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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia sete de agosto 
de dois mil e seis, sob a 
Presidência do Sr. Ver. Paulo 
Cesar Missiatto. 

 
                                       Aos sete dias do mês de agosto 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 Décima 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. Vereador. 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 dos Srs. João 
Bertagnon Filho, Leonildo Carniato, Camilo Barioni Neto, Jaime Maestrelo, 
Sinésio Barbatana e Srª Irene Afonso Zerbato, 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 127/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
Indicando o Nobre Vereador Carlos Alberto dos Santos, para a função de Líder 
do Executivo na Câmara Municipal; 2)- Ofício nº 129/06, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta 
Municipalidade, referente ao mês de maio de 2.006. Os referidos Balancetes 
ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 
3)- Ofício nº 131/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando os 
Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, referente ao mês de 
junho de 2.006. Os referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta 
Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 4)- Ofício nº 131/06, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando informações solicitadas através do Ofício nº 
052/06, relacionado ao aumento de IPTU, ocorrido e lançado em 2.006; 5)- 
Ofício UR10 Nº 108/06 - tc–3086/026/03, encaminhando Parecer referente às 
Contas da Prefeitura Municipal, do exercício de 2.003. O referido Parecer será 
encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração 
Pública; 6)- Projeto de Lei nº 031/2.006, de autoria da Mesa da Câmara 
Municipal, Dando nova redação ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.434, de 
21/12/2001. O referido Projeto de Lei será encaminhado as Comissões de Justiça 
e Redação, e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, para 
estudos e manifestações; 7)- Requerimento nº 013/2.006, de autoria do Sr. 
Vereador José Rodrigues, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
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regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações, a Diretoria do Asilo São 
Vicente de Paula, bem como a todos os seus funcionários, pelo carinho e 
dedicação que demonstram no tratamento que dispensam aos idosos ali 
residentes. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 8)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, 
números: 071/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que seja construída uma cobertura na Via Zequinha de Abreu no sentido, 
Via Anhanguera – Zequinha de Abreu, a fim de que os munícipes possam se 
abrigar enquanto aguardam transporte para esta cidade; 9)- 072/2.006, Indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja providenciada a 
colocação de placa de parada de ônibus, na Av. Severino Meirelles, bem como, 
na Rua Victor Meirelles, para que os Munícipes se situem quanto ao local de 
parada dos coletivos desta Municipalidade; 10)- Indicação apresentada pelos 
Srs. Vereadores Paulo César Missiatto e Paulo Henrique de Melo, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que viabilize a aquisição e 
implemente a utilização de uma máquina de pulverização de veneno visto o 
surto de pernilongos em nosso Município. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- 
Indicação apresentada pelos Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, número: 
075/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, para que 
seja requerido na gráfica do Senado Federal, cópia da Constituição Federal, bem 
como na  Gráfica da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, cópia da 
Constituição Estadual para serem distribuídas, às escolas de nosso Município, 
tanto estadual, quanto municipal, bem como para as entidades constituídas de 
nosso Município. 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 proposituras apresentadas 
nesta Sessão e, também, para manifestar o seguinte: “É uma honra encontramos 
a Casa cheia; Quero cumprimentar o Sr. José Geraldo de Oliveira, pela 
passagem de seu aniversário, ocorrido recentemente; Gostaria de sugerir ao Sr. 
Presidente, bem como a Mesa desta Casa, juntamente com o Sr. Prefeito 
Municipal e o Departamento de Turismo para que realizassem mais eventos em 
nosso Município, pois, nossa cidade dispõe de locais para este fim, sendo que 
nossa cidade é carente de emprego e com a realização de eventos nossa 
população ganhará muito com isto”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Boa noite Sr. Presidente, Srs. Secretários, Caros Colegas e Platéia presente. É 
muito importante para nós a presença, desta platéia aqui nos prestigiando, 
parabéns a todos; Sr. Presidente, quero em primeiro lugar cumprimentar o Sr. 
João Spadom, pelos trinta e dois anos do Jornal “A Gazeta de Santa Rita”, este 
profissional realiza um trabalho que muitas vezes é incompreendido, mas, 
extremamente respeitado por este Vereador e por muitos da população, pois, 
este Jornalista tem levantado questões polêmicas e não é nada fácil exercer este 
trabalho, parabéns pelos 32 anos deste trabalho, continue batalhando, pois, Santa 
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Rita merece, obrigado em nome de todos; Quero cumprimentar o Sr. Presidente 
pelas modificações realizadas nesta Casa, parabéns; Quero cumprimentar o novo 
Líder do Sr. Prefeito Municipal nesta Casa, Vereador Carlos Alberto dos Santos, 
desejo que o Vereador realize um excelente trabalho, que consiga nos fornecer 
as informações solicitados, estamos muito bem representado e desejo-lhe muito 
sucesso; Quero começar solicitando ao novo Líder informações sobre o Centro 
Olímpico, pois, começaram as obras, houve grande movimento de terra no local 
e isto trará muita poeira para as casas das imediações devido ao vento do mês de 
agosto; Gostaria, também de saber, por que foi tampada a placa existente neste 
local, ou seja, no Jardim Itália, esta placa continha algum informação e foi 
tampada, portanto, gostaria que o Líder do Senhor Prefeito nos informasse, qual 
a perspectiva da realização desta obra; Recebemos a resposta do ofício enviado 
ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações a respeito do IPTU; Na 
Sessão em que aprovamos o aumento do IPTU, do qual a Vereadora Maria Rita 
e este Vereador votamos contrários, eu alertei o Executivo Municipal que os 
aumentos eram absurdos, que iam atingir patamares imensos e não foi diferente, 
pois, os aumentos chegaram até 400%; Quanto a taxa de energia elétrica alertei 
o Sr. Prefeito de que aquele valor era muito alto e tivemos aumentos absurdos; 
Na ocasião o Sr. Prefeito Municipal nos envio um  ofício, falando em Justiça 
fiscal, mas não houve, foi uma grande incoerência por parte da administração 
pública, faltou  respeito aos santarritenses, e hoje nós recebemos um ofício do 
Sr. Prefeito, falando em percentual de reclamações que foi 5,09 %, isto eu 
acredito que, talvez foi por dia, pois, este aumento, simplesmente não foi aceito 
pela população, foi absurdo, mudaram este aumento de muitos que foram 
reclamar, para uns mudaram e para outros não; A lei que regulamenta a 
mudança de padrão é de 1983, a qual este Vereador sugeriu que fosse alterada e 
atualizada, mas o Executivo não aceitou, esta lei não fala de mudança de padrão 
em área, fachada, portanto, a Prefeitura mudou 4.700 imóveis, de padrão, sem 
uma vistoria interna, e tudo isto acarretou em uma dificuldade imensa da 
população para pagar seu IPTU e hoje vemos o salário dos funcionários 
atrasados, por conta da falta de arrecadação do IPTU e, além disto, apesar das 
Sessões Extraordinários que realizamos, a fim de que o Executivo tenha tempo 
de fazer publicações devidas, a Administração  publicou as leis de aumento de 
salário em 18 de janeiro, todos nós sabemos, até mesmo os menos preparados, 
que a lei tem que ser publicada em um exercício para valer no outro exercício, 
neste caso, esta lei somente valeria no ano de 2007 e com tudo isto, existe uma 
ação coletiva no Município que vai disciplinar o que irá acontecer com IPTU 
para todo o Município, portanto, houve uma grande falta de respeito para com 
todos os munícipes; Esperamos que haja bom censo por parte do Sr. Prefeito, 
que seja refeito estes carnês com os valores do ano de 2.005, pois, a justiça 
determinará isto, mais cedo ou mais tarde”; Márcio Barioni, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente boa noite, Caros Secretários, Caros Vereadores, platéia 
presente, que muito nos honra com sua presença, na sua maioria amante da 
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música sertaneja; Quero desejar boa sorte ao Líder do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual, esperamos que tenha tempo disponível para atender nossas reivindicações 
e, principalmente, respeito por parte do Executivo; Apenas para esclarecer, 
muito se falou sobre o Tribunal de Contas que enviou documentação a esta 
Casa, em resumo esta grande quantidade de papeis, das contas do exercício de  
2003 desta Prefeitura, que foram rejeitadas pelo Tribunal, face a várias 
irregularidades; Estive em uma reunião política na cidade de Porto Ferreira, com 
Deputado Estadual Rodrigues Garcia, que é Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, numa proveitosa reunião política, 
juntamente com o Vice-Prefeito de Campinas, Guilherme Campos; Gostaria de 
fazer a primeira solicitação ao Líder do Sr. Prefeito, que diz respeito a poda de 
árvores, quero solicitar do Nobre companheiro, líder, que se empenhe junto ao  
Sr. Prefeito para que determine ao setor do Município, para que proceda este 
trabalho na Av. Severino Meirelles, onde podemos observar que se foi feita 
alguma poda nas árvores daquela Avenida, é simplesmente, lamentável o 
trabalho realizado pela, empresa que realizou, portanto, esperamos todo o 
empenho do Executivo, para amenizar o impacto provocado pelo mau serviço 
realizado, inclusivo, em outros bairros, o trabalho, não em sua maioria, não está 
sendo correto; Outra solicitação que trago, vai de encontro aos muros e prédios 
públicos pichados dando a impressão que ninguém do Poder Público Municipal 
passa em frente aos prédios públicos, solicitação esta que este Vereador fez 
inúmeras vezes; Quero cumprimentar a Prefeitura Municipal, que atendeu a uma 
de minhas indicações, com relação a colocação de postes e bicos de luz, 
próximo a fábrica Realchik; Gostaria, também, de fazer mais uma colocação 
direcionada ao Sr. Líder, recentemente a Prefeitura Municipal asfaltou o Bairro 
Lagoinha, mas, não foi colocada placas de sinalização e com o asfalto, o fluxo 
de carros aumentou e a velocidade também, e acidentes já tem acontecido e pode 
ocorrer outros mais graves sem colocação destas placas; Quero tecer nossos 
cumprimentos a equipe de limpeza de nosso Município, tive o prazer de ver o 
trabalho realizado por este grupo, na limpeza do córrego, que atravessa nossa 
cidade, é um trabalho de combate aos pernilongos e, também, no combate a 
dengue, está de parabéns a equipe; Trago agora uma boa notícia que vem de 
Brasília, esta tramitando no Congresso Nacional um Projeto de Lei onde a 
população pode se manifestar, diz respeito ao cancelamento da taxa de telefone 
fixo que pagamos, que é um grande absurdo, o Congresso colocou um telefone 
0800 á disposição do povo brasileiro, a quem queira ligar e manifestar que é a 
favor do cancelamento desta taxa de telefone fixo em nosso país; Hoje, estamos 
com nossa Casa cheia e o motivo é muito especial, temos aqui verdadeiros 
amantes da música de viola principalmente, inclusive o Empresário e Poeta, 
Adão Nildo, também, se encontra aqui prestigiando, trata-se de uma verdadeira 
conquista para Santa Rita, no aspecto musical e cultural, tínhamos até então um 
verdadeiro tesouro escondido e agora este tesouro começa a aparecer e, com 
certeza, Santa Rita vai ganhar muito com isto, estou nesta Tribuna para 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Câmara Municipal  da Estância de Santa Rita do Passa Quatro 
Estado de São Paulo 

CNPJ – 50.719.681/0001-10 
Rua José Rodrigues Palhares, 117 - Fone/Fax (019) 3582-2441 - CEP 13.3670-000 

 

 5 

oficializar a informação do nascimento do Sr. José Rodrigues de Souza, Zé 
Carreiro, da dupla Zé Carreiro e Carreirinha, que nasceu em Santa Rita do Passa 
Quatro, no dia 24 de dezembro de 1922, filho de Joaquim Rodrigues de Souza e 
Lúcia Maria de Jesus trata-se uma pesquisa fundamentada pelo companheiro e 
amigo Marcelo Coradelo, grande radialista, foi a fundo e conseguiu trazer este 
tesouro para Santa Rita, de que Zé Carreiro é realmente Santarritense, para quem 
conhece a história musical de Zé Carreiro e Carreirinha, nem se compara a 
importância desta dupla com outras  que existem, portanto, chegou o momento 
de todos os Vereadores e a população se unirem para que possamos conseguir 
junto ao Governo Municipal e Estadual, homenagens, como por exemplo, uma 
programação do Município como a uma semana Zé Carreira e quem sabe 
criarmos a Casa Cultural Zé Carreira, ou  Espaço Cultural Zé Carreira, onde as 
duplas amadoras do Município e região, teriam a oportunidade de se 
manifestarem e colocarem lá seus nomes e por que não conseguirmos através 
desta Casa de Leis; Junto ao Governo Municipal, um busto público, ou estátua, 
o Carreirinha, ainda vivo, tem em sua cidade natal, uma estátua em sua 
homenagem, em Santa Rita temos nosso consagrado Zequinha de Abreu, que 
também tem busto na Praça da Matriz em sua homenagem, claro que são 
gêneros musicais distintos, ambos tem o nosso respeito e a nossa admiração; 
Quero parabenizar ao Marcelo Coradelo, pelo trabalho incessante, que com 
recursos próprios conseguiu trazer para Santa Rita, este verdadeiro tesouro na 
questão musical e cultural, quero solicitar o apoio dos companheiros, dos 
integrantes do Executivo e, principalmente, o apoio popular, pois, com certeza 
juntos venceremos”; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas, Platéia presente, boa noite. Estamos iniciando, após 
o recesso, com uma nova função, com certeza, um grande desafio, representar o 
Prefeito Municipal nesta Casa, um trabalho nada fácil, principalmente, por estar 
substituindo uma pessoa com grande experiência, teremos, com certeza, o apoio 
de cada Vereador e juntos iremos fazer o melhor para nossa cidade, antes de ser 
Líder do Sr. Prefeito sou Vereador e como Vereador representante do povo, em 
primeiro lugar, portanto, se houver necessidade de criticar ou cobrar iremos 
fazer isto, mas, como líder irei fazer o melhor, queremos receber informações 
concretos dos indicações que levamos ao Executivo, e assim esperamos que 
aconteça, pois, o Legislativo necessita de uma atenção maior do Executivo, caso 
contrário, fica difícil trabalhar; Fui informado através de ofício, que Santa Rita 
está sendo beneficiada através do Deputado José Bitencourt, onde foi aprovada 
uma verba de 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), para aquisição de uma 
viatura para a Polícia Civil de nossa cidade, isto me deixou muito satisfeito, 
pois, nós que fizemos esta solicitação ao Departamento; Quero parabenizar a 
todos os Sertanejos aqui presentes e que Deus continue iluminando a vida de 
todos”; Paulo Henrique de Melo, para manifestar o seguinte: “Boa noite a todos 
presentes, Caros Colegas, Imprensa. Quero parabenizar ao Sr. Presidente pelas 
alterações físicas realizadas no Plenário desta Casa; Quanto a indicação do 
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Vereador José Rodrigues, solicitando a instalação de abrigo para passageiros na 
Via Zequinha de Abreu, em virtude da falta de ônibus da rápido d’Oeste, no ano 
passado este Vereador, fez uma reivindicação, no sentido da falta de ônibus para 
Ribeirão Preto, isto é um fato; Quero parabenizar o novo Líder do Sr. Prefeito 
Municipal Vereador Carlos, e quero cobrar a respeito do que ficou resolvido 
sobre esta falta de ônibus para Ribeirão Preto, pois, sabemos que a autorização 
para a empresa de ônibus é feita anualmente pela Prefeitura, porisso seria uma 
barganha a  Prefeitura exigir que colocassem mais ônibus com saída para 
Ribeirão Preto; Como Relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, 
Juntamente com o Dr. Castaldi; Presidente e Carlos, Membro, esta Comissão 
deverá emitir um parecer nas contas relativas ao exercício de 2003, do ex-
Prefeito, portanto, me coloco à disposição, como profissional da área, para que 
possamos opinar; Quero me solidarizar com as palavras do Colega Marcelo 
Simão, realmente o acréscimo do IPTU, é algo bastante substancial, mas venho 
em defesa da Câmara, pois, realmente o IPTU foi elevado demais e isto é um 
fato, não temos como negar, mas quero ressaltar que não foi culpa da Câmara, 
pois, não foi ela que autorizou este aumento, o nosso código Tributário é do ano 
de 1983, e existe uma ata da Comissão de avaliação do Município, que 
determina que seja feita avaliação por fotografia, e em uma de nossas reuniões, 
eu pedi que não fizessem avaliações  por fotografia e foi feito, portanto, eu 
proponho que seja alterada a lei, para que a Prefeitura não mais possa fazer 
avaliação por foto, portanto, no contexto Geral, venho em defesa da Câmara, 
pois, este alto aumento não é culpa da Câmara Municipal; Ainda sendo solidário 
as palavras do Colega Márcio, Propondo alterar uma legislação, ou criar uma 
legislação específica, com uma multa aos pichadores, pois, quando fala em 
dinheiro, as pessoas respeitam e nós como uma Casa de Leis, temos poder para 
tomar iniciativa neste sentido, com relação a Lei Orgânica do Município e o 
Regimento Interno, como o Sr. Presidente citou, me coloco a disposição, como 
conhecedor da matéria, para auxiliar nas alterações a serem feitas”; José Mario 
Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas e Platéia 
presente, boa noite; Quero cumprimentar o Sr. Presidente pelas alterações 
realizadas no Plenário desta Casa; Quero me dirigirão Líder do Sr. Prefeito 
Municipal, para colocar o problema das lombadas existentes em nossa cidade, os 
mecânicos agradecem, pois, estão com bastante serviço, vários colegas já 
fizeram indicação neste sentido e venho fazer verbalmente, é necessário rever 
todas as lombadas de nossa cidade, pois, não temos nenhuma lombada que está 
nos parâmetros, normais, todas são quebra-molas mesmo; Esta chegando ai uma 
nova intermed, não estou, aqui para defender estudantes, mas sim, futuros 
médicos, Santa Rita é privilegiada, tivemos a intermed no ano passado e este 
ano teremos novamente, são estudantes, alguns para se formar, outros 
começando seus estudos, sabemos que cometem excesso, a cidade fica 
transtornada, mas, trazem muito dinheiro pra o nosso comércio, portanto, 
solicito que a população tenha um pouco de paciência, pois, é importante para 
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nossa cidade”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Quero manifestar nosso 
apoio ao Vereador Carlos, sabemos que é  um cargo muito importante, as 
cobranças que são feitas pelos colegas, são devidos ou informações que 
precisamos de resposta; Quero agradecer a Deus pelo retorno de nosso colega 
Atílio, seja bem vindo; Quero parabenizar o trabalho de pesquisa feito pelo 
Marcelo Coradelo, sobre o nosso Cantor santarritense Zé Carreiro, através da 
pessoa do Sr. Adão Nildo, parabenizo a todos os violeiros presente nesta noite, e 
que possamos realmente homenagear a Zé Carreiro, como realmente ele 
merece”. 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 anuncia a Ordem do 
Dia da próxima Sessão, sendo: Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei, 
do Executivo nºs: 029/2.006, acrescentando metas e prioridades a Lei nº 
2.594/06, “Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2.006”; 030/2.006, acrescentando 
metas e prioridades a Lei nº 2.611/06, “Lei do Plano Plurianual de Investimentos 
para o Período de 2.006 a 2.009; 031/2.006,  Dando nova redação ao artigo 1º da 
Lei Municipal nº 2.434, de 21/12/2.001. Nada mais havendo para tratar na 
presente Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 12ª Sessão 
Ordinária,   a ser realizada no dia  21 de   agosto 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: 21 de agosto 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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