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

 
                                       Aos cinco dias do mês de novembro do ano de 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 Décima Sétima 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, 
os Srs. Vereadores José Rodrigues e Márcio Barioni e Vereadora Maria Rita, 
solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento dos Senhores: Benedito 
Cassiano; Prof. Paulo Radaeli; João Michelan Filho; Ada Rezende da Cunha; 
Aldila Carnielli Seregheti; Arnaldo Coco; Luiz Garla e Helena Rigo de Oliveira, 
ocorrido recentemente. Em seguida, solicita ao Sr. Ver. Paulo César Missiatto, 
1º Secretário da Mesa, para que proceda a leitura do material referente ao 
Expediente, sendo: 1)- Ofício 075/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº 050/2.007, 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 obras 
de melhorias na Creche Ana Mardegan Scorsolini e dá outras providências. 
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; 2)- Projeto de Lei nº 051/2.007, de autoria do Sr. Vereador 
José Rodrigues, Dispondo sobre denominação de área de lazer, passando a 
denominar-se “Área de Lazer Silvio Silvério Vieira”, a área de lazer localizada 
em frente a Rua Antonio Messina, no Distrito de Desenvolvimento Industrial 
Santa Rita. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de 
Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 
para estudos e manifestações; 3)- Projeto de Resolução nº. 002/2.007, 
Dispondo sobre a criação de Comissão Especial de Inquérito – CEI, para  
apurar  eventuais irregularidades  nas despesas apresentadas ao Município, 
mediante notas fiscais, pelo Advogado Sérgio Hannas Salim, na condição de 
Consultor Jurídico da Prefeitura Municipal. O referido Projeto de Resolução 
será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para estudos e 
manifestações; 4)- Moção de Apelo nº 001/2.007, de autoria de todos os Srs. 
Vereadores, ao Excelentíssimo Sr. Secretário  da Saúde, Dr. Luiz  Roberto 
Barradas Barata, para que junto ao Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. 
José Serra, seja criado no Estado, o cargo de Técnico  de Enfermagem, o 
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que traria maior incentivo aos funcionários, acarretando uma melhora 
significativa em seus vencimentos e, com isto, atendendo melhor suas 
necessidades. Submetida à apreciação do Plenário, foi à mesma aprovada 
por unanimidade; 5)- Requerimento nº 026/2.007, de autoria de todos os Srs. 
Vereadores, Requerendo manifestação de profundo reconhecimento e 
gratidão a Dona Nair Souza Prado, Cidadã Santarritense por excelência e 
por inegáveis méritos. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 6)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador 
José Rodrigues, número: 077/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que estude junto ao Departamento de Saúde, as 
possibilidades da municipalidade contratar um médico nutricionista, para 
atender a população oferecendo uma educação alimentar balanceada, 
orientando os pacientes obesos a ter uma boa qualidade de vida. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 7)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador 
Paulo César Missiato, número: 078/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que estude junto ao Departamento de Estradas de 
Rodagem – DER, a possibilidade de ser substituídas as Placas em toda 
extensão da Rodovia Zequinha de Abreu, inclusive, as que ficam próximas 
ao Portal de entrada para a nossa cidade, as quais se encontram todas 
pichadas. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador Paulo Henrique de Melo,  número: 079/2.007, Indicando na forma 
regimental, ao Sr. Prefeito Municipal Prof. Júnior Aparecido Otaviano, que 
determine ao setor competente a implantação de um programa de plantio 
e distribuição gratuita de mudas de árvores a população, inclusive, com 
grades de proteção as mudas, nas ruas e praças de nossa Município. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis. Terminado o Material do Expediente, Sr. 
Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os 
Srs. Vereadores: José Rodrigues para manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, 
Nobres Colegas, Platéia e demais presentes; Quero agradecer o Sr. Prefeito 
Municipal, em exercício, pelo pronto atendimento à minha solicitação, 
dispondo sobre o problema da escoação de água nas sarjetas de algumas 
ruas de nosso Município; Quero agradecer também o interesse do Sr. Prefeito 
Municipal, em exercício, em entrar em contato com a Embratel, para que 
seja liberado o Canal Canção Nova, solicitado por muitos Católicos; Quero 
agradecer as Professoras, Sras: Elisete, Carolina Andregheto e Lucinha Alves 
dos Santos, pela manifestação em agradecimento à  este Vereador e a 
todos os demais, pelo Requerimento em homenagem ao Dia dos Professores; 
Quero informar que a população está muito satisfeita pela mudança da DIR 
de Araraquara para Ribeirão Preto”; Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Secretários, Nobres Colegas e Platéia presente, boa 
noite; Nesta Sessão estaremos votando as Contas Municipais, do exercício 
de 2.005, gostaria de saber o motivo pelo qual ainda não votamos as contas 
municipais do exercício de 2.004”; O Sr. Presidente, informa que o Tribunal de 
Contas ainda não encaminhou para esta Casa; Marcelo Simão manifesta o 
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seguinte: “Comenta-se muito que estas contas foram rejeitadas, eu acredito 
que estas contas podem estar na Prefeitura aguardando um melhor 
momento para serem apresentados, portanto, fica aqui minha colocação, 
como uma alerta, para que isto não seja usado nas vésperas das eleições 
Municipais”; Paulo Henrique de Melo, para manifestar o seguinte: “Eu 
acredito que ainda esteja no Tribunal de Contas, pois, depois que é enviada 
para cá, tem prazo para ser votado, eu não acredito que estaria retido em 
algum lugar, portanto, o Sr. Presidente poderia oficiar o Tribunal de Contas, 
solicitando informações em que estágio estaria essas contas”; O Sr. 
Presidente, manifesta o seguinte: “Eu me comprometo a comparecer, 
pessoalmente, no Tribunal de Contas para obter informações a respeito; 
Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Aproveitando a presença do Sr. 
Guido, gostaria de colocar que tomei conhecimento pelos jornais que a 
Prefeitura contratou em 2.005 e 2.006, trinta e dois por cento a mais de 
funcionários, um número muito grande, e temos visto nas creches uma falta 
enorme de funcionários, portanto, as creches em Santa Rita estão numa 
situação de muita dificuldade pela falta de mão de obra”; Carlos Alberto 
dos Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, 
Platéia presente, boa noite; Gostaria de lembrar que quando iniciamos nosso 
mandato, em 2.005, tivemos a primeira reunião com o Diretor da Saúde, Dr. 
José, que nesta ocasião solicitou aos Srs. Vereadores, o empenho junto aos 
Deputados de nossa base, para nos ajudar na transferência da DIR de 
Araraquara para Ribeirão Preto e logo depois, estivemos com o Deputado 
José Bitencourt, que se empenhou muito neste assunto, portanto, com o 
empenho de todos os Srs. Vereadores, do Deputado José Bitencourt e do 
Deputado Baleia, conseguimos tornar este sonho em uma feliz realidade”; 
Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Quero deixar registrado, que é 
importante ressalvar que o primeiro Vereador a tomar a iniciativa, neste 
mandato, de trabalhar pela mudança da DIR, foi o Ver. Carlos Alberto dos 
Santos e, também, posteriormente com a participação do Ver. José 
Rodrigues, Deputado José Bitencourt e Baleia Rossi”; Paulo César Missiato, 
para manifestar o seguinte: “Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente, para que 
oficiasse o Departamento de Saúde, para que todas as medidas que forem 
tomadas sejam muito bem estudadas, pois, as dificuldades da saúde é muito 
grande”; O Sr. Presidente, manifesta o seguinte: “Quero agradecer o Sr. 
Prefeito Municipal, através do Líder do Sr. Prefeito, pelo atendimento a uma 
Indicação que foi para que a Prefeitura encontrasse meios para proteger os 
trabalhadores que ficam expostos ao sol todos os dias e a informação foi 
que hoje um grupo de funcionários já estão recebendo camisetas para 
trabalharem e amanhã estarão recebendo chapéus de abas largas, para se 
protegerem do sol”. 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: Emenda ao Projeto de Lei nº 033/2.007, que 
Dispõe sobre o Controle das populações animais, sobre a prevenção e 
controle das zoonoses, da responsabilidade dos proprietários de animais, 
bem como, sobre o controle dos animais sinantrópicos, no Município de 
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Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências. Submetida em 
Discussão a referida Emenda, foi à mesma aprovada por unanimidade. Logo 
após, o Sr. Presidente coloca em Discussão o Projeto de Lei nº 033/2.007 e 
solicita a Palavra o Sr. Vereador Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Quero lembrar da Indicação que fiz em junho de 2.005 apresentando este 
Projeto de Lei ao Sr. Prefeito Municipal, que agora se torna uma realidade; 
Quero agradecer as Advogadas, Dra. Cristiane Maciel, Dra. Daniela, este 
Projeto se originou do trabalho delas, juntamente com o Dr. Marcelo Avelino, 
Veterinário; Quero agradecer, também, a Associação Pró- Animais, este foi 
um trabalho que na outra administração não conseguiram êxito, descobri 
este trabalho, pesquisei bastante e percebi que o Projeto era muito bom e 
apresentei em junho de 2.005 e agora creio que se aprovado, tornará uma 
grata realidade para o Município”; Em seguida, coloca em Votação Única o 
referido Projeto de Lei, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; Projeto 
de Lei nº 045/2.007, da Mesa da Câmara, Dispondo sobre denominação de 
área de lazer, passando a denominar-se Área de Lazer Jovelino Augusto 
Braga, a área de lazer localizada na Av. José Ribeiro de Oliveira, esquina 
com a Rua Caetano Barioni, no Bairro Jardim São Luiz. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 046/2.007, Dispondo sobre denominação de 
área de lazer, passando a denominar-se, Área de Lazer Antonio Rodrigues 
Neto, a área de lazer localizada na Rua Durvalina Leal, no Bairro Jardim 
Alvorada. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de 
Lei aprovado por unanimidade; Emenda supressiva e aditiva, 
respectivamente, ao Projeto de Lei nº 041/2.007, da Mesa da Câmara, 
Dispondo sobre a revisão e alteração da Lei Orgânica da Estância Climática 
de Santa Rita do Passa Quatro, conforme especifica.  Submetida em 
Discussão a referida Emenda solicitou a Palavra o Sr. Vereador José Mário 
Castaldi, para manifestar o seguinte: “Eu gostaria de propor, juntamente 
com o Colega Paulo Henrique de Melo, que fosse limitada a uma Indicação 
ao ano, destes Títulos, para cada Vereador”. Colocada em Votação Única a 
referida Emenda, foi à mesma aprovada por unanimidade, com a 
colocação do Ver. José Mário Castaldi. Logo após, o Sr. Presidente coloca 
em Primeira Discussão e Votação Única o Projeto de Lei nº 041/2.007, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. A Comissão de Justiça e Redação 
sugere em seu Parecer a mudança, onde se lê: Projeto de Lei nº 041/07, leia-
se Proposta de Emenda nº 001/07, sendo aprovado por unanimidade;  
Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2.007, da Mesa da Câmara, Dispondo 
sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância de Santa 
Rita do Passa Quatro-SP, relativas ao exercício de 2.005. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Decreto Legislativo 
aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº. 002/2.007, Dispondo 
sobre a criação de Comissão Especial de Inquérito – CEI, para apurar 
eventuais irregularidades nas despesas apresentadas ao Município, 
mediante notas fiscais, pelo Advogado Sérgio Hannas Salim, na condição de 
Consultor Jurídico da Prefeitura Municipal. Submetido em Discussão e 
Votação Única, foi o referido Projeto de Resolução aprovado por 
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unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. 
Presidente convoca Srs. Vereadores para a 18ª Sessão Ordinária  à ser 
realizada no dia 19 de novembro de 2.007, às 20:00 horas e anuncia a sua 
Ordem do Dia que será: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei nº: 
041/2.007, com Emenda, da Mesa da Câmara, Dispondo sobre a revisão e 
alteração da Lei Orgânica da Estância Climática de Santa Rita do Passa 
Quatro, conforme especifica; Discussão e Votação Única do Projeto de 
Resolução nº 001/2.007, da Mesa da Câmara, Dispondo sobre a alteração 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 
conforme especifica; Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº. 
050/2.007, do Executivo, Autorizando 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 especifico de obras de melhorias na 
Creche Ana Mardegan Scorsolini e dá outras providências. Em seguida, 
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 novembro 
de 2.007.   
 
 
 
 

                  Ver. Márcio Barioni 
    Presidente 

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