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

 
                                       Aos dezesseis dias do mês de abril 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 Sexta 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. Os Srs. Vereadores José Rodrigues, 
e Márcio Barioni solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento da 
Senhora: Geny Carli Marchi e dos Srs. Paulo Centenário, Alcino Roberti e 
Geraldo Arcângelo Alves, ocorrido recentemente. Logo após, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Ver. Paulo César Missiatto, 1º Secretário da Mesa, 
para que proceda a leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- 
Balancete da Receita  Despesa da Câmara Municipal, referente aos meses 
de  janeiro e fevereiro de 2.007. O referido Balancete ficará arquivado na 
Secretaria desta Casa de Leis à disposição dos Srs. Vereadores; 2)-  
Requerimento nº 012/2.007, de autoria de todos os Srs. Vereadores, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplausos e 
Congratulações ao Rotary Club de Santa Rita do Passa Quatro, na pessoa 
de seu Presidente Sr. Maurício Fernando Adorno de Assis e demais rotarianos, 
pelos 24 anos de existência em nossa cidade. Submetido à apreciação do 
Plenário, solicitou a Palavra os Srs. Vereadores: José Mario Castaldi para 
manifestar o seguinte: “Eu considero muito justa esta homenagem, sendo 
que o Rotary Club, vem neste tempo todo mostrando para que ele foi 
fundado, gostaria de salientar que junto com outros colegas, na época, 
somos fundadores, deste Rotary Club”; Marcelo Simão, manifesta o seguinte: 
“Quero, também, manifestar meu apoio ao presente Requerimento, pois, o 
Rotary em Santa Rita do Passa Quatro, tal qual no mundo tem uma atuação 
impar, pessoas líderes na comunidade desenvolvendo um trabalho 
maravilhoso, está de parabéns a Instituição”; Logo após, o Sr. Presidente 
coloca em Votação o referido Requerimento, sendo o mesmo  aprovado 
por unanimidade; 3)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José 
Rodrigues, números: 026/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine os estudos necessários, no sentido de ser 
construída uma Praça na área de propriedade municipal, localizada no 
Jardim Lagoinha, onde  já foi dado o nome de “Olímpio Zampronio”; 
027/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine a seção competente, com a maior urgência possível, os reparos 
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no calçamento das principais vias públicas, uma vez que ao transitarmos 
pelas  mesmas, nos deparamos com as pedras pontiagudas nos leitos das 
ruas. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 4)- Indicações apresentadas pela 
Sra. Vereadora Maria Rita  C. F. Mondin de Oliveira, nºs. 028/2.007, Indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, providências no sentido de 
regulamentar o transporte coletivo urbano; 029/2.007, Reiterando Indicação 
encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando para que seja estudada 
a possibilidade de celebrar  convênio com a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública, no sentido de viabilizar a instalação de um PB 1.0 (Posto 
de Bombeiros) em nosso Município. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
5)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, nº 030/2.007 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para solicitar ao 
Departamento competente providências para aprovação e viabilização do 
Projeto “tênis Brincando e Aprendendo”, de autoria do Professor Fabiano H. 
Lázaro. O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Gostaria de informar que a 
iniciativa desse projeto é competência exclusiva do Executivo Municipal, 
mas, com certeza, esta Indicação terá o apoio total de todos os Vereadores 
desta Casa e, principalmente, desta Presidência”. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 6)- Edital nº 015/2007, encaminhado pela Juíza 
Eleitoral, Drª Nélia Aparecida T. Azevedo, informando que as partes 
interessadas nos autos do Processo Administrativo  nº 012/2007, em trâmite 
neste Juízo Eleitoral da 16ª Z.E./SP, foi exarada, às fls. 12 decisão de que esta 
Câmara Municipal, por seu Presidente, encaminhou a este Juízo petição 
dirigida por partidos políticos desta 116ª Z.E., no sentido de que esta Câmara 
Municipal dê posse a Vereadores suplentes em face de uma suposta 
orientação do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, informo que é de competência 
do Legislativo, pois que, devidamente diplomados, cabe a Câmara 
empossar os candidatos eleitos e, ainda, os suplentes, caso ocorra alguma 
vacância. Terminado o Material do Expediente o Sr. Presidente manifesta o 
seguinte: “Esta Casa recebeu nos últimos dias ofícios de dois partidos distintos 
de nossa cidade, solicitando uma cadeira cada, deste parlamento, face a 
mudança de partidos por parte de Vereadores deste Legislativo. 
Entendemos que deveríamos encaminhar esta solicitação a Juíza Eleitoral de 
nossa cidade e assim fizemos, recebendo uma resposta da Justiça Eleitoral, 
informando que a apreciação do expediente em questão é de 
competência do legislativo, pois, uma vez diplomados, cabe a Câmara 
empossar os candidatos eleitos e, ainda, os suplentes”. Logo após, oferece a 
Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: 
Maria Rita de Cássia F. M. Oliveira, para manifestar o seguinte: “Boa noite a 
todos, nossos cumprimentos ao trabalho social feito pelo Rotary Club, já 
completando vinte e quatro anos em nossa cidade; É muito bom ver a Casa 
cheia; Como foi dito, o esporte é a saída para que possamos melhor 
encaminhar nossos jovens, tenho certeza de que se a Administração der 
maior importância e encaminhar projetos na área de esporte, cultura e lazer, 
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muitos dos problemas que, infelizmente, temos vivenciado com nossos jovens 
terão uma redução, parabéns a todos os jovens presentes, principalmente, 
ao Prof. Fabiano, pelo trabalho que vem realizando”; Logo após, Justifica 
suas Indicações apresentadas nesta Sessão; Marcelo Simão, para manifestar 
o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Colegas, Platéia 
presente, em especial o Prof. Fabiano Lázaro, seus pais, amigos, familiares, 
educadores e toda a platéia presente. É muito oportuna a propositura da 
Verª. Maria Rita, sobre o transporte coletivo; No início desta legislatura 
descobri que não havia o transporte oficializado e  apresentei um 
Requerimento, para que este problema fosse disciplinado, pois, toda a 
população santarritense sofre com a falta de transporte coletivo, 
principalmente, a mais carente e até hoje não tivemos uma ação da 
Prefeitura. Quero lembrar que já se passam em torno de quarenta dias de 
dois Requerimentos que apresentei nesta Casa, já se passou o tempo 
regulamentar de trinta dias e ainda não obtive nenhuma resposta; No dia de 
hoje fui informado que fui vítima de mais uma difamação na cidade, fiquei 
sabendo através da Presidente do Conselho de Merenda Escolar, e a 
mesma me disse que havia solicitado a Prefeitura veículo para ir até as 
creches e escolas para fiscalizar a merenda escolar e a resposta que obteve 
é que não poderia ser cedido pelo fato de que o Vereador Marcelo era 
contra, quero lembrar aos Senhores, que quando tivemos problemas com a 
Merenda escolar, fui o único Vereador que esteve neste Departamento 
fiscalizando e me informando o motivo de tais problemas, já estamos 
acostumados com a dificuldade de administrar o Município, mas, a 
difamação é algo que nos incomoda muito”; O Sr. Presidente manifesta o 
seguinte: “Com relação a Merenda, esta Presidência recebeu reclamações 
de que os pãezinhos que são oferecidos na Merenda muitas vezes chagam 
sem nenhum recheio acompanhado”; Marcelo Simão para manifestar o 
seguinte: “É verdade Sr. Presidente, infelizmente, pois, muitas vezes é a única 
refeição que estas crianças recebem no dia, pois, muitas delas não tem o 
que comer em suas casas, mas, este problema já está resolvido, mas, 
durante este tempo, a Prefeitura não teve a capacidade de comprar 
alimentos em situação emergencial, deixou a situação rolar; Quero 
enaltecer o trabalho do Educador Físico, Prof. Fabiano Lázaro e tantos outros 
educadores, atletas, Ariston; O projeto do Educador Físico, Fabiano Lazaro é 
maravilhoso, “Tênis, brincando e Aprendendo”, é através de um projeto 
destes que vamos tirar as crianças das ruas e orientar, parabéns, Professor 
Fabiano e a todos do ramo do esporte, que investem na mocidade, pois, é a 
única forma que temos para buscar qualidade de vida no futuro e 
esperamos que o Líder do Sr. Prefeito posse nos apoiar para conquistarmos 
este objetivo; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: 
“Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar o “Rotary Club” pelo brilhante 
trabalho que, vem sendo realizado em nossa cidade e além de atender as 
pessoas carentes, oferece um respaldo muito grande para todas as 
entidades de nossa cidade; Com relação ao Projeto dispondo sobre 
Educador Físico, em contato com alguns profissionais, discutimos, sobre o 
fato de averiguarmos se realmente não foi regulamentado, pois, este projeto 
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dispõe sobre a colocação de um profissional adequado nas academias de 
nossa cidade, sendo que vários estabelecimento de nossa cidade não existe 
este profissional qualificado, portanto, é muito preocupante este fato, temos 
que levantarmos este Projeto e a sua regularização; Com relação aos 
padrão que estão inacabados, foi informado que foram parados para 
atender obras de maior prioridade e que dentro de poucos dias estarão 
concluídos; Com relação ao tanque próximo a Praça de “Skate” a família já 
foi notificada para sua retirada. Foi solicitado pelo Vereador José Mario 
Castaldi, providências sobre a água do aquário da Praça da matriz, logo 
após sua solicitação foi providenciado sua limpeza pelo competente 
funcionário Marcos Barbatana; Foi solicitado, também, providências quanto 
à água em Santa Cruz das Estrelas e já esta regularizada, como também, foi 
realizada uma limpeza no posto artesiano, foi, também, dobrada sua 
capacidade de armazenamento de água, portanto, este problema já está 
regularizado; Quanto à caçamba colocada no Bairro Vila São salvador, já 
está novamente neste local, para que a população possa utilizar-se da 
mesma, mas, seria interessante fazer um trabalho de orientação junto aos 
moradores, pois, estas caçambas não estão lá para que sejam jogado lixos, 
mas sim, para entulhos”; José Rodrigues, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas, Platéia presente, atletas aqui presente, familiares 
obrigado pela presença;  Quero cumprimentar a Equipe da Sucem, pelo 
competente trabalho que vem realizando, sabemos que temos em  nosso 
Município terrenos muito sujos, sugeri ao Sr. Prefeito Municipal para que fosse 
colocado anúncios nos Jornais para que os proprietários limpassem seus 
terrenos e caso contrário, a Prefeitura executasse esse trabalho e cobrasse 
posteriormente pelo  serviço evitando assim, o aparecimento de mais casos 
da doença, Quero cumprimentar a equipe do CAIS, pelos exames clínicos 
realizados em inúmeras Senhoras, parabéns a toda maravilhosa equipe e 
Direção”; Paulo H. de Melo, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 
Nobres Colegas e Platéia presente; Venho congratular com a Nobre Colega 
Maria Rita, sobre a Indicação do transporte coletivo, que era uma 
reivindicação nossa, desde  o início da gestão, Quero ainda, parabenizar a 
Colega Maria Rita, pela Indicação da criação do Corpo de Bombeiro 
inclusive, na própria Lei Orgânica diz que uma das competências do 
Município é prover sobre o combate de incêndios e a criação do Corpo de 
Bombeiros, mesmo que voluntário; Quero parabenizar a iniciativa do Ver. 
Marcelo Simão pela Indicação sobre o trabalho do Prof. Fabiano Lázaro, os 
Jovens precisam, realmente, de um respaldo, isto é sabido, pois, se não for 
assim, eles terão tempo ocioso e isto é ruim, Quero, também, parabenizar o 
Presidente do Rotary pelos serviços prestados em nosso Município; Com 
relação aos Requerimentos protocolados nesta Casa, requisitando os 
mandatos de partidos, como advogado, fiz um acompanhamento da 
trajetória disto, o que se criou, na verdade, foi uma insegurança jurídica 
muito grande, pois, quando falamos, reserva legal, ninguém é obrigado a 
fazer, se não em virtude de lei, queria parabenizar a iniciativa do Presidente 
que fez a consulta ao detentor do cargo Máximo da Justiça Eleitoral em 
nosso Município que é a Juíza e ela faz uma colocação na sua escrita, onde 
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fala de uma suposta deliberação do Tribunal Superior, que digo pelo fato de 
que os mesmos desembargadores do Tribunal Superior Eleitoral são os 
mesmos que iriam Julgar o Supremo Tribunal Eleitoral Federal, mas, eu tenho 
anteriormente dois julgados que não reconhecem a fidelidade partidária até 
o momento, em nosso País, portanto, não sei como eles poderiam mudar de 
opinião, se tomarem iniciativa contrária o que foi decidido duas vezes, como 
advogado, irá me assustar muito, pela insegurança jurídica, se não podemos 
confiar num Tribunal que tem opinião, de repente muda-se de opinião, 
realmente a insegurança seria muito grande na rua, inclusive”; Carlos Alberto 
dos Santos, para manifestar o seguinte: “Com relação ao ônibus urbano, 
colocado por alguns Colegas, algumas empresas alegam que nos finais de 
semana não tem movimento para preencher os horários, mas, em várias 
denominações religiosas da cidade, por não ter ônibus circular aos sábados 
e domingos, à noite, eles alugam e fretam ônibus da Empresa Realidade”; 
Paulo H. de Melo, para manifestar o seguinte: “A respeito do transporte para 
Ribeirão Preto, cogita-se da transferência da DIR para Ribeirão Preto e 
justamente falta ônibus para Ribeirão Preto e Justifica-se que não tem 
movimento, mas, se não se leva pessoas não tem quem trazer, isto é um fato, 
está na Lei Orgânica, que o Município deve prover o Transporte coletivo 
satisfatório a população, sendo assim, quero indicar que o Município 
assumisse integralmente o transporte coletivo e eu não vejo muito 
divergência e dificuldade para que acontecesse isto”; Marcelo Simão, para 
manifestar o seguinte: “Um estudo do Município dos horários de transporte 
da população, facilmente conseguiria preencher os horários de ônibus, mas 
tem que houver vontade política, assim, a população iria ser muito bem 
atendida”. O Sr. Presidente informa que está sendo agendado uma 
audiência com representantes da Empresa Rápido D’ Oeste para se tentar 
reverter o quadro dos horários Santa Rita-Ribeirão e Ribeirão-Santa Rita; José 
Mario Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, 
Platéia presente: No início da gestão Mauro Zorzi, dois incidentes ocorreram 
nas Estradas de Santa Rita, uma ponte da estrada Santa Cruz das Estrelas 
caiu e no início da Rodovia Zequinha de Abreu e hoje poucas pessoas 
sabem que outra ponte de Santa Cruz das Estrelas, também caiu, devido as 
chuvas e como sou freqüentador deste local, me dirigindo para lá todos os 
dias devido minha profissão, aquela população não ficou sem médico, 
medicamentos, transporte coletivo dos alunos nem um dia, pois, quando 
metade da pista caiu, a Prefeitura imediatamente providenciou um desviou 
onde dava para se passar até ônibus e num  tempo record esta ponte foi 
refeita, portanto, eu me sinto envaidecido em elogiar o Sr. Prefeito nesta 
atitude, pois, aquela população sofre faltas de muitas coisas, mas, neste 
sentido, a população em nenhum momento foi prejudicada, portanto, neste 
fato a Prefeitura merece todo o nosso elogio”; Sr. Presidente manifesta o 
seguinte: “Esta Casa, por várias vezes, teceu brilhantes homenagens  e 
agradecimentos ao Funcionário Público Marcos Barbatana, gostaria, 
também, de dizer que nas últimas semanas o Funcionário Fernando Jordão, 
está com algumas atividades  de limpeza e desejo boa sorte a este 
funcionário e esperamos que a união de esforços prevaleça para o bem de 
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nossa cidade”. 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: 
011/2.007, Autorizando o Executivo Municipal a conceder Subvenção Social 
à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no valor de 
R$.10.000,00 (dez mil reais), durante o exercício de 2.007, para viabilização 
dos Programas de Geração de Renda e Treinamento e Capacitação em 
Libras (linguagem de sinais). A Comissão de Finanças, Orçamento, Economia 
e Administração Pública apresentou Emenda, acrescentando § Único ao 
referido Projeto de Lei, ficando a APAE obrigada a prestar contas à 
Municipalidade no final do exercício financeiro acerca da destinação e 
aplicação da subvenção social prevista no artigo 1º, desta Lei. Submetido 
em Discussão, foi a referida Emenda aprovada por unanimidade. Logo após, 
o Sr. Presidente coloca em Discussão e Votação Única o Projeto de Lei nº 
011/2.007, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. 
Presidente convoca Srs. Vereadores para a 7ª Sessão Ordinária  à ser 
realizada no dia 07 de maio de 2.007, às 20:00 horas, para ser Discutido e 
Votado o Projeto de Lei nº 012/2.007, o qual Dispõe 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 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: 07 de maio de 2.007.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
     Presidente 
 
 

 
Ver.  José Rodrigues                                                 Ver. Paulo Henrique de Melo 
      1º Secretário                                                                      2º Secretário. 
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