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ATA DA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
três de março de dois mil e oito, 
sob a Presidência do Sr. Ver. 
Márcio Barioni. 
 
 

                                                  Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e 
oito, 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 Terceira Sessão Ordinária, com a presença dos 
Senhores Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, Carlos Alberto dos Santos, José 
Mário Castaldi, José Rodrigues, Marcelo Simão, Maria Rita de Cássia Ferreira 
Mondin de Oliveira, 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, os Srs. Vereadores: José 
Rodrigues, José Mário Castaldi, Maria Rita e Márcio Barioni, solicitam um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Lázara Conceição da 
Silva, Olga Crema, Lúcia Romanelo Roberto, Rodrigo V. de Brito, Zaira Egydio 
Carvalho de Sá, Francisco H. Borges, Maria Sintoni Medeiros, Admilson Marcos 
Borges e José Victorio Barioni, ocorrido recentemente. Logo após, o Sr. Presidente 
solicita ao Sr. Ver. Paulo César Missiatto, 1º Secretário da Mesa, para que 
proceda a leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício nº 007/08, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, solicitando a retirada dos Projetos de Leis, 
números: 066/2.007, o qual Dispõe sobre o Zoneamento, o Uso do Solo e a 
Ocupação do Solo do Município de Santa Ria do Passa Quatro e dá outras 
providências; 067/2.007, o qual Dispõe sobre os Instrumentos da Política Urbana 
no Município de Santa Rita do Passa Quatro e 068/2.007, o qual Dispõe sobre a 
Hierarquização do sistema Viário de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras 
providências, para correção e adequação à legislação vigente. O Sr. Presidente 
coloca em Votação a retirada dos referidos Projetos de Lei, sendo aprovada por 
unanimidade; 2)- Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador José Rodrigues, 
números: 003/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, 
Votos de Aplauso e Congratulações à Ilustríssima Senhora Maria Margarida 
Barbuio Morandi, pela sua justa e merecida aposentadoria  alcançada após longos 
anos de dedicação e trabalho dispensados diariamente à população que buscou 
atendimento no Centro de Saúde II (Posto de Saúde), local. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 004/2.008, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso e 
Reconhecimento a todos os Servidores Municipais que trabalham na coleta do 
lixo, sejam eles catadores ou motoristas do caminhão. Submetido à apreciação do 
Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 3)- Requerimento apresentado 
pelo Sr. Vereador Marcelo Simão nº 005/2.008, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, Votos de Aplauso e Reconhecimento para o jovem 
Rafael Ribeiro Alves, por ter conseguido o 1º lugar no campeonato de Xadrez, 
categoria Sub-12 – Xadrez Rápido, na Copa SEESP, na cidade de Cordeirópolis, 
com 95 participantes. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado 
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por unanimidade; 4)- Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador José Rodrigues, 
números: 014/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine os estudos necessários, no sentido de ser reformada a Capela 
que fica dentro do Cemitério Municipal. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 5)- 
Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, número: 
015/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine os estudos competentes, no sentido de permitir que as crianças, filhos 
de funcionárias que trabalham em Creches municipais freqüentem a mesma 
unidade, facilitando, com isso, para as mães. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 6)- 
Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 017/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que solicite a pintura de faixa de 
pedestres em todos os acessos à todas as escolas do Município. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 7)- Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo 
número: 018/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, seja 
providenciado um Projeto de Lei autorizando a conceder auxílio para 
sepultamento de falecidos com residência no Distrito de Santa Cruz da Estrela, 
no valor de R$.1.000,00 (hum mil reais), para cada falecimento, independente da 
situação financeira da família do falecido, até que seja efetivamente construído 
um Velório nesta localidade. A Indicação acima referida será encaminhada ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis. Terminado o Material 
do Expediente o Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Quero parabenizar os 
proprietários do Sítio Santo Antonio, da Companhia de Rodeio Anhanguera, pois, 
no dia de ontem tivemos algumas montarias, com alguns piões de Santa Rita, São 
Simão, Jaquariena e Barretos, parabéns a todos envolvidos, em especial ao 
Thiago e Zinho Barbatana”; José Rodrigues, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas e Platéia presente: Quero solicitar ao funcionário 
público, Marcos Barbatana, para que seja providenciada a limpeza da Praça que 
foi denominada Olímpio Zamprônio, a qual está com muitos entulhos; Quero 
alertar a todos para que fiquem bastante atentos com a ABCAM, para que 
possamos proporcionar empregos para nossos munícipes, através desta Empresa; 
Quero agradecer ao Sr. Marcos Barbatana, pela roçada realizada na grama do 
CCI e das Creches, localizadas próximas a este local e solicito, também, para que 
seja realizada a limpeza dos terrenos baldios existentes em nossa cidade, pois, 
muitos deles encontram-se com o mato muito alto e, em seguida , que seja 
enviado cobrança aos proprietários dos mesmos; Gostaria de solicitar para que 
fosse tomada providências para que seja realizado reparos, urgentes, no trecho 
compreendidos entre a Rua Paula Capelari Moda, próximo ao Mercado “Pé de 
Cana”, descendo a Rua Coronel Joaquim Victor”; O Sr. Presidente manifestar o 
seguinte: “Quero parabenizar o Prefeitura Municipal, através do Sr. Prefeito e, 
também o popular Bia e o popular Mauro Ficher, pela realização do Campeonato 
de Futsal, cidade de Santa Rita, que teve seu encerramento ontem e parabenizo, 
também, o esportista Atílio pelo apoio e parabéns pelo desempenho de sua 
equipe”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte; “Boa noite Sr. Presidente, 
Nobres Colegas e platéia presente, Quero em primeiro lugar parabenizar a 
Colega Maria Rita, pela indicação e confirmação de sua pré-candidatura a Vice- 
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Prefeita nas próximas eleições, foi com muita alegria que recebi esta informação e 
receba nossos votos de muito sucesso e que a população saiba atender as 
melhores propostas para o Município; Li uma matéria no dia de ontem, no Jornal 
O Estado de São Paulo, na página de esportes, com o seguinte título: “Em 
Presidente Prudente agora só treina que pagar”, é uma matéria sobre pista de 
Atletismo, da qual iremos construir uma em breve; Como eu havia dito na 
reunião do Conselho do Desenvolvimento Econômico Social, existem somente 
vinte e cinco pistas desta em nosso País, da qual está previsto para ser construída 
em nossa cidade, sendo nove no Estado de São Paulo e dezesseis em outros 
Estados, portanto, em Presidente Prudente, que possui uma destas pistas, irá ser 
realizada uma reforma, com um custo em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais), portanto, volto a alertar, que iremos gastar mais de um milhão de reais 
para construir esta pista e, mesmo sendo a favor da construção do Centro 
Olímpico, entendo que fazer uma pista desta, profissional, de Atletismo, em 
Santa Rita, não comporta para nosso Município, acredito que se o Sr. Prefeito 
construir esta pista, ele será conhecido em todo o País; Quero comentar sobre um 
fato há alguns dias atrás onde um cadeirante, deficiente físico, foi subir uma 
rampa, na Rua Victor Meirelhes, próxima ao “Jornal O Santarritense”, com uma 
cadeira motorizada, que dá acesso à calçada e caiu de costas, foi uma cena muito 
chocante, isto ocorreu pelo fato de que a rampa era muito inclinada e no dia de 
ontem, lendo a Folha do Estado, vi uma matéria sobre um fato semelhante 
ocorrido, em sua cidade, sendo assim, tive conhecimento de que estas rampas de 
acesso às calçadas, construídas por todo centro da cidade, uma iniciativa 
louvável, não permite o acesso do cadeirante sozinho, isto é uma pena, não estou 
culpando ninguém, nem responsabilizando, mas, hoje, se torna apenas um 
caminho para o acesso das bicicletas que percorrem as calçadas; Quero agradecer 
o Sr. Líder do Prefeito, bem como, o Sr. Prefeito Municipal, que prontamente nos 
atendeu e nos recebeu em uma reunião, quando solicitamos algumas informações, 
mas, não foi falado da Comissão, que seria formada para analise do IPTU, o Sr. 
Prefeito nos deu um prazo de noventa dias, como resposta naquela ocasião, 
quando cancelamos a aprovação do Projeto e já se passaram sessenta dias e nada, 
ainda, foi feito, vejo isto, infelizmente, como um descaso da Administração para 
com esta Casa”; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Nesta 
última reunião que tivemos com o Sr. Prefeito, falamos sobre esta Comissão, 
inclusive, foi estipulado nomes, para fazer parte desta Comissão e ficou de ser 
enviado ofício para esta Casa, para indicar um representante do Legislativo, se 
ainda não foi enviado será cobrado para, o mais rápido possível, ser formada esta 
Comissão”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Eu agradeço, porém, na 
próxima Sessão estará findando o prazo que ele nos pediu e nós estaremos, 
talvez, formando a Comissão, como também, nesta reunião que tivemos com o Sr. 
Prefeito, combinamos de discutir as leis do uso e ocupação do solo, leis dos 
instrumentos e sistema viário e nada aconteceu, sendo assim, coloco aqui meu 
protesto, estamos tratando isto com seriedade, porém, o Sr. Prefeito esta devendo 
uma boa satisfação para nós sobre estes assuntos”; Paulo Henrique de Melo, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Imprensa e demais 
presentes: Primeiramente, gostaria de comentar a respeito dos Projetos de Lei 
que o Sr. Prefeito retirou da pauta, nós não sabemos a finalidade, para a 
adequação da legislação vigente, portanto, deve ter alguma coisa fora de 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


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) 582-2441 - CEP 13.3670-000 

 

 4 

propósito dentro do Projeto, em termos legais, eu gostaria que quando for 
apresentado a esta Casa, novamente, que fizesse referência ao que foi alterado no 
Projeto atual, para que tomássemos conhecimento”; O Sr. Vereador Marcelo 
Simão, manifesta o seguinte: “Estes Projetos de Lei que serão substituídos estão 
mudando dezenas de artigos, está mudando todo o conceito, o Projeto que veio 
para Santa Rita, é totalmente inadequado para nossa cidade; Paulo Henrique de 
Melo, para manifestar o seguinte: “Uma das questões que visualizamos foi as 
vagas para estacionamento acima de cinqüenta e isto seria para Shopping 
Center, portanto, são coisas fora de propósito, absurdas; Quero parabenizar a 
iniciativa, indefinitiva, de transmissão da posse, da área para a ABCAM, no 
sentido de continuidade, pois, a Prefeitura já está fazendo parte do pagamento 
para esta área ao Estado, portanto, quero solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, para 
que intercedesse, para que toda a cana plantada fosse doada ao lar São Vicente 
de Paula, pois, lá vai produzir, ao menos, dez alqueires de cana; Temos aqui 
presente, nesta noite, o munícipe Sr. José Zerbato, nos trazendo o problema que 
esta ocorrendo no Bairro Jardim, sobre as aglomerações que acontecem nos bares 
e comércios, nas imediações das residências daquele bairro, nós Vereadores não 
temos o poder de ser o Executivo, mas, podemos tomar uma iniciativa efetiva, 
contribuindo para que, coibisse o  volume de barulho naquele local; Maria Rita, 
para manifestar o seguinte; “Apenas, para complementar, esta Casa já está 
tomando providências, no sentido de agendar reuniões e estabelecer estes limites, 
que deve acontecer nos próximos dias, o Sr. Presidente já me passou esta 
incumbência e nós já estamos agendando, onde deverão comparecer todos os Srs. 
Vereadores”; Paulo Henrique de Melo, para manifestar o seguinte: “Em uma 
oportunidade fiz presença junto ao Sr. Promotor, onde o mesmo estava 
determinando que prendesse os veículos que estavam com o som elevado e 
somente liberava depois da perícia nos veículos, é uma iniciativa válida; 
Apresentei um Projeto de Lei nesta Casa, como fiz uma Indicação, anteriormente 
e não houve manifestação do Executivo, tomei liberdade de apresentar um 
Projeto de Lei, por ser matéria não de competência exclusiva do Prefeito, para 
que seja oferecido ao Servidor Público de Santa Rita do Passa Quatro, uma 
abonada no dia de seu aniversário e gostaria que todos os colegas assinassem este 
Projeto como apoio neta propositura, para que pudessem agraciar todos os 
Servidores Públicos”; Logo após, justifica sua Indicação de n° 018/2.008; José 
Mário Castaldi, Usa da Palavra para Justificar sua Indicação de n° 015/2.008; 
Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Quero parabenizar o 
Colega José Mário Castaldi pela sua Indicação, a qual é muito oportuna; Quero 
parabenizar todas as mulheres Santarritense em nome da Verª Maria Rita, pelo 
Dia Internacional da Mulher, que nos dão alegria para vivermos em paz; Fui 
procurado por alguns moradores do Bairro Flamboyant, que se queixam sobre a 
quantidade de matos naquelas imediações, inclusive, quero parabenizar o Jornal 
“O Santarritense” que quase toda semana faz uma matéria neste sentido, 
portanto, quero solicitar ao nosso prestativo servidor público, Marcos Barbatana 
para que sejam tomadas as devidas providências; Temos uma matéria no “Jornal 
O Santarritense”, que faz uma menção de que está iniciando a preparação para 
as ruas do Bairro Jardim São Luiz II, que receberão três mil metros de guias e 
sarjetas e quinze mil, metros de pavimentação asfaltica, conforme foi informado, 
verba esta ao Deputado Baleia Rossi, a pedido do Vereador Márcio Barioni, que 
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trabalhou neste sentido, portanto, fica aqui o reclamo dos moradores do Bairro 
Flamboyant, vamos atender o Bairro São Luiz, mas, vamos entrar, também por 
este bairro, para que seja feito, pelo menos a rede de esgoto que não tem ali; Na 
última Sessão o Vereador Mário Castaldi nos trouxe uma informação muito 
importante, de que a mortalidade infantil, em nosso Município, seria zero, 
informação esta ainda, não definitiva, mas, é muito louvável para nossa cidade; 
Mas está muito preocupante em nossa cidade o número de Jovens, que estão 
tirando a vida, portanto, vamos estar fazendo um Projeto de Lei, nesta Casa, 
criando um dia em favor da Vida e neste dia, faremos uma concentração nas 
escolas e praças públicos, mostrando aos nossos Jovens, o valor da vida, com 
pessoas preparadas para levar a estes Jovens uma palavra de esperança”;  O Sr. 
Presidente manifesta o seguinte: “Quero parabenizar o Vereador Carlos, pela 
colocação que fez com relação ao Dia da Mulher e quero informar a todos os 
Nobres Vereadores, que dentro do possível, repassem aos amigos e familiares, 
pois, no próximo sábado, Dia Internacional da Mulher, o CAIS Santa Rita estará 
realizando o mutirão de Saúde da Mulher Santarritense, atendendo desde da 
Jovem menina, até a Senhora da terceira idade, realizando exames de mama e 
outros exames mais, parabenizo o CAIS pela iniciativa”. Ninguém mais desejando 
fazer uso da Palavra, o Sr. Presidente suspende a Sessão pelo prazo regimental 
de dez minutos. Reaberta a Sessão e não havendo material para a Ordem do Dia, 
o Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 4ª Sessão Ordinária  à ser 
realizada no dia 17 de março de 2.008, às 20:00 horas e declara encerrada a 
presente Sessão, 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: 17 de março de 2.008.   
 
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 
 

Ver. Paulo César Missiato                                                Ver. José Rodrigues 
           1º Secretário                                                                   2º Secretário.                            
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