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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia seis 
de fevereiro de dois mil eseis, sob 
a Presidência do Sr. Ver. Paulo 
César Missiato. 
 

 
                                       Aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e seis, 
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 Primeira 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 José Rodrigues 
e José Mário Castaldi solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento das 
Sras. Elisa Thomazi Camargo, Alice Jabor Debs, Maria de Lourdes Carnielli e 
Beatriz Ribeiro Ciscato, ocorrido 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 
001/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 
001/2.006, o qual Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção 
social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa 
Quatro, no valor total e anual de R$.423.996,00, (quatrocentos e vinte e três 
mil, novecentos e noventa e seis reais), dividido em parcelas mensais, iguais 
e consecutivas. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de 
Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração 
Pública e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para 
estudos e manifestações; 2)- Ofício nº 002/06, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, enviando Projeto de Lei nº 002/2.006, o qual Autoriza o Executivo 
Municipal a conceder subvenção social para a Associação dos Estudantes 
Universitários Santarritense – AEUS, no valor de R$.116.600,00, (cento e 
dezesseis mil e seiscentos reais) para atender despesas com o pagamento 
durante os meses de fevereiro a junho e agosto a dezembro do exercício de 
2.006. 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)- Ofício nº 003/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº 003/2.006, o qual Autoriza a Municipalidade a 
conceder subvenção social às Entidades Filantrópicas: APAE, Lar São Vicente 
de Paulo, Lar Dom Luiz Caburlotto; Recanto Juvenil Santa Rita; Centro Espírita 
Amor e Caridade, Associação de Convivência dos Amigos Santarritenses; 
C.A.D.A.  e Coral Prof. Octávio Bueno de Camargo. O referido Projeto de Lei 
será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública e de Política Social, 
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Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 4)- 
Ofício nº 215/05, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, solicitando a indicação 
de dois representantes do Legislativo, para compor o Conselho Municipal 
das Organizações não Governamentais e Entidades, conforme dispõe o 
Artigo 7º da Lei nº 2.610, de 08/11/2005; 5)- Ofício nº 221/05, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando resposta ao Ofício nº 142/05 desta Casa de Leis; 
5)- Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal, referente ao mês 
de dezembro de 2.005. O referido Balancete ficará arquivado na Secretaria 
desta Casa de Leis à disposição dos Srs. Vereadores. 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: “Sr. Presidente Srs. Secretários Nobres Colegas, platéia presente. 
Com muita alegria voltamos ao exercício do trabalho em mais um ano; 
Gostaria de lembrar sobre o Projeto dispondo sobre o trânsito de bicicletas 
que não se concretizou, muito trabalhamos, batalhamos, tivemos na 
Prefeitura inúmeras vezes, inclusive, com o Líder do Sr. Prefeito e na próxima 
Sessão, esta indicação, de todos os Srs. Vereadores, que está nas mãos do Sr. 
Prefeito Municipal fará um ano, é uma situação grave e o nosso Ortopedista, 
Dr. Agenor Mauro Zorzi, talvez entenda que não seja nada sério, uma colisão 
de um pedestre com um ciclista, portanto, quero lembrar o Colega Ver. 
Márcio Barioni, que desejo uma resposta definitiva, ou sai o Projeto ou não, 
para que este Vereador deixe de fazer estas cobranças; Outras propostas 
que fizemos, como a lei que regulamenta o controle de animais, projeto 
muito importante, apresentado pela Associação Protetora de Animais que, 
também, está nas mãos do Sr. Prefeito à mais ou menos 6 meses, também, 
não obtivemos resposta, quero lembrar que o Sr. Prefeito Municipal está 
tendo uma grande dificuldade de administrar, segundo informações da 
Administração, nosso atual Prefeito pagou próximo a R$.3.000.000,00 (três 
milhões de reais) do Governo anterior, mas independente dos pagamentos 
que ele fez, que isto poderia justificar a não realizações de obras, existe o 
problema da administração e ele peca e muito quando esquece de uma 
reivindicação nossa, da necessidade de uma população, como é, também, 
um descaso a situação de nossas árvores, já estamos em fevereiro e ele 
prometia a poda destas árvores para agosto de 2.005  e a situação esta 
séria, com árvores caindo, entupindo bueiros, e isto não é questão de 
dinheiro e sim de competência administrativa, a qual eu espero que o Sr. 
Prefeito saiba bater na mesa na hora adequada e fazer acertos necessários, 
porque não fez nenhuma alteração ou mudança  e a situação está, 
infelizmente, feia, e se ele está sabendo economizar na administração 
pública, que saiba também prestar um bom serviço; Quero lembrar o Líder 
do Sr. Prefeito, que nesta próxima semana teremos uma faixa dos moradores 
da Lagoinha, agradecendo o asfalto que não saiu, esta, também é uma 
situação prometida a meses atrás, lembrando que este asfalto será pago 
pelos próprios munícipes, através de convênio com a Nossa Caixa Nosso 
Banco; Quero lembrar, também de um ofício apresentado por todos os Srs. 
Vereadores, questionando a aprovação do Concurso público, relativo as 
provas práticas. O Sr. Presidente informa que já está em poder desta Casa 
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uma resposta recebida da empresa e que já está sendo providenciada 
cópia a todos os Srs. Vereadores; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Eu gostaria de ter em mãos, esta resposta o quanto antes, pois a prova 
prática realizada pela empresa é uma vergonha, a aprovação desta prova 
põe em questionamento a empresa, expondo à mesma ao ridículo; Gostaria 
também de questionar sobre abertura da Comissão Especial de Inquérito, 
como já disse outras vezes, não tenho nada contrário ao Prefeito Municipal, 
desejo que ele faça uma grande Administração, mas, acredito que se ele 
tivesse me ouvido em vários momentos, talvez ele não teria nenhum 
processo hoje, pois, sempre o alertamos dos problemas que ele poderia 
encontrar, mas não podemos nos calar, devemos satisfação à população”; 
Maria Rita de Cássia F. M. de Oliveira, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srs Secretários, Nobres Colegas e Platéia presente. Estamos 
iniciando nosso segundo ano de mandato, fomos eleitos e estamos 
representando nossa população e temos um compromisso muito sério de 
trabalhador junto com o Executivo; No primeiro ano que se passou esta 
Vereadora foi muito criticada pela atual administração, como sendo 
oposição a administração, mas, em vários momentos procuramos conversar, 
alertar, sempre o nosso objetivo foi de ajudar e é essa a nossa obrigação e 
vai continuar sendo nossa linha de conduta; Hoje nós temos em mãos nosso 
primeiro exemplar do Diário oficial do Município, lançado em 18 de janeiro 
de 2.006; No ano passado nós encabeçamos este pedido feito por todos 
nós; Temos que analisar que o nosso trabalho é de cooperar com a 
administração e eu gostaria que isto fosse levado em consideração, para 
que possamos fazer um trabalho em conjunto; Quero registrar um 
agradecimento à imprensa falada e, principalmente, a escrita, que é um 
veículo de comunicação muito importante transmitindo os trabalhos desta 
Casa, inclusive, houve um pedido feito por esta Vereadora para que nossas 
Sessões fossem transmitidas por algum veículo de imprensa falada, para que 
chegasse ainda mais aos nossos eleitores, portanto, agradeço a imprensa, a 
presença em cada sessão; “Peço a Deus que iniciamos este segundo ano 
de mandato com muita seriedade, lembrando cada um do compromisso 
que assumimos ao entramos na política”; Márcio Barioni, para manifestar o 
seguinte: “Boa noite, Sr. Presente, Caros Secretários, Caros Colegas e platéia 
presente; Devo uma resposta ao Vereador José Rodrigues sobre o local de 
recebimento de tributos, na parte alta da cidade, que considero os Bairros 
Jd. Nova Santa Rita, Alvorada, Jd. Boa Vista I, II, e III e adjacências; O local 
de recebimento, já cerca de 3 meses, é a Farmácia Farmais, localizada no 
Jd. Alvorada que recebe os tributos municipais e não mais o CAIC, por 
questão de organização interna; quanto as solicitações do Vereador 
Marcelo algumas dela, o Sr. Prefeito alega que não dispõe de recursos 
financeiros para execução pelo menos no momento; quanto ao asfalto do 
Jd. Lagoinha, na semana anterior o Sr. Prefeito esteve em contato numa 
reunião com o motivo da paralisação de alguns dias daquele trabalho, 
alegando o problemas das chuvas que poderia atrapalhar o desempenho 
de um bom trabalho naquele asfalto, mas na semana passada já 
recomeçaram os trabalhos; Com relação ao Projeto de controle de 
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zoonozes, o Sr. Prefeito alega que no momento não dispõe de recursos para 
este fim, que é o caso de outros, também, que o Vereador apresentou; 
Falando em tempo de atendimento de solicitações, hoje o Diário Oficial do 
Município é uma feliz realidade, economia aos cofres públicos e na 
qualidade de Vereador, já pela terceiro mandato, fiz esta solicitação à oito 
anos, de lá para cá insisti inúmeras vezes no Governo passado, mas, 
infelizmente, não pude ser atendido e no ano passado num consenso de 
todos os Vereadores, encaminhamos uma indicação e o Sr. Prefeito atendeu 
e coloca em prática o Diário Oficial do Município realizando, portanto, 
anseio de todos nós, Gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal que 
inaugurou as obras de ampliação da Creche Ana Mardegan Scorsolini, no 
último sábado, no Jd. São Luiz, uma belíssima obra que irá atender as 
crianças daquela região; Na semana anterior, numa reunião na Prefeitura 
Municipal, com alguns moradores presentes, tivemos a feliz notícia que 
podemos sonhar com uma faculdade para Santa Rita, o Prof. Henrique, que 
trabalha neste sentido a cerca de um ano, atendendo pedido do Sr. Prefeito 
Municipal trouxe uma boa notícia, inclusive, estará encaminhando ao MEC. 
a documentação, para que, talvez, no próximo ano, Santa Rita tenha a 
Faculdade HSM de Santa Rita do Passa Quatro, com cursos de Pedagogia, 
Letras e Administração; Também na área de Educação quero parabenizar o 
Prof. Ronaldo Braga Bortolini, Diretor de Departamento de Educação, pois, 
no primeiro ano de Administração, tivemos algumas mudanças no currículo 
escolar, foram introduzida 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;s aulas de Educação Artística e 
Educação Física, com Professores nas respectivas áreas, estimulando as 
crianças, inclusive, cerca de 25 alunos por sala de aula, resultando num 
aproveitamento bem melhor aos alunos; Gostaria de Agradecer a 
Departamento de Educação, que atendeu a Indicação deste Vereador, 
que visa beneficiar os moradores de Santa Cruz das Estrelas, pedindo para 
que os alunos pudessem freqüentar a escola no período da tarde, ficando 
longe das ruas, e de acordo com o Decreto nº 1.993, atende esta 
solicitação, e os alunos estavam recebendo na parte da tarde, ações 
curriculares direcionados para orientação de estudos atividades artísticas e 
culturais, atividades desportivas e, também, de integração social; Quero 
dizer que o Departamento de Turismo do Município já se mobiliza e realiza, 
no próximo final de semana, na Fazenda Bela Paisagem, o 3º JIGA -  
Encontro de jipeiros, Gaioleiros e Motoqueiros, com total apoio deste 
Departamento; O Carnaval na Praça continua este ano e a novidade é que 
as escolas de samba voltam para a Avenida para trazer um carnaval 
saudável a Família Santarritense. Ninguém mais desejando fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente suspende a Sessão pelo prazo regimental de dez 
minutos. Reaberta a Sessão, e não havendo material para a Ordem do Dia, 
o Sr. Presidente declara encerrada a presente Sessão, da qual foi lavrada 
esta Ata que após ser lida para conhecimento dos Srs. Vereadores será 
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devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 20 
de fevereiro 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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