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

 
                                       Aos quatro dias do mês de setembro 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 terceira 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 Márcio Barioni 
solicita um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr: Prof. Paulo Henrique da Rocha 
Correa e das Srªs Sonia Ap. Gaspar Oscar, Maria Luiza Bezerra Tacon e Zulmira Vieira 
Ferreira, falecidos 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 159/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando os Balancetes da receita e Despesa desta Municipalidade, referente ao mês de 
Julho de 2.006. Os referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa, à 
disposição dos Senhores Vereadores; 2)- Projeto de Lei nº 035/2.006, de autoria do Sr. 
Vereador Carlos Alberto dos Santos,  Alterando a redação do Artigo 2º da Lei Municipal 
nº 1.983, de 20/07/1.992, que Institui a Semana de Prevenção às Deficiências. O referido 
Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação; 3)- Requerimento nº 
014/2.006, de autoria da Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia F. Mondin de Oliveira, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Congratulações às alunas 
Vivian Aparecida Zala da Cruz e Danielle Cristina da Silva, da E.E. “Profª Inês Giaretta 
Sguerra”, pela excelente classificação que obtiveram na Olimpíada de Matemática, Física 
e Química, realizada pelo Instituto de Física da USP/São Carlos em 10/06 p.p. e nosso 
reconhecimento pelo empenho da Direção e Corpo Docente da instituição em oferecer 
ensino de qualidade aos seus alunos. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 4)- Requerimento nº 015/2.006, 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, Corpo Docente, Funcionários, Alunos e 
Voluntários da E.E. Nelson Fernandes, por ser a 1ª escola estadual a ter matéria publicada 
na Seção “Perfil” da Revista Direcional Escolas de circulação nacional com grande 
divulgação em congressos internacionais e eventos educacionais. Submetido à apreciação 
do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 5)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador José Rodrigues, números: 085/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários, no sentido de eliminar o 
grave problema da água empossada na sarjeta, na Avenida Padre Pio Corso, sentido 
bairro-centro, onde existe grande quantidade de pequenos buracos; 086/2.006, Indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários, 
no sentido de proceder pelo Departamento competente a remodelação da “Praça José 
Carlos Missiatto”, localizada defronte o Ginásio Municipal de esportes “Celso Sintoni”, 
nesta cidade; 087/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine os estudos necessários, no sentido de proceder pelo Departamento 
competente a remodelação da “Praça Oscarina Vieira da Silva”, localizada no bairro 
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Jardim Cinelândia, nesta cidade. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 6)- Indicações apresentadas pelo 
Sr. Vereador Márcio Barioni, números: 088/2.006, Indicando ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as possibilidades, de serem plantadas algumas mudas de 
“Ype” ao longo dos canteiros da Avenida Padre Pio Corso, Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador Márcio Barioni, número: 089/2.006, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilidades, de ser implantado em nosso município o “Projeto 
Banda na Praça”, utilizando para isso a “Banda Musical Zequinha de Abreu”. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 7)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Atílio Ap. Juliati e 
subscrita pelo Vereador Paulo H. de Melo, número: 090/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que viabilize junto ao setor competente a 
instalação de uma faixa de massa de asfalto, bem como as respectivas pinturas das faixas 
de pedestres, em frente aos Supermercados São José (Zanin) e do Supermercado São 
Sebastião. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 8)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Missiatto e subscrita pelo Vereador Paulo H. de Melo, número: 091/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que viabilize a construção do Velório 
Municipal em Santa Cruz da Estrela. A Indicação acima referida será encaminhada ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- Indicação apresentada por 
todos os Srs, Vereadores, nº 092/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para viabilizar a cobertura da quadra do SESI, por ser um próprio Municipal. 
A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 10)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Missiatto e subscrita pelo Vereador Carlos Alberto dos Santos, nº 093/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessário, no 
sentido de que o ônibus circular que faz o transporte das pessoas dos bairros ao centro de 
nossa cidade e vice-versa, durante a semana, seja feito, também, nos finais de semana, ou 
pelo menos aos sábados, para atender os munícipes. 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: José Rodrigues, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas, Dr. Carlos Cardenhas, Platéia presente e ouvintes da Rádio 
Zequinha de Abreu, boa noite. Estou muito contente com o desempenho dos eventos que 
estão ocorrendo em nossa cidade, com a presença dos estudantes da Intermed, o comércio 
local está vendendo muito bem, deixando todos bastante satisfeitos; Foi solicitado 
novamente ao Deputado Bitercourt uma viatura para a Policia Civil, pois, trata-se de uma 
condução muito usada e está bastante difícil a rotatividade dentro da cidade; Com relação 
ao asfalto que venho solicitando próximo ao Ginásio de Esportes, é devido ao desgaste, 
pela grande quantidade de água e com isto, formando possas e buracos, criando larvas e 
pernilongos e causando um desconforto muito grande em um local que é o cartão de visita 
da cidade, embora a arborização e a limpeza da Praça do Ginásio de Esporte Celso Sintoni 
não está muito boa, sendo assim, torna-se necessário a colocação de Funcionários e uma 
arborização a altura desta Praça, como também, ocorre esta reclamação na Praça Oscarina 
de Oliveira”; Marcelo Simão, “para manifestar o seguinte: “Boa noite Sr. Presidente, Srs. 
Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente e ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu; 
Quero cumprimentar a Rádio Zequinha de Abreu, pelo Programa “Mensagem de vida”, 
dirigido pelo Pastor Carlos e o Presbítero Pedro, do qual fui convidado a participar de um 
dos programas para falar sobre a política de nossa cidade e deixaram o convite aberto a 
todos os Srs. Vereadores para estarem participando também, inclusive, sou portador de 
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um pedido do Pastor Carlos, para que levasse ao Sr. Presidente este pedido para que no 
inicio das Sessões fosse lido uma passagem bíblica como mensagem; Quero 
cumprimentar a Escola Nelson Fernandes pelo excelente trabalho que vem realizando, 
com projetos premiados no país; Quero me solidarizar com a Indicação de nº 090/06, do 
colega Paulo Mello, dispondo sobre a falta de asfalto próximo aos Supermercados São 
Sebastião e São José, por tratar-se de uma medida muito necessária; Com relação à 
Indicação de nº 093/06, dispondo sobre os ônibus rodarem nos finais de semana, de 
autoria do Sr. Presidente e do Ver. Carlos trata-se de uma medida muita bem lembrada, 
quero argumentar que no passado fizemos um requerimento neste sentido, onde foi nos 
informado que este serviço encontra-se na clandestinidade, a empresa que faz o transporte 
circular da população não possui nenhum convênio firmado com a Prefeitura, portanto, 
não podemos exigir nada desta empresa e para que ela preste este serviço oficialmente à 
população, ela precisaria de um subsídio, pois, o serviço não é rentável de forma 
comercial, portanto, é necessário que seja criado este convênio com a empresa de ônibus, 
para que ela possa exercer este serviço”; Márcio Barioni, o qual usa da Palavra para 
justificar suas Indicações apresentadas nesta noite e, também, para manifestar o seguinte: 
“Quero parabenizar a Prefeitura Municipal pela realização da Intermed, um evento que 
trouxe cerca de 5.000 Jovens estudantes e isto, certamente, está aquecendo o nosso 
comércio e nossa prestação de serviços; Estamos vivenciando o nosso 45º Festival 
Zequinha de Abreu, que está sendo um sucesso; Nesta semana teremos um evento 
destinado aos Jovens de Santa Rita, “Independência ou Rock” e desejo aos responsáveis e 
quem estiver participando, pleno sucesso; Na última Sessão Ordinária, cobrávamos da 
Prefeitura providências; Quanto ao início das atividades dos computadores que se 
encontram no prédio do Departamento da Educação, na Avenida principal da cidade, 
ouvimos por várias vezes o Senhor Prefeito Municipal dizer que aqueles computadores  
seria para toda a população, mas, pelo que vejo na resposta do Diretor da Educação, estes 
computadores serão usados pelos Srs. Professores da rede Municipal, estive em contato 
com o Diretor Administrativo, ele reconheceu que houve um equívoco, pois, quando os 
equipamentos são comprados com dinheiro da Educação devem ser usados pela 
Educação, compreendo o manifesto e agradeço a atenção dispensada, o Departamento de 
Educação ainda coloca que gostaria de proporcionar aulas de informática a todos os 
demais docentes da rede municipal, mas que, infelizmente, torna-se impossível, visto que 
os professores habilitados se encontram com a carga máxima de aulas semanais 
permitidas por lei, eu vejo que é muito simples, que seja organizado um novo concurso e 
que seja capacitado mais professores de informática, para que todos os professores e 
alunos sejam atendidos pelos computadores que a Prefeitura possui e para o próximo ano 
a intenção é que todas as escolas recebam computadores para crianças, mas eu volto a 
insistir que as crianças mais carentes devem ter acesso a informática;  Paulo Henrique de 
Mello: o qual usa da Palavra para justificar suas Indicações apresentadas nesta noite e, 
também, para manifestar o seguinte: “Venho parabenizar o policiamento na pessoa do 
Tenente Daniel, que com toda a ocorrência tem atendido a população a contento, com este 
volume de pessoas que aumentou com a intermed no Município; Com relação ao ônibus 
circular, o qual já fizeram indicação, gostaria de lançar uma idéia para que possamos levar 
ao Prefeito Municipal, a proposta seria que o Município pudesse comprar ônibus para 
colocar na rua, desta forma a Prefeitura teria condições de atender o serviço de transporte 
coletivo em Santa Rita, pois, da forma que está, se acontecer algum acidente, a 
responsabilidade é do Município, pois, este é um  serviço de concessão, há um 
consentimento do Município e ele irá responder com responsabilidade; Quero solicitar o 
apoio do Colega Marcelo Simão, com relação aos recuos no Código de Obras, pois, é uma 
área específica de Engenharia, para regulamentarmos os recuos das construções, pois, o 
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que foi informando é que irá ficar apenas para o próximo ano, sendo assim, não sabemos 
quando seria a  aprovação”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Estamos 
estudando o Código de Obras do Município, está bem adiantado e logo após, 
começaremos o estudo da lei de uso e ocupação do solo, onde teremos recuo e todos as 
questões pertinentes e creio que até o  final do ano, tenhamos pronto pelos Engenheiros e 
Arquitetos e submeteremos aos colegas para análise e apreciação destas duas leis Código 
de Obras do Município e Lei de Uso e Ocupação do solo”; Paulo Henrique de Mello, para 
manifestar o seguinte: “Eu gostaria de parabenizar o Município pela realização da 
Intermed, como disse o Colega José Rodrigues, há um aumento substancial no comércio, 
mas, neste domingo, deparamos com todo o comércio fechado e nossa cidade com mais 
de três mil visitantes, sem ter onde comprar nada, acredito que foi uma falha, pois, nesta 
época em que recebemos estes estudantes poderia ser estudada uma forma de abrirem o 
comércio no domingo e fecharem na segunda-feira, portanto, creio que este evento é bem 
vindo, mas houve uma falha no planejamento no atendimento a esta população; Quero 
parabenizar a Radio Zequinha de Abreu pela iniciativa, pois, agora a população tem como 
tomar conhecimento dos trabalhos do Legislativo”; Carlos Alberto dos Santos, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, platéia presente; A Emenda que 
propomos, alterando a Lei nº 1.983, que institui a prevenção a deficiência, este trabalho 
vem sendo realizado com muito sucesso pelo APAE e com muita dificuldade, fomos 
analisar esta lei e ela mostra que é obrigação do Executivo, do Departamento da Saúde e 
quem vem realizando é a APAE e pensamos em fazer uma emenda a esta lei; portanto, 
conto com o apoio de todos para que esta lei seja aprovada; recebi uma reclamação dos 
moradores do Bairro Jardim 22 de maio, devido a falta de uma torneira na quadra 
existente na praça daquele bairro, os moradores alegam que foram retiradas todas as 
torneiras daquela praça e devido a necessidade, solicitam providências, sendo assim, 
solicito ao amigo Marcos Barbatana, funcionário da Municipalidade, aqui presente, nesta 
noite, que tome as devidas providências; Quanto ao ofício que o colega Vereador José 
Rodrigues fez ao deputado José Bitencourt do partido PDT, solicitando uma Viatura para 
a Policia Civil, recebi uma informação de que já está aprovada uma verba no valor de $ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para aquisição de uma viatura para Policia Civil de 
nosso Município, mas, somente será liberada após as eleições; Com relação ao que foi 
reivindicado pelo Vereador Marcelo, sobre as camisetas oferecidas a Banda Zequinha de 
Abreu, fomos informados pelo Diretor de Cultura, através de ofício que está sendo 
providenciada a aquisição destas camisetas; Com relação ao questionamento do Vereador 
Dr. Castaldi, sobre o número de funcionários em Santa Cruz da Estrela, recebi a 
informação que são quatro funcionários na Saúde, administração de obras são seis, e hoje 
está sendo enviado um Jardineiro para estar colaborando e na programação do concurso 
realizado, temos dois que estão para serem chamados, portanto, estão sendo tomadas 
providências para resolver o problema existente; Quanto à abertura do Museu nos finais 
de semana, está sendo estudada a possibilidade da abertura aos domingos; Gostaria de 
parabenizar o Sr. Presidente, pela iniciativa da transmissão das Sessões da Câmara pela 
Rádio Zequinha de Abreu, pois, com certeza, trará muitos benefícios a população; O Sr. 
Presidente manifesta o seguinte: “Quero Agradecer o Vereador Marcelo Simão pelo apoio 
as Indicações apresentadas por este Vereador e ao Vereador Paulo de Mello  e Carlos 
Alberto dos Santos pois, estamos repetindo estas indicações e solicito o apoio do Líder do 
Sr. Prefeito, Vereador Carlos, para que possamos receber uma atenção especial às nossas 
indicações e que possamos receber uma resposta concreta do Executivo, para que 
tenhamos condições de atendermos nossos municípios”; Carlos Alberto dos Santos, para 
manifestar o seguinte: “Foi solicitado ao Sr. Prefeito uma atenção especial ao Sr. Prefeito, 
para que as respostas sejam dignas de nosso trabalho”. Ninguém mais desejando fazer uso 
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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 Resolução nº 001/2.006, Acrescentando parágrafo 1º e 2º e 
dá nova denominação ao Parágrafo Único do Artigo 1º do Capítulo I das Disposições 
Preliminares do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Santa Rita P. 
Quatro; Onde a Câmara Municipal realizará uma Sessão ordinária ou extraordinária 
semestralmente em locais públicos tais como escolas, Centro Cultural, CAIC, definindo 
data e local pelo Presidente da Câmara Municipal; A Mesa Diretora da Câmara Municipal 
apresenta Parecer contrário ao referido Projeto de Resolução, bem como, a Comissão de 
Justiça e Redação, e a Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração 
Pública. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Discussão o Projeto de Resolução nº 
001/2.006 e solicita a Palavra os Srs. Vereadores: Marcelo Simão, o qual usa da palavra 
para manifestar o seguinte: “Embora a Mesa e as Comissões apresentaram parecer 
contrário ao referido Projeto de Resolução, os argumentos são fracos e  sem sustentação 
nenhuma, haja visto que o argumento de montar uma Câmara itinerante, de levar 
informação a população é citado pela Comissão de Finanças e Orçamento, como 
argumento  que não são suficientes e nem satisfatório, mas, o que  é satisfatório? É 
escondermos as Sessões da população, de uma escola, de um exercício de cidadania, 
falam em falta de segurança e transtorno, uma vez por semestre nos dirigirmos a uma 
instituição que possuem muitas salas, como esta; Quanto custaria isto? Portanto, os 
argumentos usados é que são fracos; Este Projeto apenas iria contribuir para a 
popularização dos trabalhos, a informação dos munícipes, a orientação de nossos 
estudantes; portanto, lamento profundamente a decisão de Vossas Excelências, a falta de 
sensibilidade de levar o trabalho da Câmara a população duas vezes ao ano, portanto, fica 
aqui meu protesto e inconformidade com os motivos fracos apresentados”; José 
Rodrigues, para manifestar o seguinte: “As Sessões Solenes podem serem realizadas em 
qualquer lugar da cidade, nós já fizemos convites as Escolas, as Professoras, para que 
viessem assistir nossos trabalhos, vieram algumas vezes e logo deixaram de vir, portanto, 
acredito que se fossemos em uma Escola para realizarmos uma sessão, corremos o risco 
de ter poucos alunos assistindo, sendo assim,  me manifesto contrário ao referido Projeto 
de Lei”. O Sr. Presidente usa da Palavra para manifestar o seguinte: “Defendendo o 
Parecer da Mesa Diretora, espero que o próximo Presidente continue com a transmissão 
das Sessões pela Rádio Zequinha de Abreu, pois, agora a população tem como 
acompanhar todo o trabalho desta Casa de Leis, sem sair de suas casas, e um dos motivos 
desta Mesa ser contrária a este Projeto é pelo fato de que esta Casa  possui oitenta e seis 
lugares para convidados e desde que estou nesta Presidência esta Casa lotou apenas em 
Sessões Solenes ou em Sessão quando destacamos pessoas que foram lembradas por 
terem feito algo por Santa Rita do Passa Quatro, portanto, este é o motivo de 
apresentarmos parecer desfavorável”; Márcio Barioni, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, quero colocar que Vossa Excelência foi muito feliz em sua colocação, a 
Comissão de Justiça e Redação apresentou Parecer desfavorável a esta iniciativa e 
acredita que esta Câmara começa abrir novos horizontes, agora com a transmissão ao vivo 
por uma Emissora de Rádio, onde em casa pode acompanhar o trabalho de todos os 
Vereadores, inclusive, do Executivo nesta Casa e tenho certeza que outras ações serão 
tomadas por esta Mesa e pela próxima, acredito que  caminho é este, temos que abrir as 
portas e trazer a população para esta Casa, alias, esta é a Casa do povo”; Maria Rita, para 
manifestar o seguinte: “Quero me solidarizar com o Ver. Marcelo, pelo Projeto de 
Resolução apresentado, cumprimentando, primeiramente, a Rádio Zequinha de Abreu que 
está fazendo a cobertura de nossas Sessões, cumprimentando, também, o Sr. Presidente 
por esta iniciativa e realmente a Câmara itinerante seria mais uma oportunidade de 
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divulgarmos nossos trabalhos, é uma inovação, dizer se daria certo ou não seria difícil, 
mas, acredito que valeria a pena investir nisto, sendo assim, justifico que meu voto é 
favorável ao referido Projeto de Resolução”. Terminada a discussão, o Sr. Presidente 
coloca em Votação o Projeto de Resolução nº 001/06, sendo o mesmo reprovado pela 
maioria, sendo que votaram favoráveis ao mesmo, os Sr. Vereadores Marcelo Simão e 
Maria Rita C. F. Mondim de Oliveira.  Logo após, o Sr. Presidente anuncia a Ordem do 
Dia da próxima Sessão, sendo: Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei nºs 
032/2.006, o qual Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, a firmar 
convênio com a Fundação Prada de Assistência Social, para receber doações com o fim 
específico de realizar melhorias na Creche Anna Prada e dá outras providências; 
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; Apreciação do Parecer do Tribunal de 
Contas, ref. as Contas da Prefeitura Municipal, relativa ao exercício do ano de 2.003. 
Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Vereadores para a 4ª Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 06 de setembro p. 
futuro, às 18:00 horas e convoca para a 14ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 18 de 
setembro de 2.006, às 20:00 horas e 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: 18 de setembro 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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