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

 

                                       Aos cinco dias do mês 
de junho 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 Nona 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. Os Srs. Vereadores Márcio Barioni, José Mário 
Castaldi e José Rodrigues solicitam um minuto de silêncio pelo 
falecimento dos Srs.: Roberto Zorzi, José Tacão, José Tacão 
Primo, Pedro José Viviani, das Srs. Henriqueta Giareta 
Camargo, Elisa Nonato Zanirato e do jovem Bruno Augusto Pires 
Arioli, ocorridos 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 111/06, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 027/2.006, o 
qual Altera Artigo 2º da Lei nº 2.645, de 29 e maio de 2.006. 
O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de 
Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº 
112/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto 
de Lei nº 028/2.006, o qual Dá nova redação à Lei nº 2.613, de 
08 de novembro de 2.005. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Política 
Urbana, Rural e de Meio Ambiente e de Política Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e 
manifestações; 3)- Projeto de Lei nº 022/2.006, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, Autorizando a concessão de Vale 
Alimentação e dá outras providências, ficando a Câmara 
Municipal autorizada a conceder mensalmente, a todos os seus 
funcionários, a título de “Prêmio Assiduidade, vale 
alimentação no valor de R$.130,00 (cento e trinta reais); 4)- 
Ofício nº 079/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando resposta ao Requerimento nº 003/06, de autoria da Srª 
Vereadora Maria Rita de Cássia F. M. de Oliveira; 5)- Ofício 
nº 110/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando os 
Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, 
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referente ao mês de abril, de 2.006. Os referidos Balancetes 
ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à disposição dos 
Srs. Vereadores; 6)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador 
Carlos Alberto dos Santos, nº 053/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente 
com o Departamento competente, seja estudada a possibilidade 
de enviar à esta Casa, Projeto de Lei isentando do pagamento 
do IPTU as pessoas com de mais de 65 anos de idade, que 
residem no Município há mais de 10 anos e que tenha uma renda 
familiar de até dois salários mínimos. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 7)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador Marcelo Simão, nº 054/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao 
Departamento competente a possibilidade de construção de um 
sarjetão no cruzamento da Rua Guerino Mardegan com a Rua Profº 
Roberto Barioni, no Bairro Jardim São Luiz II, em Santa Rita 
do Passa Quatro-SP, 055/2.006, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento 
competente providências para pintura de uma faixa de pedestres 
que via da frente da Escola Fisk até a Praça Mário Mattoso; 
056/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que solicite ao Departamento competente a 
possibilidade de implantação de Ponto de Táxi nas imediações 
da Santa Casa. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 8)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José 
Rodrigues, números: 057/2.006, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que estude junto ao 
Departamento  competente, as providências necessárias, no 
sentido de dotar todas as escadarias do Ginásio Municipal de 
Esportes “Celso Sintoni”, de corrimão em suas laterais; 
058/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que seja expedida pelo órgão competente dessa 
municipalidade, carteirinha de identificação para os 
aposentados, com o objetivo dos mesmo usá-la para ter livre 
acesso na “Parque Ludovico Zorzi”, quando esse é aberto para a 
pescaria; 059/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para juntamente com a Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade deste Município, solicitem a 
Ilustríssima  Srª Primeira Dama do Estado de São Paulo, o 
material necessário à confecção de fraldas descartáveis. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- Ofício 
enviado pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Augusto Cruz 
Feliciano, encaminhando cópia de documentação. O referido 
Ofício encontra-se a disposição dos Srs. Vereadores para 
cumprimento do Regimento Interno. 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 justificar suas 
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Indicações apresentadas nesta Sessão e, também, para 
manifestar o seguinte: “Quero agradecer ao Funcionário 
Público, Sr. Marcos Barbatana, pelo excelente trabalho 
realizado nos Bairros Jardim São Luiz e Santa Maria, que foi a 
limpeza nestes bairros que muito estavam necessitando; Com 
relação ao DIR, de Araraquara, que é o SUS, segundo o Deputado 
Bitencourt, que se empenhou neste problema da mudança para 
Ribeirão Preto, nos informou que a Chefe do DIR, de Araraquara 
cedeu Descalvado e Porto Ferreira, com exceção de Santa Rita, 
por causa do CAIC, da Saúde Mental; O Diretor da Saúde de 
nosso Município, Dr. José Roberto, pretende agendar uma 
reunião com todos Srs. Vereadores, pois, o que temos a fazer, 
é ir até São Paulo e resolver este problema definitivamente, 
ou muda a Diretoria do DIR, ou a Diretoria do CAIS, como está 
não poderá continuar; Quero colocar ao Sr. Presidente que, com 
relação ao Projeto de Lei, dispondo sobre o ajuste salarial 
dos funcionários da Câmara, temos que tomar cuidado de não 
ferir ninguém e, também, o cuidado de não fazer deste Poder um 
cabide de empregos”; Márcio Barioni; para manifestar o 
seguinte: “Boa noite Sr. Presidente, Caros Secretários, Caros 
Vereadores, Platéia, Dr. Carlos, muito boa noite; Gostaria de 
parabenizar o Departamento Municipal de Esporte, pela 
realização do “Sacode a Praça”, um evento que reuniu milhares 
de pessoas na Praça da Estação, recentemente, e foi um evento 
que alcançou todos os objetivos; Quero, também, parabenizar as 
pessoas envolvidas no Campeonato de Futebol Máster José Paulo 
Diniz, campeonato este que encerrou ontem, também movimentando 
toda cidade; Hoje é Dia do Meio Ambiente, quero deixar 
registrado o trabalho do Conselho do Meio Ambiente, que 
realizou a Primeira Semana do Meio Ambiente em Santa Rita, um 
evento que trouxe palestras, exposições e a distribuição de 
plantas gratuitamente, em dois pontos estratégicos da cidade, 
a frente deste Conselho está o Sr. Antonio Ugatis, que vem 
realizando um trabalho muito positivo nesta área; Quero 
parabenizar, também, os Departamentos envolvidos no Desfile 
Cívico Militar, para festejar os 146 anos de nossa cidade, 
parabenizar os Departamentos, as Escolas e todos que 
participaram de forma direta ou indireta para o sucesso 
daquele desfile e, principalmente, as crianças que se 
entregaram de coração; Quero, também relatar, com tristeza, 
que a mais de um ano venho a esta Tribuna, reclamar dos muros 
de prédios públicos pichados e ainda continuam, realmente vejo 
que é um descaso total, são palavras que incentivam o consumo 
de drogas, álcool, sexo e, também, violência, espero que o 
Poder Público local, tome uma postura e dê um fim a isto, 
quero, também, solicitar ao Funcionário Marcos, que vem 
fazendo um bom trabalho, para que, também, interceda, neste 
sentido; Recentemente tive em contato com a Assessoria de Dr. 
Cláudio Lembo, que para a nossa alegria pertence ao PFL, 
Governador do Estado de São Paulo, inclusive, a Assessoria do 
Governador e da Assembléia Legislativa do Estado, transmitem 
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através deste Vereador, um abraço fraternal ao Presidente 
desta Casa, que, também, pertence ao PFL e ao Vereador Dr. 
Castaldi; Apresentei algumas reivindicações ao Governador e 
tenho esperança de que estas solicitações se tornem realidade, 
entre elas solicitei recursos para construção de uma creche 
para atender famílias dos Bairros, Jardim Planalto, Jardim 
Itália e imediações, a liberação de recursos para a ampliação 
da Creche Assumpta Piovato Missiato, localizada no Bairro 
Jardim Nova Santa Rita e, também, a liberação de recursos para 
construção de uma área de lazer, ou talvez a ampliação daquela 
que já temos, próxima ao CAIC, que na verdade não oferece 
nenhum lazer até o momento, esperamos agora que com a 
construção da piscina e algumas modificações, este local se 
torne uma referência em Santa Rita; Em contato com o 
Companheiro Vereador Dr. Castaldi, este Vereador tomou a 
iniciativa, também, de solicitar recursos para aquisição de 
equipamentos para nossa Santa Casa local, sabemos das 
dificuldades da Santa Casa e caso estes recursos venham será 
de grande benefício a nossa população, espero que estes 
pedidos sejam atendidos por parte do Governador do Estado de 
São Paulo”; Carlos Alberto dos Santos, o qual usa da Palavra 
para justificar sua Indicação apresentada nesta Sessão e, 
também, para manifestar o seguinte: “Quero agradecer e 
cumprimentar os nossos companheiros que estão conosco na 
platéia, os profissionais na área de educação física, obrigado 
pela presença de todos, como também o proprietário da Academia 
do Prof. Pernambuco; Quanto a DIR, que já foi colocado pelo 
Nobre Companheiro José Rodrigues, a resposta do Deputado 
Bitencourt, ainda esta semana, em contato com o mesmo, 
solicitei, que fosse marcado uma reunião com o Secretário da 
Saúde ou, se possível, com o Governador do Estado, e se tornar  
necessário irmos todos nós Vereadores até São Paulo, com toda 
certeza, o Sr. Presidente não medirá esforços para isto; 
Aproveitando a oportunidade da presença do Companheiro Marcos 
Barbama, aqui presente, gostaria de solicitar-lhe que fosse 
tomada providências nas árvores que foram plantadas na Av. 
José Ribeiro de Oliveira, que foram quebrados e estão brotando 
novamente, merecendo um certo cuidado”; Marcelo Simão, o qual 
usa da Palavra para Justificar sua Indicação apresentada nesta 
Sessão e, também, para manifestar o seguinte: “Quero agradecer 
as palavras do Vereador Márcio sobre o Conselho do Meio 
Ambiente, do qual eu, também, faço parte; por iniciativa do 
nosso Presidente Antonio Ugatis, seu dinamismo, está sendo 
realizada a Semana do Meio Ambiente, muito interessante a 
primeira, e promete ser muito mais, pois, Santa Rita está 
trabalhando firme neste propósito; Quero me solidarizar com as 
palavras do Vereador Márcio Barioni, sobre a Creche no Bairro 
Jardim Planalto e Itália, que foi motivo de uma indicação 
deste Vereador no ano passado, de nº 011/05, um bairro muito 
esquecido pela administração Municipal, seria muito importante 
esta conquista; Quero me solidarizar com o Vereador Carlos, 
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sobre a isenção de Impostos Municipais, também, concordo 
muito. Naquela Sessão no Final do ano passado, falávamos em 
justiça fiscal, e em aumentar os impostos para quem ganha 
muito e que reduzisse daquelas pessoas carentes; No ano 
Passado, apresentei a Indicação de 066, solicitando que as 
pessoas portadoras de doenças graves, aposentados e que 
recebem apenas um salário mínimo, que fossem isentas dos 
impostos municipais; Com relação a Comissão Especial de 
Inquérito, proposta pelo Procurador Geral de Justiça através 
do Promotor Público, me manifestei favorável a este pedido, 
não para punir mas para verificar a legalidade dos fatos; Já 
nos furtamos nesta Casa a fazermos duas ou três Comissões de 
Inquérito, acredito que é uma oportunidade que temos de nos 
redimir junto a população e verificarmos o procedimento, que o 
Procurador Geral de Justiça nos solicita”; Maria Rita de 
Cássia F. M. de Oliveira, Boa noite, Sr. Presidente, Membros 
da Mesa, Nobres Colegas e platéia presente a qual agradecemos 
a presença de todos; “A título de esclarecimento, o ofício nº 
079/06, de autoria do Executivo, encaminha resposta sobre o 
Requerimento apresentado por mim, solicitando a relação das 
Famílias atendidas pelo Bolsa-Família, este material já se 
encontra na Casa a disposição de todos, solicito aos Nobres 
Colegas, que analisem estas informações, para que possamos dar 
explicações de como funciona o Bolsa-Família em nosso 
Município, infelizmente, temos ouvindo através de noticiários, 
alguns Municípios que não estão seguindo os critérios exigidos 
ao atendimento das Famílias que recebem este benefício, e para 
que nós não sejamos surpreendidos por alguma denúncia, não 
podemos nos furtar de analisarmos esta situação e nesta mesma 
linha quero lembrar que teremos mais uma Sessão Ordinária 
neste mês e em seguida estaremos entrando em recesso e está 
pendente ainda a análise das contas da Fapis 2.005, solicitada 
por mim através de Requerimento e o que verifiquei foram 
irregularidades na prestação de contas, pois, aprovamos para 
subvenção até R$ 70.000,00 a serem gastos na Fapis e a 
Prestação de Contas apresentadas não condiz com a aprovação 
Legislativa dada, portanto, acredito que neste caso, as 
irregularidades devem dar problemas com o Tribunal de Contas, 
sendo assim, devemos analisar tudo isto com muito critério; Eu 
entendo que não estamos aqui acusando, mas, fazendo a nossa 
parte, de fiscalizar”. 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: 010/06, Dispondo 
sobre a denominação de via pública, ficando denominada de 
Avenida Lauro Zanirato, a atual via pública sem denominação, 
que inicia na Avenida José Ribeiro de Oliveira e vai até a Rua 
Carmelinda Valdi Pavani, localizada no Bairro Jardim Lagoinha. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto 
de Lei aprovado por unanimidade; 012/06, Disciplinando o 
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funcionamento de clubes, academias e outros estabelecimentos 
que ministrem aulas ou treinos de ginástica, dança, artes 
marciais, esportes e demais atividades fisico-desportivas e 
recreativas e dá outras providências. Submetido em Discussão e 
Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade; 014/06, Dispondo sobre a proibição de acesso de 
sites de violência e armamento, pedofilia, pornografia, drogas 
e sexo. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido 
Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 015/06 Institui o 
Programa de Adoção de Praças Públicas de Esportes e de áreas 
verdes de Santa Rita do Passa Quatro, estabelece seus 
objetivos e processos, suas espécies e limitações das 
responsabilidades e dos benefícios dos adotantes. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei 
aprovado por unanimidade; 017/06, Revogando o § 1º Artigo 12 
da Lei Complementar nº 2.558, de 14 de outubro de 2.004, que 
dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social e dá 
outras providências. Submetido em Discussão e Votação Única, 
foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 
018/06, Dispondo sobre o uso de vias públicas, espaço aéreo e 
do subsolo para implantação e passagem de equipamentos urbanos 
destinados à prestação de serviços e infra-estrutura por 
entidades de direito público e privado. Submetido em Discussão 
e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade; 019/06, Autorizando o Poder Executivo a conceder 
Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Santa Rita do Passa Quatro-SP. A Comissão de 
Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública 
apresentou Emenda ao Artigo 3º. do referido Projeto de Lei. O 
Sr. Presidente coloca em Discussão e Votação Única à referida 
Emenda, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Logo após, o 
Sr. Presidente coloca em Discussão e Votação Única o Projeto 
de Lei nº 019/2.006, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, 
com Emenda; Discussão e Votação Única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2.006 , Dispondo sobre a concessão de 
Título de Cidadania Santarritense Honorário, ao Ilmo. Sr. 
Wagner Jorge Monteiro, pelos relevantes e inestimáveis 
serviços prestados a nossa comunidade e ao nosso Município. 
Submetido em Discussão, solicitou a Palavra o Sr. Vereador 
Márcio Barioni, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 
Caros Colegas, sem duvida alguma, nosso homenageado, Sr. 
Wagner Jorge monteiro, conhecido de forma carinhosa por Mestre 
Governador, Wagner, já é santarritense de coração, pois, 
escolheu nossa cidade para viver, juntamente com sua Família e 
devo ressaltar que mais de 2.000 alunos já passaram por sua 
mão, onde Wagner ensina a Capoeira e o jeito correto de viver 
e agir perante a sociedade, espero que a noite de hoje ele se 
torne cidadão Santarritense por uma questão de justificar e 
venho a esta Tribuna pedir o apoio e compreensão de todos os 
colegas, no sentido deste Projeto ser aprovado por 
unanimidade.  Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação 
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Única O Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2.006, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade e, anuncia a Ordem do Dia da 
próxima Sessão, sendo: Projeto de Lei nº 011/2.006, Dispondo 
sobre  as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução 
da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2.007, 
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 020/2.006, 
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e/ou contrato com 
a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo – CDHU; Projeto de Lei nº 022/2.006, Autoriza a 
concessão de Vale Alimentação e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº 027/2.006, Altera Artigo 2º da Lei nº 2.645, 
de 29 de maio de 2.006; Projeto de Lei nº 028/2.006, Dá nova 
redação à Lei nº 2.613, de 08 de novembro de 2.005. Em 
seguida, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 
10ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 19 de junho 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: 19 de junho de 2.006.  
        

 
Ver. Paulo César Missiato 

    Presidente 
 
 

 
Ver. Carlos Alberto dos Santos                             
Ver. Marcelo Simão 
               1º Secretário                                                  
2º Secretário. 
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