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

 

                                       Aos seis dias do mês de março 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 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 José 
Rodrigues solicita um minuto de silêncio pelo falecimento dos Srs. Amadeu 
Samogin, Antonio Carlos de Mello, Reginaldo Antonio Macca e Srª Maria 
Aparecida Gusson, 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 015/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando respostas das 
Indicações apresentadas pelos Nobres Vereadores: José Rodrigues, Marcelo 
Simão, Márcio Barioni, Paulo Henrique de Melo e Carlos Alberto dos Santos. 
As referidas informações ficarão arquivadas na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Senhores Vereadores; 2)- Ofício nº 016/06, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta 
Municipalidade, referente ao mês de Dezembro de 2.005. O referido 
Balancete ficará arquivado na Secretaria desta Casa de Leis à disposição dos 
Srs. Vereadores; 3)- Ofício nº 04/06, de autoria do Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Públicos Municipais, local, Sr. Zairo Andreghetto Bueno, 
solicitando que seja adiada apreciação do Projeto de Lei que altera o 
Parágrafo 2º do Artigo 55 da Lei nº 2.558, de 14/10/2004, do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, 
quanto à forma da substituição do Superintendente do SANTA RITA PREV; 
4)- Requerimento nº 003/2.006, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º XXXIII, da 
Constituição Federal, combinado com os Artigos 7º, XI e XVI, da Lei 
Orgânica do Município, e 105, VI, do Regimento Interno, desta Casa de Leis, 
que seja requisitado ao Chefe do Executivo Municipal a relação das famílias 
cadastradas para atendimento pelo Programa BOLSA-FAMÍLIA do Governo 
Federal, cujo prazo para atualização cadastral expirou em 28 de fevereiro 
p.p. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 5)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, 
números: 018/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que juntamente com o Departamento competente, 
estudarem as possibilidades de colocar um poste com luminária na Rua 
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Misael Alves de Araújo, nas proximidades do rio até a Rua Madre Carmelita; 
019/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine os estudos necessários, no sentido de serem colocados postes 
com luminárias na Rua José De Toni, localizada no Jardim  Itália nesta 
cidade; 020/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que sejam estudadas as possibilidades junto ao Departamento de 
Turismo, no sentido de que as “festas” promovidas pela Prefeitura Municipal 
serem realizadas em outro local e não mais na Praça Poeta Mário Mattoso, 
devido o enorme barulho, prejudicando o descanso dos moradores próximos 
a ela e  adjacências, principalmente, essa famosa festa popular que é o 
carnaval. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 7)- Indicações apresentadas 
pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 021/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao departamento 
competente, a liberação do trânsito em mão dupla na Rua Antonio Jacinto, 
entre a Rua José Bonifácio e a Av. Severino Meirelles; 022/2.006, Indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao 
departamento competente, a correção da falta de água que acontece na Rua 
Inácio Ribeiro, próximo a Santa Casa; 023/2.006, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao departamento 
competente, a liberação para estacionamento em ambos os lados ou pelo 
menos a possibilidade de carga e descarga na Rua Alcides Perotti, próximo 
ao nº 683, por tratar-se de comércio com grande necessidade de transporte 
de materiais pesados. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador Marcio Barioni, números: 024/2.006, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que interceda junto ao 
Governo do Estado, no sentido de ser implantado  um Posto Policial no 
Distrito de Santa Cruz da Estrela; 025/2.006, Indicando ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente, estudos quanto a 
possibilidade de ser asfaltada a Rua Ângelo Barioni, localizada nas 
proximidade da Praça da Bíblia. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
9)- Indicação apresentada pela Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia F. 
Mondin de Oliveira, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude a possibilidade de firmar convênio com a Secretaria de 
Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo, no sentido de possibilitar à 
Prefeitura a realização de com pras com dispensa de licitação, cujo limite é 
de R$.8.000,00 (oito mil reais), ou convite R$.80.000,00 (oitenta mil reais) , 
através da “Bolsa Eletrônica de Compras – BEC/SP”. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 10)- Indicação apresentada pela Sr. Vereador Atílio 
Aparecido Juliati e subscrita pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, 
Indicando ao Excelentíssimo Chefe do Executivo Municipal, para que 
juntamente com a Empresa concessionária de transporte intermunicipal, 
Santa Rita do Passa Quatro a Ribeirão Preto, para que sejam estudadas as 
possibilidades, da colocação de mais horários na linha Santa Rita do Passa 
Quatro a Ribeirão Preto e vice-versa, principalmente, aos domingos, às 19:00 
horas com destino a Ribeirão Preto. A Indicação acima referida será 
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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, o qual usa da Palavra para justificar suas Indicações de números: 
018, 019 e 020/2.006, apresentadas nesta sessão; Marcelo Simão, para 
manifestar o seguinte: “Eu gostaria de reivindicar, a Indicação de nº 094/05, 
apresentada por este Vereador no ano passado, solicitando a iluminação da 
Rua Emílio Roberti, ali não falta apenas iluminação, falta energia elétrica, 
esta rua localiza-se próxima ao CAIC, Jardim São Vicente, local nobre de 
Santa Rita, neste local reside famílias e, infelizmente, a energia vem pelos 
muros de vizinhos que empresta, portanto, é uma situação muito delicada, 
porisso, reitero esta solicitação ao Sr. Prefeito Municipal; Quero lembrar 
sobre o Concurso público realizado, que ficamos de agendar uma reunião 
com a Conatec; Gostaria, também, de comentar sobre o carnaval na praça, 
há alguns anos atrás, o ex-Prefeito Municipal receberia uma verba do Estado 
para o Turismo e ele foi consultar o COMTUR para saber como usar esta 
verba reunimos meses para decidirmos que deveríamos empregar esta verba 
na criação de um espaço para eventos e que o melhor local seria o Clube de 
Campo, portanto, esta obra que aconteceu no final do Governo do Sr. Nelson 
Scorsolini e começo do Governo do Mauro, de escolher o Clube de Campo, 
como este espaço; surgiu de uma solicitação do Executivo para com 
COMTUR, anos atrás, onde foi muito discutido este assunto, e chegado a 
esta conclusão, portanto, Gostaria de reforçar o pedido do Ver. José 
Rodrigues, pois, os vizinhos já não agüentam mais a realização deste evento 
na Praça Mário Mattoso; O Clube de Campo é um local muito bem preparado 
e se for organizado corretamente todos os eventos poderão ser realizado 
neste local, com muita alegria da população; Eu Gostaria de questionar os 
sanitários construídos na Av. Severino Meirelles, local nobre de nossa 
cidade, com a Praça Mário Mattoso, se fosse seguido à orientação do 
COMTUR, o carnaval teria acontecido no Clube de Campo e este dinheiro 
usado para a construção dos Sanitários, teria, usado para a cobertura do 
palco, e estes sanitários não ficaram muito bem localizados, e como 
Engenheiro, fui muito questionado sobre o custo da obra dos sanitários, 
inclusive, gostaria de solicitar esta licitação, o quanto antes nesta Casa, para 
que possamos averiguar estes valores”; Maria Rita de Cássia F. M de Oliveira, 
para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Secretários, colegas vereadores, 
Platéia presente, boa Noite; Quero agradecer pela aprovação do requerimento 
que apresentei, solicitando informações sobre as famílias cadastradas e 
atendidas pelo “BOLSA-FAMÍLIA”, programa que o Governo Federal divulga 
amplamente como sendo o maior instrumento do “FOME ZERO”; Acho 
importante que seja dado conhecimento à população em geral do alcance 
deste programa em nosso município, atendendo famílias de baixa renda e no 
mesmo  requerimento estou solicitando informações sobre o cadastramento 
único, também, instituído pelo Governo Federal, a fim de que os municípios 
tenham, através deste cadastramento, um retrato das famílias em situação 
de carência e que necessitam de programas sociais. Este cadastramento, 
além de identificar pessoas e famílias para serem beneficiários de programas 
do Governo Federal, motivo pelo qual foi instituído, é muito importante, 
também, porque pode, e na minha opinião, deve servir de base para a 
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elaboração das políticas públicas locais e com relação à indicação que 
apresentei, sugerindo que a Prefeitura firme convênio com a Secretaria de 
Estado da Fazenda para a realização de compras, sem necessidade de 
licitação através de internet, pela BEC – Bolsa Eletrônica de Compras, foi 
uma idéia que tive a partir de uma manchete que saiu num dos semanários 
local, fazendo referência ao Pregão Eletrônico, outra modalidade de compra 
pela internet, ainda restrita à secretaria de Estado da Fazenda, mas que, 
também, estará disponível às Prefeituras em breve; Considero que medidas 
como estas, alem de trazerem economia aos cofres públicos, torna mais 
transparente a administração”; Márcio Barioni, o qual usa da palavra para 
justificar suas proposituras apresentadas nesta noite e, também, para 
manifestar a seguinte: “Quero agradecer o Sr. Prefeito Municipal, pelo 
atendimento a uma solicitação que fizemos e com, certeza atendeu um 
clamor popular e, também, outras solicitações desta Casa, no sentido de ser 
construído uma rampa de acesso no escritório de Jardim Nova Santa Rita, 
pois, lá temos a CCI, Centro do Idoso, e aquela rampa trará grandes 
benefícios aos usuários e a toda a comunidade; Com relação à Bolsa-
Família, estamos, também, preocupados com esta questão, na semana 
anterior estive em contato com a Produção Social, que informaram que mais 
de trezentas famílias não haviam comparecido para fazer o recadastramento, 
agora foram unificados os programas e serão todos bolsa-família e 
estranhamente mais de trezentos beneficiários não procuraram para fazer 
este recadastramento e serão cortados deste programa caso não procure; 
Quero parabenizar o Diretor de Turismo Jéferson Leoni, pela realização do 
carnaval popular, arrastando a multidão na praça e, também, nas ruas da 
cidade; Quero parabenizar, também, a Associação Atlética Santarritense, 
pelo bom carnaval não tive o prazer de lá estar, mas os comentários são 
altamente positivos e, também, ao Delta Clube que realizou um carnaval 
diferente este ano, também, atendendo uma clientela diferenciada; Com 
relação ao posto de saúde do CAIC, em meados do ano passado, recebemos 
algumas reclamações de que o procedimento era o mesmo do Governo 
passado, tanto o Vereador Carlos, que lá reside, como este Vereador, fomos 
procurados por inúmeros munícipes e procuramos o Sr. Prefeito o qual, 
determinou providências e hoje a saúde do CAIC esta de parabéns; Gostaria 
de fazer uma crítica, no ano passado ocupei, por algumas vezes, esta 
Tribuna para registrar o descaso do Município para com os muros públicos 
Municipais, a maioria deles estão pichados, relatamos este caso nesta 
Tribuna e ainda nenhuma providência foi tomada, trata-se de uma 
vergonha, uma poluição visual absurda e esperamos que providências sejam 
tomadas; Estive aqui, também, recentemente, parabenizando a atual 
administração, pelas obras de ampliação da Creche do Jardim São Luiz, 
onde lá estivemos, trata-se de uma grande obra, a população está bastante 
agradecida, mas, na parte externa falta uma arborização adequada e um 
pouco mais de calçada ao redor daquela bela construção, esperamos que o 
problema seja resolvido,  o mais breve possível, atendendo o clamor popular 
daqueles moradores”.  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 Ordem do Dia, o Sr. Presidente convoca 
os Srs. Vereadores para a 4ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 20 de 
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março 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: 
20 de março 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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