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

 
                                       Aos cinco dias do mês de março do ano dois 
mil e sete, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, 
Palácio “Prof. Oscar de Oliveira Alves”, localizada 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, Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de 
Oliveira, Marcelo Simão, Paulo César Missiatto, e Paulo Henrique de 
Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal. 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 009/07, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 010/2.007, o qual Autoriza 
o Executivo Municipal a doar sementes da leguminosa Arachis 
Pintoe. 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)- Projeto de Decreto 
Legislativo  nº. 001/2.007, de autoria do Sr. Vereador Marcelo Simão, 
Dispondo sobre a concessão de Título de Cidadania Santarritense 
Honorário ao Ilustríssimo Senhor Roque Barbieri, Deputado 
Estadual, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados a nossa 
comunidade e ao nosso Município. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, 
Orçamento Economia e Administração Pública e de Política Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 
3)- Requerimento nº. 007/2.007, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, 
Votos de Aplauso e Congratulações ao CRAS – Centro de Referência 
da Assistência Social aos Departamentos de Cultura, Saúde e 
Turismo, através de seus respectivos Diretores, bem como a toda 
equipe da Cozinha Piloto e da Garagem Municipal, pela realização do 
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Projeto Férias em Movimento, realizado no mês de janeiro. Submetido 
à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 4)- 
Requerimento nº. 008/2.007, de autoria do Sr. Vereador Marcelo 
Simão, subscrito pela Vereadora Maria Rita de Cássia F. M. de 
Oliveira, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, 
informações do Chefe do Executivo, a respeito da entrega de 
exemplares do Jornal “Cidade de Santa Rita” por funcionários da 
Municipalidade. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 5)- Requerimento nº. 009/2.007, de autoria do Sr. 
Vereador Marcelo Simão, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, informações sobre a imensa cratera aberta na quadra 
590, no Jardim Alvorada, numa área  de Próprio Municipal destinada 
ao Sistema de Lazer. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade; 6)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José 
Rodrigues, números: 016/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para juntamente com o Departamento 
Competente da Municipalidade, estudarem com muito empenho, 
todas as possibilidades de asfaltar as vias públicas de nossa cidade, 
onde ainda existe o calçamento  com paralelepípedos, evitando assim, 
as constantes pedras levantadas no leito das ruas, onde os motoristas 
são obrigados a desviarem para não danificar os pneus de seus 
veículos; 017/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que envide os esforços necessários junto ao Conselho 
Municipal de Trânsito – COMUTRAN, de nossa cidade, no sentido da 
colocação de dois semáforos na Rua Ignácio Ribeiro, um  no 
cruzamento da Rua José Rodrigues Palhares e outro no cruzamento 
da Rua Barão de Cotegipe, devido  o tráfego intenso de veículo nessa 
importante via pública. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis. Terminado o Material do Expediente, o Sr. Presidente 
manifesta o seguinte, “Estive verificando no Jornal da cidade vizinha 
de Leme e uma divulgação me chamou a atenção que foi sobre 
Empresa que cuida da manutenção e construção dos Esgotos e 
Galerias de águas pluviais da cidade e nesta divulgação comunicam à 
população que realizam periodicamente o controle de vetores nas 
redes, eliminando baratas, ratos e outros transmissores, evitando 
assim, doenças como diarréias, cólera, hepatite, entre outras e 
ficamos tristes de saber que faz anos que observamos a necessidade 
deste tipo de serviço na rede de esgoto de Santa Rita do Passa Quatro, 
esperamos que as medidas sejam tomadas, pois, é uma questão de 
saúde pública. Logo após, oferece a palavra aos oradores inscritos e 
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fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: Maria Rita para manifestar 
o seguinte: “Boa noite a todos, Mesa, Vereadores, Platéia presente; 
Quero fazer um cumprimento nesta Casa, pois, no próximo dia 08 de 
março, comemoramos mais um Dia Internacional da Mulher, quantas 
lutas nós mulheres temos travado pela igualdade de direitos junto aos 
homens, na política Santarritense, sou a única mulher, ainda estamos 
muito tímidas na esfera política, mas aproveito para conclamar as 
mulheres para que se engajem nos movimentos políticos e assim, 
poderemos dar a nossa colaboração na discussão de políticas públicas 
voltada, principalmente, ao atendimento dos problemas e aqui vai um 
agradecimento aos homens, pois, com vocês, nós nos 
complementamos, geramos filhos e ao sermos mães, exercitamos o 
que há de maior em amor e dedicação, sendo assim, ficam aqui meus 
cumprimentos a todas as mulheres; Tomei a liberdade de assinar o 
Requerimento de autoria do Vereador Marcelo, requerendo 
explicações ao Executivo sobre a distribuição de exemplares de um 
Jornal que não é oficial; Muitos requerimentos esta Vereadora já 
encaminhou, foram todos aprovados por unanimidade, mas, 
infelizmente, muito poucos foram apurados, é uma pena, pois, nós 
políticos estamos na vida pública e somos observados, cobrados em 
nossas atitudes e nos foi confiado muito votos para que cuidemos de 
nossa cidade e não fazer mau uso da máquina pública, portanto, 
lamento muito um Requerimento desta natureza, isto, para mim, é a 
certeza da impunidade, também, tem um assunto na mídia que está 
sendo discutido, que é a questão da diminuição da idade penal, eu sou 
totalmente contra, pois, não adianta diminuir a idade penal que a 
criminalidade não vai diminuir, o que precisamos é voltarmos a ter 
valores, famílias e políticos com bons exemplos, o que muito me 
preocupa é o fato de  estarem usando adolescentes que embora sabem 
que é errado, mas, estão cumprindo  ordens, conforme foi pedido pelo 
requerimento  irão ser apuradas as responsabilidades e acredito que 
isto tenha uma resposta”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente, 
Quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional das 
Mulheres, que transcorrerá no próximo dia 08, tenho certeza que se 
tivéssemos mais mulheres na política, teríamos muito mais ética, 
senso, equilíbrio, pois, é uma característica da Mulher; Quero 
cumprimentar nosso colega Atílio pelo campeonato Disk limp e 
estaremos torcendo no próximo domingo para que seu time tenha 
êxito no campeonato regional; Estamos concedendo um título de 
Cidadão Santarritense ao  Deputado Roque Barbieri que é o 
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Deputado mais votado da história de Santa Rita, com centenas de 
atendimento ao nosso Município, atendeu diversas instituições e será 
uma grande justiça oferecer este título a ele; Quero lembrar que na 
edição 1.999 do Jornal O Santarritense, na coluna “Há trinta anos 
atrás”, coincidentemente, tem um artigo dizendo: bicicletas serão 
apreendidas, se a trinta anos atrás já tínhamos este problema, 
imaginem hoje, em 2.007, com mais bicicletas e veículos na cidade; 
Poucas indicações nossas são atendidas pela Municipalidade, temos 
uma dificuldade imensa em aprovar nossas proposituras; Este 
Vereador havia solicitado, através de um munícipe, que a Rua 
Marechal Deodoro fosse mão única da Rua Madre Carmelita até a 
Rua Inácio Ribeiro, facilitando o fluxo de ambulâncias, além de ser 
uma rua estreita para dupla mão de direção e hoje o meu funcionário 
sofreu um acidente neste local e quem, talvez, esteja errado é o 
Município, que ainda não tenho adotado uma contra mão de direção, 
como foi solicitado”; Logo após, justifica seu Requerimento de nº. 
009/2.007 e manifesta o seguinte: “Com relação ao Requerimento de 
nº. 008/2.007, quero informar que pude apurar que a Prefeitura 
estava a serviço de um Jornal particular, infelizmente, um jornal que 
fala somente bem do Sr. Prefeito e que não faz nenhum 
questionamento político, administrativo do Município, um Jornal 
tendencioso, espero que isto seja apurado e que a Lei seja cumprida, 
espero, também, que o Sr. Prefeito, juntamente com a comissão de 
sindicância do Município sabia apurar os fatos, pois, se nada for feito 
será muito grave e se punirem pessoas inocentes, a situação se 
complicará, portanto, espero que o Sr. Prefeito tenha a sensibilidade 
de resolver esta situação”; Paulo Henrique de Melo, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas e Platéia presente: “Este 
Vereador fez várias reivindicações de sinalização de solo e aérea, 
inclusive, no período em que os estudantes de Medicina estiveram em 
nosso município, houveram vários acidentes, em virtude desta falta 
de sinalização de solo, Quero, em nome da Colega Maria Rita, 
parabenizar todas as mulheres, pelo seu dia; Quero, também, 
parabenizar nosso Colega, Esportista, Atílio, pelo resultado do 
campeonato; Estive presente em uma reunião onde foi discutido sobre 
a instalação de um canil para recolher  os animais soltos pelas ruas, 
achei interessante a iniciativa de determinado cidadão em 
reaproveitar o espaço físico dentro do CAIS, houve uma 
disponibilidade grande da Direção do CAIS de colocar este espaço a 
disposição do Município; Logo após Justifica sobre seu Requerimento 
apresentado na Secretaria desta Câmara, solicitando informações a 
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Autovias Concessionária; Presidente, manifesta o seguinte: “Na 
semana anterior aconteceu uma importante reunião na cidade de São 
Paulo, onde dois Vereadores desta Casa lá estiveram, Vereador 
Carlos e Vereador José Rodrigues, discutindo a respeito da mudança 
de Santa Rita para o DIR de Ribeirão Preto, um antigo sonho da 
população das autoridades da área, principalmente, e agora este 
sonho poderá se transformar numa feliz realidade, através do 
empenho do Deputado José Bitencourt trazemos esta grande 
conquista, em parceria com o Deputado o “Baleia”; Carlos Alberto dos 
Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas e 
Platéia presente; Recentemente estivemos na Secretaria da Saúde, na 
cidade de São Paulo, juntamente com  o Colega José Rodrigues e, 
também, o Sr. Prefeito Município em uma reunião com  o Secretário 
de Saúde do Estado, com a finalidade de mudarmos nossa DIR de 
Araraquara para Ribeirão Preto, a dois anos que temos trabalhado 
neste sentido, juntamente com  o Deputado José Bitencourt e esta 
reunião foi bastante frutífera, voltamos muito confiantes e o 
Secretário da Saúde nos afirmou que em poucos dias teremos a 
resposta e, com certeza, o resultado será satisfatório, Quero, também, 
parabenizar todas as mulheres na pessoa da Vereadora Maria Rita, 
pelo Dia Internacional da Mulher; Com relação ao Requerimento 
apresentado pelo Vereador Marcelo Simão, já foi aberto por Decreto, 
uma Sindicância para apurar estes fatos e sem nenhuma dúvida, esta 
Casa estará apurando e, com certeza, teremos uma solução muito em 
breve, como bem disse a Colega Maria Rita, estamos aqui para honrar 
o nosso voto e que saibamos fazer isto muito bem, mas, o que muito 
me deixou indignado, foi que as Contas da Administração passada 
que veio totalmente rejeitada pelo Tribunal de Contas, com tantas 
irregularidades, que esta Casa reprovou, tivemos votos a favor 
daquelas contas, enquanto o Tribunal de Contas apresentou Parecer 
contrário, sendo assim, acredito que devemos ter a mesma conduta 
para com a atual administração e com a passada, sabemos que  as 
Contas da Administração do ano de 2.004 está chegando e vamos ver 
a conduta de cada Vereador”; Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “O Vereador Carlos esta criticando minha conduta, mas, a 
sua postura Vereador Carlos, nunca foi de investigar, agir e Vereador 
para criticar teria primeiro que agir, o que não faz”; Presidente: 
“Gostaria, neste instante, de solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, para 
que agendasse uma reunião com esta Presidência e o Sr. Prefeito, 
para tentarmos trazer, com o apoio de todos os Srs. Vereadores, 
Partidos, Deputados Federais e Estaduais, um Posto do Ministério do 
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Trabalho para Santa Rita do Passa Quatro, sendo que é um desejo  
popular e espero que possamos contar com o apoio de todos”; José 
Rodrigues, para manifestar o seguinte: “Sr, Presidente, Nobres 
Colegas e Platéia presente; Como já foi dito pelo Colega Vereador 
Carlos, estivemos na cidade de São Paulo, numa audiência com 
Secretario da Saúde, quando fomos muito bem recebidos e nesta 
oportunidade, o Sr. Prefeito, também, solicitou recurso para o 
Postinho de Saúde de nosso Município, onde está sendo feito 
melhorias e o Sr. Secretário ofereceu-nos todo o seu apoio e espero que 
o DIR seja mudado para Ribeirão Preto”; José Mario Castaldi, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Platéia 
presente muito bem representada por Colegas da minha profissão, 
Colegas de Partido; Com relação a DIR, estamos todos envolvidos, não 
temos partidos políticos nesta hora e quem será beneficiado será toda 
a população de Santa Rita, pois, somente nós médicos sabemos a 
dificuldade que é transferir um paciente que necessita de cuidados 
especiais, para uma cidade maior e quando tivermos esta 
transferência para Ribeirão Preto, serão apenas 80Km e nós sabemos 
o que representa transferir um paciente para hospital que se localiza 
a 80Km de Santa Rita ou para um que fica à 160Km, espero que 
consigamos esta transferência para o DIR de Ribeirão Preto, pois 
sabemos da grande importância; Quero cumprimentar o Colega Paulo 
de Melo,  pela lembrança dos empregos que surgirão com o novo 
pedágio, realmente, temos que lutar para que estes empregos fiquem 
para Santa Rita, pois, temos muitos desempregados, temos muitos 
locais em nossa cidade com pessoas de outras localidades 
trabalhando, portanto, vamos lutar para que consigamos estes 
empregos para nossos munícipes”. O Sr. Presidente informa que a 
partir de amanha estará em contato com a Empresa a fim de 
viabilizar as possíveis inscrições de Santarritenses. 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: 005/2.007, Dando nova 
redação ao artigo 25 da Lei nº 2.340, de 20/06/00. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade; 006/2.007, Dando nova redação ao artigo 1º da Lei 
2.514 de 16/12/2.003 e artigo 39 da Lei nº 2.243/98. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores 
para a 4ª Sessão Ordinária  à ser realizada no dia 19 de março de 
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2.007, às 20:00 horas, para serem Discutidos e Votados o Projeto de 
Lei números: 010/2.007, o qual Autoriza o Executivo Municipal a doar 
sementes da leguminosa Arachis Pintoe e Projeto de Decreto 
Legislativo  nº 001/2.007, Dispondo sobre a concessão de Título de 
Cidadania Santarritense Honorário ao Ilustríssimo Senhor Roque 
Barbieri, Deputado Estadual, pelos relevantes e inestimáveis serviços 
prestados a nossa comunidade e ao nosso Município 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: 19 de março 
de 2.007.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
   Presidente 
 
 

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