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ATA DA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
três de abril de dois mil e seis, 
sob a Presidência do Sr. Ver. 
Paulo César Missiato. 
 

 

                                       Aos três dias do mês de abril 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 Quinta 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. Antonio Rodrigues 
Neto (Sr. Tomé). 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 025/06, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 007/2.006, o qual dispõe 
sobre a criação de Creche, ficando o Executivo Municipal autorizado a criar 
a Creche Ana Mardegam Scorsilini, localizada à Rua Caetano Barioni nº 372, 
Bairro Jardim São Luiz, para funcionamento a partir de 06 de fevereiro de 
2.006, nos termos do Artigo 15, § 1º da Lei 2.340, de 20 de junho de 2.000. 
O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça e 
Redação, para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº 026/06, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 008/2.006, o qual Autoriza 
a concessão de uso de imóvel que especifica, ficando o Poder Executivo 
autorizado a ceder, pelo prazo de 01 (hum) ano, ao Centro Internacional de 
Pesquisas e Desenvolvimento em Bionanotecnologia, uma sala no prédio do 
Departamento Municipal de educação, localizado à Av. Severiono Meirelles 
nº 1.230. O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça 
e Redação, para estudos e manifestações; 3)- Ofício nº 027/06, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 009/2.006, o qual Autoriza 
a concessão de uso de salas de aula em imóvel que especifica  e dá outras 
providências, ficando o Poder Executivo autorizado a ceder à Instituição de 
Educação Superior Nacional HSM, entidade mantenedora da Faculdade 
HSM de Santa Rita, mediante concessão de direito real de uso, 
gratuitamente, pelo prazo de quatro anos, doze salas de aula do CAIC Laura 
Suriani. O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça e 
Redação; 4)- Requerimento nº 008/2.006, de autoria do Sr. Vereador Márcio 
Barioni, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de 
Aplausos e Congratulações à Paróquia São José Operário, pela realização do 
1º Encontro de Casais com Cristo. Submetido à apreciação do Plenário, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 5)- Requerimento nº 009/2.006, de 
autoria do Sr. Vereador Marcelo Simão, Requerendo à Mesa, após ouvido o 
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Douto Plenário, Votos de Aplauso e Reconhecimento a Senhora Maria Célia  
Brito e Drª Maria Dulce Brito Palhares, proprietárias da Farmácia Santa 
Rita, pela passagem do aniversário desta conceituada empresa, cuja data de 
fundação tem no longínquo dia 19 de março de 1931. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 6)- 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato e subscrita 
pelo Sr. Vereador Atílio Aparecido Juliati, nº 032/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos 
necessários, no sentido de ser construído um “oratório”, para ser colocada a 
imagem de Santa Rita de Cássia, no Portal de entrada da cidade, localizado 
na Via Zequinha de Abreu onde dá acesso à Av. Prof. Oscar de Oliveira. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 7)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador 
José Rodrigues, números: 033/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine a Seção competente da 
municipalidade, para notificar os proprietários de terrenos baldios localizado 
nos Bairros Jardim São Luiz e Jardim Santa Maria, para que realizem a 
limpeza dos mesmos; 034/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários, no sentido de 
viabilizar para que casais com renda de até um salário mensal, seja isento 
do pagamento de IPTU. As Indicações acima referidas serão encaminhadas 
ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicação 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato e subscrita pelo Sr. 
Vereador Carlos A. dos Santos, nº 035/2.006, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente com a Comissão Municipal 
de Trânsito COMUTRAN, de nossa cidade, sejam estudadas as possibilidades 
de ser colocada “mão única” de direção, na Rua Visconde do Rio Branco – 
sentido descida, entre as vias Av. Fernando Rani e Rua Sebastião da Silva 
Borges, no quarteirão que se localiza o Centro Educacional SESI – 255. 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: Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Quero 
parabenizar a indicação do Vereador José Rodrigues, sobre a isenção de 
IPTU para famílias que ganham até um salário mínimo, uma medida 
bastante justa que com um estudo profundo, facilmente a Prefeitura chegará 
a um número que compense esta diminuição, parabéns ao Vereador; Quero 
cumprimentar o Diretor de Turismo, Jéferson Lioni; Presidente do Comtur, 
Gilberto Gioroto; Proprietário da RC Monteiro, Milton Monteiro que tanto se 
empenharam para a realização da Caloi Adventure Camp, uma prova de 
ciclistas, que reuniu em torno de mil pessoas em Santa Rita, no último 
sábado e domingo, trazendo muitos recursos, um público seleto, em Santa 
Rita; Estes organizados, não mediram esforços para que este evento fosse 
um grande sucesso, estão todos de parabéns”; Márcio Barioni, para 
manifestar o seguinte, “Sr. Presidente, boa noite, Caros Secretários, Nobres 
Colegas, Vereadora Maria Rita, platéia, boa noite; Eu Gostaria de deixar 
registrado nesta Tribuna os votos de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio 
Rodrigues Neto, conhecido carinhosamente por Tomé, pai do Diretor de 
Saúde, Dr. Zezinho, que faleceu aos 84 anos, deixando uma grande 
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saudade, pois, tratava-se um homem íntegro e extremamente bondoso; Com 
relação, ao Caloi Adventure Camp, um grande evento, como bem disse o 
Vereador Marcelo; O Diretor de Turismo Jéferson Lioni começa a dar uma 
ênfase especial ao Turismo, desde que assumiu esta pasta e começa a 
pensar grande, pois, é hora de pensar no desenvolvimento Turístico desta 
cidade, onde temos belezas sem iguais e agora tudo indica que estamos no 
caminho certo; Ontem tivemos uma seqüência de plantio de mudas de 
árvores nas margens do córrego Passa Quatro, pude estar acompanhando 
este trabalho e fico feliz de ver este importante trabalho sendo realizado; 
Esperamos ver, num futuro bem próximo, o Córrego  Passa Quatro que 
abastasse de água nossa cidade, totalmente reflorestado e, quem sabe, 
outros mais; Gostaria de usar nossa Tribuna para repudiar a atitude do ex-
Prefeito Municipal, quando há 20 anos atrás dispensou um funcionário 
público municipal e as conseqüências deste ato hoje são dramáticas, 
possivelmente, o atual Prefeito Municipal, terá que desembolsar dos cofres 
públicos, cerca $ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para o 
pagamento desta indenização, não tenho nada contra, pelo contrário, tenho 
um respeito muito grande por este ex-funcionário, mas, trata-se de uma 
tremenda irresponsabilidade administrativa por parte deste ex-Prefeito; Sr. 
Presidente, o PFL está em alta no Estado de São Paulo, temos um 
competente, Presidente da Câmara em Santa Rita, um ótimo Prefeito, 
também, em Santa Rita, e agora, temos o Governador do Estado de São 
Paulo, Professor Cláudio Lembo, que assumiu na última sexta-feira e tive o 
prazer de acompanhar aquela cerimônia ao lado do Sr. Prefeito Municipal, se 
não bastasse, o Prefeito da maior cidade do Brasil, São Paulo, o jovem e 
competente Rodrigo Garcia, na qualidade de Presidente do PFL em Santa 
Rita, sinto-me orgulhoso e feliz com esta postura do PFL; Na última sexta-
feira, o Sr. Prefeito Municipal, Dr. Mauro, protocolou toda a documentação 
necessária, junto a CDHU, em São Paulo, sendo que o Presidente do CDHU é 
um Santarritense, Sr.Sérgio de Oliveira Alves, uma grata surpresa para nós 
e, com certeza, vai se empenhar ao máximo, para que Santa Rita tenha, num  
futuro bem próximo, mais habitação populares e serão ai de imediato, cerca 
de duzentas casas; Antes um sonho hoje uma realidade, estive conversando 
com o Empresário e Professor Sr. Amilton Sérgio Machado, que em parceria 
com o Sr. Prefeito Municipal está preiteando para Santa Rita uma 
Faculdade, serão à princípio, quatro cursos superiores e desde, o início do 
mandato do atual Prefeito já esteve em contato com o Prof. Amilton para 
tomar todas as medidas necessárias para conseguirmos realizar este sonho e 
já foi protocolado no Ministério da Educação toda a documentação e quem 
sabe logo tenhamos esta Faculdade para concretizarmos este grande sonho 
de toda a população Santarritense, por fim, quero agradecer o apoio de todos 
os Senhores Vereadores quanto ao meu Requerimento apresentado nesta 
noite de nº 008/06, onde apresenta votos de aplauso e congratulações a 
Paróquia São José Operário que realizou seu 1º Encontro de casais  com 
Cristo, há de ressaltar que o Padre Jorge foi o responsável por trazer para 
Santa Rita  este encontro de Casais que é um sucesso, com o objetivo de 
fortalecer ainda mais a Família de um modo geral; Quero informar que 
recebi do Fundo Social de Solidariedade, uma resposta quanto uma 
Indicação que apresentei; para que a Prefeitura volte a Confeccionar fraudas 
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descartáveis, destinadas as crianças carentes e, também, pessoas acamados 
que não tem condições de comprar, foi paralisado, mas, a informação é de 
que estão tentando obter doações para não haver prejuízos ao Fundo Social 
e assim que conseguirem estarão recomeçando a fabricação, pois,  já 
possuem voluntárias para trabalharem nesta atividade tão importante”. 
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 do 
Projeto de Lei, do Executivo, números: 005/2.006, Dispondo sobre a  
realização de convênio com a Fundação PROCOM, destinado ao 
Estabelecimento do Programa Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor, para cumprimento das Disposições do Código de Defesa do 
Consumidor e demais normas da Política Nacional das Relações de 
Consumo. 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: 02 de maio de 
2.006. 
 
 
 

 
Ver. Paulo César Missiato 

      Presidente 
 
 
 

 
Ver. Carlos Alberto dos Santos                     Ver. Atílio Aparecido Juliati 
              1º Secretário                                              2º Secretário. 
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