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

 
                                       Aos sete dias do mês de maio 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 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, e Paulo Henrique de Melo. Deixou de comparecer o 
Sr. Ver. Paulo César Missiatto. 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 Márcio Barioni solicitam um minuto de 
silêncio pelo falecimento da Senhora Áurea Scomparim Bonifácio e dos 
Senhores: Valdovino Santos de Mendonça, Donizete Carlos Formoso, Antonio 
Luiz Menegassi, Sérgio dos Santos, Osmar Rodrigues de Azevedo, Maria de 
Fátima Gonçalves Bezerra e Ana Maria Baioco Martinho, ocorrido 
recentemente. Logo após, devido a ausência do Sr. 1º Secretário Paulo 
César Missiatto, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Ver. José Rodrigues para 
assumir a cadeira de 1º Secretário e o Sr. Ver. Paulo H. de Melo para ocupar 
a cadeira de 2º Secretário. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Ver. 
Paulo H. de Melo, para que proceda a leitura do material referente ao 
Expediente, sendo: 1)- Ofício nº 023/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº 013/2.007, o qual Autoriza o Executivo a 
firmar contrato de locação, ficando o Poder Executivo autorizado a firmar 
contrato de locação de um imóvel não residencial, sito à Rua Visconde do 
Rio Branco nº 491C, centro, nesta cidade, destinado à instalação de um  
posto de coleta de dados do IBGE, durante a realização do Censo 2007. O 
referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação e de Finanças, Orçamento Economia e Administração Pública, 
para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº 027/07, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 014/2.007, o qual Dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária 
para o exercício financeiro do ano 2.008 e dá outras providências. O referido 
Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de 
Finanças, Orçamento Economia e Administração Pública, de Política Urbana, 
Rural e de Meio Ambiente e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo, para estudos e manifestações; 3)- Ofício nº 039/07, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 018/2.007, o qual Autoriza 
o Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras 
providências. O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de 
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Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 4)- Ofício nº 040/07, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 019/2.007, 
o qual Disciplina a realização de Pesquisas de opinião pública para 
avaliação de indústrias, comércios, prestadores de serviços e profissionais 
liberais  no âmbito do Município e dá outras providências. O referido Projeto 
de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 
Orçamento Economia e Administração Pública, para estudos e 
manifestações; 5) - Projeto de Lei nº 020/2.007, de autoria do Sr. Vereador 
Carlos Alberto dos Santos e subscrito pelo Sr. Vereador Márcio Barioni e José 
Rodrigues, o qual Dispõe sobre denominação de logradouro público, 
ficando denominado de Maria Cândida de Jezuz da Silva, o logradouro 
público situado entre as Ruas Florindo Viviani, Maria Tereza e Guido Bellon, no 
Bairro Vila Melo, nesta cidade. 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; 6)- Projeto de Lei nº 
021/2.007, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, Dispondo sobre 
denominação de próprio Municipal, ficando denominada de Casa da 
Banda “Prof. Octávio Bueno de Camargo”, o imóvel  de propriedade da 
municipalidade, localizado no Pátio da Estação, atualmente  conhecido 
como Casa da Banda.  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;  7)- Ofício nº 036/07, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando respostas das Indicações 
apresentadas pelos Srs. Vereadores José Rodrigues e Marcelo Simão. As 
referidas informações ficarão arquivadas na Secretaria desta Casa, à 
disposição dos Srs. Vereadores; 8)- Requerimento nº. 013/2.007, de autoria do 
Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, requerendo informações do Sr. Prefeito 
Municipal. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 9)- Requerimento nº. 014/2.007, de autoria do Sr. Vereador 
Paulo Henrique de Melo, requerendo informações do Sr. Prefeito Municipal. 
Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 10)- Requerimento nº. 015/2.007, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, 
Votos de Aplausos e Congratulações a todos que estiverem envolvidos na 
realização do 15º Festival de Tradições Italianas, em especial a Prefeitura 
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, através do Departamento 
Municipal de Turismo, as Entidades que participaram com suas respectivas 
barracas, oferecendo pratos tradicionais italianos que muito colaboraram 
para o sucesso do evento e em especial ao Ilmo. Sr. “Ludgero José  Pattaro”, 
Diretor da Empresa Tim, patrocinadora oficial do evento. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 11)- 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, números: 
031/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
juntamente com o COMUTRAN, estudarem as possibilidades de ser 
construído um obstáculo tipo tartaruga, defronte a Igreja Congregação 
Cristã do Brasil, localizada na Av. José Ribeiro de Oliveira, sentido centro-
bairro; 032/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
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para junto ao Departamento competente da municipalidade, determinar os 
estudos necessários, para realização das obras de recapeamento no Jardim 
São Luiz e no Bairro Santa Maria, nesta cidade. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 12)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de 
Melo, número: 033/2.007, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
sejam estudadas as possibilidades junto ao setor competente, no sentido de 
iluminar toda a extensão da Av. Lauro Zanirato, entre a Av. José Rodrigues 
de Oliveira até a  continuação da Rua João Carli,  rua esta que interliga os 
Bairros Lagoinha, Serra e adjacências. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
13)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão números: 
034/2.007, Indicando ao Senhor Prefeito para solicitar ao departamento 
competente, providências para consertar o asfalto no cruzamento das Ruas 
Quincas Meirelles, esquina com a Carlos de Queirós; 035/2.007, Indicando ao 
Senhor Prefeito para solicitar ao departamento competente, providências 
para refazer asfalto para travessia de carrinhos de compras e pedestres, 
bem como pintura de faixa de pedestres em frente ao supermercado São 
Sebastião e supermercado São José; 036/2.007, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito o pedido para adquirir um aparelho de ultra-sonografia.  As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 14)- Ofício encaminhado pelo 
Deputado Baleia Rossi, Líder do PMDB, encaminhando cópia da Indicação 
de sua autoria, que visa beneficiar e trazer melhorias significativas para esse 
Município. Terminado o Material do Expediente o Sr. Presidente manifesta o 
seguinte: “Com relação a uma solicitação do Ver. Marcelo, sobre um buraco 
existente próximo a EMEI “João Ribaldo”, no Jardim Alvorada, esta 
Presidência, esteve em contato com um funcionário responsável pelo setor e 
foi garantido que será resolvido este problema, o mais rápido possível; Quero 
parabenizar o Ver. Carlos Alberto dos Santos, que se tornou um Ministro do 
Evangelho, um homem de Deus, com certeza, será uma nova empreitada, 
que Deus o abençoe sempre; Gostaria, também, de parabenizar as pessoas 
envolvidas no evento, que no último final de semana trouxeram para nossa 
cidade, o grupo de escoteiros “cuicurú”, da cidade da Guatapará, 
participando de atividades e o mais importante desta ação é que foi uma 
iniciativa para criarmos o nosso grupo de escoteiros santarritenses, em um 
futuro bem próximo e esta Casa já se manifesta favorável e apoiando 
qualquer esforço neste sentido, Gostaria de registrar um ofício que esta 
Presidência está recebendo do Deputado Estadual José Bitencourt, 
comunicado que, foi protocolado na Casa Civil, a solicitação de R$ 
150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais) para infra-estrutura do Município e 
também, uma solicitação de duas peruas combis, para o transporte de 
portadores de necessidades especiais, faço votos que esta solicitação se 
torne uma feliz realidade; Gostaria, também, de informar que o Desfile Cívico 
Militar, comemorando os 147 anos de nossa cidade será realizado no 
próximo dia 20 de maio às 8:00 horas e todos estão convidados”; Carlos 
Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Secretários, 
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Colegas, Platéia presente, boa noite; Gostaria de agradecer a presença, 
nesta noite, do Pastor Sérgio Marcos; Quero solicitar ao competente 
Funcionário Público, Marcos Barbatana, para que possa estar desprendendo 
uma atenção especial ao parque, localizado no bairro Jardim São Luiz, onde 
existe um campinho de vôlei, o qual está inutilizado devido ao alto mato e 
necessitando de cuidados; Quero lembrar ao Sr. Presidente, que estamos nos 
aproximando da metade do ano e ainda, não recebemos o Projeto de lei 
dispondo sobre a FAPIS e sabemos que é importante recebermos o mais 
breve possível e aproveitando a oportunidade, gostaria de solicitar aos 
organizadores, as entidades, que nos dias que acontecer esta Feira, seja 
programado um dia para a apresentação de uma Banda Gospel; Com 
relação a Indicação apresentada pelo Ver. José Rodrigues, dispondo sobre 
a colocação de uma lombada em frente à Igreja Congregação Cristã, 
quero lembrar que apresentei esta indicação há algum tempo e ela já está 
aprovada, inclusive pela Comutran, apenas resta executar a obra; Quero 
parabenizar os oftalmologistas de nossa cidade, pelo seu dia que estamos 
comemorando no dia de hoje; Quanto ao Projeto de lei dispondo sobre 
denominação de logradouro público, ficando denominada de Maria 
Cândida  de Jesus da Silva a Praça em frente a Igreja Vida em Cristo, esta 
Senhora, muito querida em nossa cidade, que veio a falecer com seus 102 
anos de idade, foi uma mulher que deixou exemplos de grande dignidade, 
honrada, e muito digna desta simples homenagem, esta iniciativa é do 
Pastor Sérgio Marcos e de todos os membros da Igreja Vida em Cristo, que é 
muito grato a esta Senhora”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas, Platéia presente: Quero parabenizar o Conselho 
de Defesa do Consumidor, através de um Projeto de Lei que disciplina as 
pesquisas que são realizadas pela cidade, para não haver mal uso, inclusive, 
este Conselho fez circular um panfleto, incentivando a denuncia de pessoas 
não credenciadas no comércio, ou seja, ambulantes, portanto, temos uma 
campanha da Associação Comercial, do Conselho Municipal de Defesa do 
Consumidor neste sentido, de denunciar, portanto, está de parabéns este 
Conselho, solicitei através da Indicação, a compra de um aparelho  de ultra-
sonografia, há mais de seis meses e até o momento, ainda não foi adquirido, 
trata-se de uma medida necessária sendo que o Posto de Saúde, quando 
uma pessoa é encaminhada para fazer uma ultra-sonografia,  o tempo de 
espera do paciente é de em torno de 3 meses, o que é um tempo muito 
longo e este aparelho não possui um custo muito alto, portanto, solicito que 
este pedido seja atendido; Participei, nesta semana, de uma reunião com o 
Sindicato dos Servidores Municipais e com o Instituto Santa Rita Prev, onde foi 
discutido sobre alguns pagamentos que são feitos para os servidores 
aposentados como: insalubridade, periculosidade, etc. e segundo uma 
Portaria do Ministério da Previdência Social, isto é proibido e de acordo com 
o Departamento Jurídico do Sindicato, ele disse que existe uma Júris 
prudência e nos trouxe para que seja aprovado, isto necessita de uma Lei, 
de acordo com o advogado do Sindicato, sendo assim, sugeri que 
reuníssemos os advogados da Câmara, da Prefeitura, Sindicado e do 
Instituto Santa Rita Prev, para que juntos possamos trazer as Júris-prudências 
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relativas ao assunto e se possível fazer esta lei, que é muito importante para 
nossos servidores para que eles possam conquistar definitivamente estes 
direitos; Quero lembrar que, segundo o Presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos, foi realizada uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal e 
a mesma não foi frutífera, foi discutido o aumento da categoria, nós 
aprovamos no ano passado, uma lei onde o aumento dado aos 
funcionários, na ocasião, de cem reais, seria incorporado em maio deste ano 
e o Sindicato quer que se faça cumprir a mesma, mas está havendo 
resistência por parte do Executivo no cumprimento desta lei”.  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: 012/2.007, Dispondo sobre a criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB. Submetido em Discussão e 
Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 8ª Sessão Ordinária  
à ser realizada no dia 21 de maio de 2.007, às 19:00 horas 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: 21 de maio de 2.007.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
   Presidente 
 
 

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