomos às urnas e escolhemos nossos candidatos, teremos segundo turno 
para as eleições de Presidente, é um chamado, que faço as pessoas que devem analisar 
com muito critério, esperamos que os debates aconteçam, e que todos nos eleitores 
possam chegar as urnas no segundo turno e votar conscientes, escolhendo o melhor, para 
dirigir o destino de nosso País; Quero fazer um agradecimento, pois, nesta campanha, 
trabalhei para dois candidatos; que segundo informações, foram eleitos quero reforçar o 
meu compromisso, que quando nós, que somos políticos emprestamos nosso nome; 
pedimos votos para candidatos, estamos assumindo um compromisso com a nossa 
população de fazermos a ponte de realmente cobrarmos desses políticos para que tragam 
para nossa cidade benefícios; Sendo assim, quero reforçar meu compromisso com relação 
ao Deputado Federal, Nelson Marquezelli e ao Deputado Estadual, Roquinho e pedir a 
todos que acompanham o trabalho destes dois políticos, pois, eles tem um compromisso 
grande com nossa cidade; Logo após, Justifica seus Requerimentos apresentados nesta 
Sessão e, também, manifesta o seguinte: Tive a oportunidade de conversar com o Sr. 
Prefeito, mas trago uma preocupação e uma cobrança, para que se regulamente a cessão 
de viaturas públicas, para levar pessoas da comunidade para fora do Município, pois, isto 
tem acontecido nos finais de semana, durante a semana  estão transportando estudantes de 
música para São José do Rio Pardo e isto precisa ser regulamento, quem está sendo 
beneficiado, esta agradecido, mas temos que voltar para a questão legal deste fato; Quero, 
também, agradecer ao Sr. Prefeito Municipal, pela colocação de placas indicativas com 
nomes de Ruas e Avenidas esta solicitação foi apresentada por esta Vereadora em outra  
Legislativa, portanto, quero agradecer o Executivo por estar respondendo nossas 
solicitações”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Srs. 
Secretários, platéia presente, ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu; Trago um 
agradecimento do Diretor de Cultura, Sr. José Luiz Ventura, ao Sr. Marcos Barbatana e 
sua equipe, pelo esforço e trabalho que realizou em vem realizando em nossa 
administração; Quero parabenizar todos os eleitores Santarritense, pelo seu voto que 
apresentou no dia de ontem, se analisarmos a votação que houve em Santa Rita, ela foi 
muito significativa e estou aqui para fazer um alerta ao Sr. Prefeito e um agradecimento à 
população que soube votar, meu alerta ao Sr. Prefeito Municipal, é pela falta de voto para 
os Deputados que eles apóiam, isto demonstra a falta de respaldo dos Deputados do 
Prefeito Municipal para com a população Santarritense”; Márcio Barioni, para manifestar 
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o seguinte: “Boa noite Sr. Presidente, Secretários, Caros Colegas, Platéia presente e 
Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu; Eu vejo com muita tristeza este Projeto de nº 
039/06, que se trata de mais uma dívida deixada pelo Governo passado, pelo não 
pagamento das contribuições do PASEP, isto é muito triste e é ruim para a cidade e para o 
povo, espero que isto tenha um fim, pois, como todos sabem no final quem sai 
prejudicado é o povo; Gostaria de agradecer a Comissão Organizadora da FAPIS e as 
Entidades que estão trabalhando, pois, estarão respeitando a Lei de nº 2.352 de 2.000 de 
autoria deste Vereador, que dispõe sobre o ingresso de estudantes em espetáculos 
esportivos, culturas e de lazer, pela metade do preço, solicito que leve ao conhecimento 
do Executivo a possibilidade de levar este desconto às pessoas da 3º idade, o que seria 
muito salutar; Gostaria de agradecer ao Sr. Prefeito e ao Sr. Líder, pela colocação de 
placas de sinalização de trânsito, no Bairro Lagoinha, bairro recentemente, asfaltado; 
Quero, também, agradecer a construção de alguns chamados “chargetões de pedras”, que 
foram feitos nos Bairros, Jardim e Boa Vista, um belo trabalho desenvolvido; Quero 
agradecer ao Sr. Líder, pois, falamos sobre a importância da colocação de placas 
indicativas com nomes de ruas em alguns bairros, que não dispunham e quero ficar grato 
em nome da população; Gostaria, também, de solicitar ao Sr. Líder, se já foi 
providenciada uma reunião a fim de solicitar estudos para solicitar ao Sr. Prefeito uma 
possível redução da alíquota de ISS, de alguns prestadores de serviço, porque a situação é 
preocupante e, com certeza, o Sr. Prefeito ficará sensível a esta situação, não nossa, mas 
da população”; O Sr. Vereador Carlos Alberto dos Santos, informa que já esta agendada 
uma reunião com o Sr. Prefeito, para o próximo dia dez, do corrente e o Sr. Prefeito já 
está elaborando um Projeto de Lei neste sentido”; Márcio Barioni, para manifestar o 
seguinte: “Quero parabenizar os Deputados Estaduais e Federais eleitos no pleito de 
ontem, principalmente, aqueles que aqui receberam apoio de políticos lideranças, etc, e 
sinceramente, espero que todos eles que receberam a confiança dos Santarritenses, 
possam pensar no bem estar da população e gostaria de solicitar ao Sr. Presidente, para 
que esta Casa seja uma Tribuna neste sentido, para trazermos alguns destes Deputados 
para que através desta Casa possam ajudar, ainda mais, a nossa população”; José Mário 
Castaldi, para manifestar o seguinte: “Venho a esta Tribuna, para cumprimentar os 
eleitores de Santa Rita, os números falam pela população, que mostrou um civismo ímpar, 
votaram em quem acham que não estão comprometidos com coisas desonestas; Espero 
que aqueles eleitores que por comodismo, pensando nas filas, que poderiam haver, saibam 
que neste segundo turno, não levará mais que dez segundos para votarem, portanto, 
venham votar”; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 
Nobres Colegas e platéia presente; Concernente aos jovens  que viajam para São José do 
Rio Pardo, a maioria, fazem parte da Banda “Zequinha de  
Abreu” e vão até o Conservatório de Música, de São José, por sinal muito bem 
conceituado e para estes músicos fazerem parte deste conservatório, eles passam por um 
teste muito rigoroso e, futuramente, nossa Banda estará capacitada para melhorar ainda 
mais, como, também,  para dar aulas, mas precisa haver uma regulamentação no meio de 
transporte que utilizem e irei levar este assunto até o Sr. Prefeito, para que possa ser 
regulamentada esta questão; Quero confirmar que a audiência com o Sr. Prefeito 
Municipal, será no próximo dia dez do corrente, com todos os Srs. Vereadores. A 
Vereadora Maria Rita, manifesta que o transporte não somente da Banda Zequinha de 
Abreu, mas todos os casos, em que carros públicos estão sendo cedidos, é importante que 
seja regulamentado, a fim de evitar problemas para a própria administração”; Carlos 
Alberto dos Santos manifesta o seguinte: “As eleições já se passaram e trago aqui, 
também, meus parabéns a todos os eleitores que participaram das eleições, agora somente 
nos resta fazermos a ponte aos Deputados, para trazermos verbas ao nosso Município e 
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aproveitando, já estarei marcando uma reunião com o Deputado José Bitencourt, para 
discutirmos sobre a transferência da DIR de Araraquara, para Ribeirão Preto e, gostaria de 
solicitar o apoio de todos os Srs. Vereadores, para irmos juntos resolvermos este 
problema; Quero levar ao conhecimento do Funcionário da Municipalidade, Sr. Marcos 
Barbatana, o reclamo da população do Bairro Lagoinha, principalmente, perto da pista de 
Skate, há um vazamento de água na calçada daquele local, já há meses e até o momento 
não foi resolvido”. O Sr. Presidente convida o Vice-Presidente da Casa, Sr. Vereador José 
Rodrigues, para assumir a Presidência, para que possa fazer uso da Palavra; Paulo César 
Missiato, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Secretários, Caros Colegas, Platéia 
presente e Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu; Quero solicitar o apoio do colega 
Marcelo Simão, pois, solicitei na Prefeitura, autorização para cuidar da Praça José Carlos 
Missiato solicitei, também, que seja retirada todas as árvores comprometidas e vamos 
ficar totalmente responsáveis para que fique um trabalho bem feito; Quero informar que 
na tarde de hoje, recebemos uma cartilha dispondo sobre o Plano Diretor, foi enviada pela 
Srª Raquel Munique, Secretária  Nacional de Programas Urbanos”; O Sr. Vereador 
Marcelo Simão, solicita um aparte para manifestar o seguinte: “ Gostaria que fosse 
lembrada da Audiência Pública que acontecerá no dia de amanhã e toda a população está 
convidada”; Paulo César Missiato, para manifestar o seguinte: “Quero informar que foi 
publicado no Diário Oficial, o Edital sobre o Processo Licitatório para revisão da Lei 
Orgânica do Município, juntamente com o Regimento Interno é uma matéria bastante 
complexa, nossa Lei está muito defasada, a Comissão já está criada, fazendo parte a 
Vereadora Maria Rita e funcionárias da Câmara, algumas empresas capacitadas já 
demonstraram interesse: Quero, também, parabenizar a todos pela eleição que transcorreu 
no dia de ontem, com muita tranqüilidade e agora, precisamos cobrar daqueles que 
mereceram nosso voto; Acredito que devemos fazer um movimento, através de uma 
Moção solicitando apoio aos Deputados que elegemos, para que haja mudança no cenário 
político, quanto à corrupção e que ofereça apoio a nosso Município”; Paulo Henrique de 
Mello: “Sr. Presidente, Secretários, Caros Colegas, Platéia presente e Ouvintes da Rádio 
Zequinha de Abreu; Quero comentar sobre a sinalização de placas, inclusive, na última 
Sessão fiz o comentário à respeito; Esperamos que a Prefeitura com o início da colocação 
no Bairro Lagoinha faça isto em todo o Município, pois, a falta de sinalização é muito 
grande; O Município fez um recapiamento na Rua Madre Carmelita, mas, ao meu ver, 
aquilo está um grande perigo, pelo tanto de areia que solta no asfalto, correndo risco de 
acidentes, pelos carros que transitam por este local, portanto, solicito ao Sr. Líder, para 
que providencie a retirada daquela areia, com urgência, sob pena de responsabilidade do 
Município; Quanto as eleições, foi uma demonstração de democracia em nosso País”. 
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, do Executivo, 
números: 033/2.006, o qual Autoriza o Executivo Municipal a ceder em comodato à TV 
Record de Franca S.A. área localizada no Morro Itatiaia. O Sr. Presidente coloca em 
Discussão o referido Projeto de Lei e solicita a Palavra os Srs. Vereadores: Márcio 
Barioni, para manifestar o seguinte: “Eu gostaria  que este Projeto de Lei não entrasse 
nesta Sessão e, sim voltasse para o Executivo, para uma nova revisão, pois, as Comissões  
serão contrárias ao mesmo”; Paulo Henrique de Mello, para manifestar o seguinte: 
“Como Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, eu gostaria de fazer um 
comentário, é interessante o retorno deste Projeto, dado a situação que ocorreu em 1.978, 
quando foi feita a Primeira concessão a TV Record, naquele período não havia lei de 
responsabilidade fiscal, portanto, é interessante que a Prefeitura possa rever esta situação 
e voltar ao Plenário para que possamos decidir à respeito”. Diante das argumentações, o 



Câmara Municipal  da Estância de Santa Rita do Passa Quatro 
Estado de São Paulo 

CNPJ – 50.719.681/0001-10 
Rua José Rodrigues Palhares, 117 - Fone/Fax (019) 3582-2441 - CEP 13.3670-000 

 

 5 

Sr. Presidente retira da tramitação da presente Sessão o Projeto de Lei nº 033/2.006. Logo 
após, o Sr. Presidente coloca em Discussão e Votação, o Projeto de Lei nº 035/2.006, o 
qual Altera a redação do Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.983, de 20/07/1992, que Institui 
a Semana de Prevenção às Deficiências. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o 
referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 036/2.006, o qual cria o Conselho 
Municipal de Defesa do Consumidor e dá outras providências. Submetido em Discussão, 
solicitou a Palavra os Senhores Vereadores: Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Quero parabenizar a Associação Comercial local, pela iniciativa deste Projeto, a 
Associação sugeriu a criação de Defesa do Consumidor, para fortalecer nossas entidades, 
sociedade, ao Procon, pois, o consumidor hoje precisa ser mais valorizado e nós demos 
um grande passo neste sentido e este Projeto vai entrar para a história da cidade como um 
grande avanço na defesa do consumidor Santarritense”; Paulo Henrique de Mello, para 
manifestar o seguinte: “Quero parabenizar a Associação Comercial e os Colegas que 
assinaram a proposta do presente Projeto; Gostaria que esta Lei desse certo, pois, nós 
temos muitos Conselhos no Município e muitas vezes não se atinge a finalidade”. Logo 
após, o Sr. Presidente convida a todos para a Audiência Pública, a ser realizada nesta 
Casa, para apreciação do Plano Diretor de nosso Município, amanhã dia 03 de outubro, 
das 19 às 21:00 horas e convoco os Srs. Vereadores para a 6ª Sessão Extraordinária, a ser 
realizada no dia 05 de outubro de 2.006, as 20:00 horas, para a Primeira Discussão e 
Votação do Plano Diretor de nosso Município. Nada mais havendo para tratar na presente 
Sessão, o Sr. Presidente 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: 16 de outubro de 2.006. 
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