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

                                                  Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de 
dois mil e oito, 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 Sessão 
Ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, 
Carlos Alberto dos Santos, José Mário Castaldi, José Rodrigues, Marcelo 
Simão, Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira, Paulo César Missiato, 
e Paulo Henrique de Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal. Em 
seguida, Os Srs. Vereadores José Rodrigues, Márcio Barioni e Paulo César 
Missiato, solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes 
pessoas: Felipe Rani Fernandes, Ezio Galbiati Junior, Helena Tamisari, Sonia 
Maria de Souza da Cruz, Ana Cândida Carvalho Junqueira, Luiz César Corrêa 
e Antonio Donizetti Comintioli Missiato, 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) – 
Projeto de Lei nº. 032/2.008, de autoria do Sr. Vereador José Rodrigues, o qual 
Dispõe sobre denominação de área de lazer, passando a área de lazer 
localizada na Avenida José Ribeiro de Oliveira, nesta cidade, a denominar-
se “Área de Lazer Sebastião Renato Zorzi”. 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; 2)- 
Projeto de Lei nº. 033/2.008, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o 
qual Dispõe sobre denominação de  Bairro no Município de Santa Rita do 
Passa Quatro - SP, ficando denominado de “Bairro Jardim Água Espraiada”, 
a área compreendida entre a Rua Reinaldo Lorenceti até a Vicinal “Túlio 
Ribeiro  Meirelles (Estrada da Cana), confrontando, ainda, com a Escola 
Técnica Agrícola Manoel dos Reis Araújo e o Jardim Bonanza, nesta cidade. 
O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Justiça e 
Redação, para estudos e manifestações; 3)- Ofício nº. 030/08, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 034/2.008, o qual Dispõe 
sobre revogação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 11º da Lei 2.558, de 14 
de outubro de 2.004, na redação conferida pela Lei 2.728, de 12 de 
dezembro de 2.007. 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; 4)- Proposta de 
Emenda nº. 001/08, à Lei Orgânica do Município, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, Dando nova redação ao inciso VI do Artigo 150 da Lei Orgânica 
do Município – capítulo II, ficando com a seguinte redação: “VI – os terrenos 
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definidos em projeto de loteamento como áreas verdes, sistemas de lazer ou 
institucionais não poderão ser alterados na destinação, fim e objetivos 
originalmente estabelecidos, salvo se a alteração for autorizada por lei 
motivada em relevante interesse público”. A referida Proposta de Emenda 
seguirá os trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento Interno; 5)- 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2.008, de autoria do Sr. Vereador 
Carlos Alberto dos Santos, Dispondo sobre a concessão de Título de Cidadão 
Santarritense Honorário ao Pastor Sérgio Marcos dos Santos, pelos relevantes 
e inestimáveis serviços prestados a nossa Comunidade  e ao nosso Município. 
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)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador 
José Rodrigues nº. 015/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações a Ilustríssima Senhora Maria 
Aparecida Fiorelli Gonçalves, pela sua justa e merecida  aposentadoria 
alcançada, após longos anos de dedicação e trabalho dispensados 
diariamente  aos pacientes do CAIS-SR. Submetido à apreciação do 
Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Requerimentos 
apresentados pela Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia F. M. de Oliveira,  nºs: 
016/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, com fundamento no Artigo 101, VI, do Regimento Interno, desta 
Casa de Leis, Votos de Congratulações a ACE – Associação Comercial e 
Empresarial de Santa Rita do Passa Quatro e Tipografia ARO, pela parceria 
estabelecida na elaboração da lista Telefônica de nossa cidade, 
patrocinada pelo comércio e empresas locais, sendo a 1ª edição em 2.007 e 
a 2ª edição – 2.008/2.009, a qual já está em fase de distribuição. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 017/2.008, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
com fundamento no Artigo 101, VI, do Regimento Interno, desta Casa de 
Leis, Votos de Congratulações a 106ª Subsecção da OAB/SP – Santa Rita do 
Passa Quatro, na pessoa de seu Presidente, Dr. Darcy Adalberto Leone, pela 
inscrição dos dizeres Santa Rita do Passa Quatro, Terra do Imortal Compositor 
Zequinha de Abreu nos impressos da instituição. Submetido à apreciação do 
Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- Requerimentos 
apresentados pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, nºs: 018/2.008, 
Requerendo, na forma regimental, ouvido o Douto Plenário, que seja 
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que seja apresentado um 
projeto junto ao departamento competente e conseqüente colocação de 
bancos de  cimento na parte frontal externa do Velório Municipal Ernesto 
Andreghetto, embaixo das marquises. Submetido à apreciação do Plenário, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade; 019/2.008, Requerendo, na forma 
regimental, ouvido o Douto Plenário, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, para  apresentar  um estudo junto as Agências Bancárias de nosso 
Município, para a instalação de posto avançado de qualquer banco,  
inclusive, com caixa 24 horas, nas imediação do CAIC, preferencialmente na 
Av. José Ribeiro de Oliveira. Submetido à apreciação do Plenário, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 020/2.008, Requerendo, na forma 
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regimental, ouvido o Douto Plenário, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, para  que ao órgão competente regulamente o Serviço de 
Transporte Coletivo, bem como subsidie, se necessário esse, em nosso 
Município, em caráter  de urgência. Submetido à apreciação do Plenário, foi 
o mesmo aprovado por unanimidade; 9)- Indicação  apresentada pelo Sr. 
Vereador José Rodrigues, número: 045/2.008, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que sejam estudadas junto ao 
Departamento de Obras, a possibilidade de efetuar o rebaixamento, nas 
calçadas em frente as seguintes casas comerciais: Farmácia São Vicente, 
Mercado Jadir, Asilo São Vicente de Paulo, Mercado Pigatão e Relojoaria 
São Luiz, para facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiências física. 
A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 10)-  Indicação  apresentada pelo Sr. 
Vereador Paulo César Missiato, 046/2.008, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente 
proceder a análise de estimativa do impacto orçamentário-financeiro para 
fins de concessão de anistia de multa, juros e correção monetária que 
majoram o valor base da dívida dos contribuintes quanto ao ISS, IPTU e Água 
e Esgoto, parcelando os débitos em seus valores originais em 12 (doze) 
parcelas de igual valor. A Indicação acima referida será 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, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Nobres Colegas e Platéia presente: 
Quero agradecer o Dr. Zezinho, Diretor da Saúde da Municipalidade, por ter 
cedido um ônibus para transportar os alunos do curso de Técnico de 
Enfermagem, para participarem de uma exposição na cidade de São Paulo; 
Quero, também, agradecer as pessoas que fazem parte do quadro das 
“Bem Aventuradas”, pelo que tem ajudado as pessoas carentes, 
principalmente, na Igreja Santa Madalena de Canossa; Quero parabenizar o  
Presidente da APAE  e os organizadores da Festa Junina daquela entidade, 
pelo grande sucesso do evento, superando todos as expectativas; Quero 
agradecer o Marcos Barbatana e o Scarabel, pelo trabalho que vem 
realizando na Praça José Carlos Missiato, que se encontra muito bonita”; 
Paulo Henrique de Melo, para manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. 
Presidente, Nobres Colegas e Platéia presente; “Quero parabenizar o Nobre 
Colega Paulo César Missiato, pela Indicação de nº. 046/08, dispondo sobre 
isenção; Com relação ao Projeto de Lei nº. 034/08, que dispõe sobre o artigo 
40 da Lei, quando o Instituto da Previdência fica limitado a conceber a 
isenção, quero lembrar que na última Sessão, este Vereador propôs que não 
seria crescido qualquer tipo de gratificação para fins ulteriores e justamente 
este Projeto veio tratar deste assunto, pois, ninguém pode ter uma 
aposentadoria acima do que a pessoa que está no ativa; Logo após, 
Justifica seus Requerimento apresentados nesta Sessão; Carlos Alberto dos 
Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores e demais 
presentes; Quero agradecer o Funcionário Público, Marcos Barbatana, pelo 
serviço que realizou no Bairro Flamboyam, o qual ficou muito bom; Quero 
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agradecer, também, o apoio de todos os Vereadores, no Projeto de Decreto 
Legislativo, concedendo, Título de Cidadão Santaritense ao Pastor Sérgio 
Marcos, pois, trata-se de um Projeto de inteira justiça, a este homem de 
Deus”; Maria Rita de Cássia F. Mondin de Oliveira, Usa da Palavra para 
justificar seus Requerimentos apresentados nesta Sessão e, também, para 
manifestar o seguinte: “Eu manifestei na Sessão passada, que esta Casa 
deve tomar certo cuidado, principalmente, neste período pré-eleitoral, já 
entrando num período de campanha eleitoral, portanto, temos que tomar 
cuidado com o oportunismo, tanto por parte dos Vereadores, que tentam 
resgatar algum trabalho, isto faz parte do jogo, mas, a população esta 
atenta e, também, por parte da administração, quando encaminha Projetos 
de Lei com características eleitoreiras”; Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Sr. Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente, 
boa noite, Quero cumprimentar através do Colega Paulo Missiato, Presidente 
da APAE, todos os responsáveis pela belíssima festa junina que realizaram, a 
entidade está de parabéns; Quero cumprimentar o Executivo Municipal, 
através dos Diretores: Bia e Mauro Fischer, pelo final do Campeonato Sérgio 
Barban; Me incomoda muito o oportunismo eleitoral, vemos no final de 
mandato, muitas pessoas fugirem totalmente a ética e chamam para si 
pedidos, recursos e isto a população está vendo; Com relação ao Velório do 
Distrito de Santa Cruz da Estrela, esta verba veio através do Deputado 
Roquinho, do Cloves Camargo, pela bancada do PPS, como um todo; Outra 
verba que foi liberada para algumas entidades de nosso Município, foi 
solicitada por este Vereador, ao Deputado Arnaldo Jardim e foi feito um 
direcionamento através de infra-estrutura para o Município, combinado com 
o Sr. Prefeito de ceder este valor para estas entidades, acertamos o valor de 
cada entidade, levamos meses procurando esta verba no Escritório Regional 
e posteriormente o Prefeito decide pelo Banco HSBC e quando houve a 
entrega destas verbas, sua Assessoria de Imprensa, não faz nenhuma 
menção, é lamentável termos este descaso, portanto, falta seriedade com o 
trato com a sociedade, afastando o crédito de quem merece; Quero 
valorizar os Colegas que possuem ética e repudiar as pessoas que fazem, 
nesta última hora um apelo sem nenhum respeito as pessoas envolvidas, 
espero que a população e a imprensa estejam atentos a isto”; Paulo César 
Missiato; Usa da Palavra para justificar sua Indicação apresentada nesta 
Sessão e, também, para manifestar o seguinte: “Quero agradecer os elogios 
apresentados pela Festa Junina da APAE a todos os que trabalharam para 
que este evento se realizasse com êxito; Quero manifestar que não sou 
contrário às verbas vindas da Prefeitura para as entidades, sem serem 
indicadas pelos Srs. Vereadores, mas, temos que repensar, pois, no primeiro 
ano que foi enviado convite para a APAE participar da FAPIS, ela recusou, 
pois, foi comunicado que o negativo da festa, ou seja, o débito, seria 
dividido entre as entidades e se a APAE esta com dificuldades até mesmo de 
pagar o salário dos funcionários, como poderia assumir o negativo de um 
evento; Mas, não é o que esta parecendo acontecer, pois, no fechamento 
das contas no ano passado, vimos que os R$ 100.000,00 (cem mil reais) que 
deu de lucro, foi o valor doado pelo Executivo, para a realização do evento, 
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neste ano, está sendo cogitado uma verba no valor de R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais) e esperamos que a APAE seja convidada a 
participar e que esta verba destinada para a realização deste evento seja 
dividida para as entidades que realmente necessitam”; Carlos Alberto dos 
Santos, para manifestar o seguinte: “Quanto ao fato de enviar convite para 
as entidades, isto não será feito, pois, já está fechado, o que poderia ser feito 
é conversar com as entidades que tem a intenção de participar e fazermos 
uma emenda no Projeto de Lei e incluir estas entidades para participarem, 
sendo que é subvenção aprovada pela Câmara; Quero solicitar que seja 
determinado ao setor competente, a colocação de um obstáculo na Rua 
Inácio Ribeiro, próximo ao Depósito São Luiz, devido ao grande movimento 
de carros neste local e que seja enviado ofício ao Delegado da Polícia Civil, 
para que seja solucionado este problema, pois, o que nos incomoda, 
também, é o fato de que os munícipes nos cobram muito suas solicitações”. 
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 dos 
Projetos de Lei números: 024/08, Dispondo sobre denominação de área de 
lazer, ficando a área de lazer localizada na Avenida Formoso, Jardim 
Bonanza, denominada de “Área de Lazer Dr. José Rubens Paschoalin”. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 025/08, Dispondo sobre denominação de área de lazer, 
ficando a área de lazer localizada na Rua José Barbatana, Jardim Itália, 
denominada de “Área de Lazer Pedro Franco de Oliveira”. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Os Srs. 
Vereadores Marcelo Simão, José Mário Castaldi e Paulo Henrique de Melo, 
parabenizam o Vereador José Rodrigues pela feliz iniciativa dos referidos 
Projetos de Lei; 029/08, Instituindo no Município de Santa Rita do Passa 
Quatro, a coleta de óleo vegetal usado para fabricação de biodiesel. 
Submetido em Discussão, solicitou a Palavra os Srs. Vereadores: Paulo 
Henrique de Melo, para manifestar o seguinte: “Com relação ao referido 
Projeto de Lei, quero parabenizar o Presidente desta Casa pela iniciativa, 
mas, o referido Projeto de Lei está criando uma despesa para o Município, 
sem previsão no PPA e na L.D.O., pois, é um fato novo, que exige 
implantação anteriormente no Projeto”. O Sr. Presidente, manifesta o 
seguinte: “Este procedimento já vem sendo realizado pela coleta seletiva, 
mas, sem critério nenhum  e a expectativa deste Projeto é que o Executivo 
crie uma estrutura maior para este trabalho”. Terminada a Discussão, o Sr. 
Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº 029/2.008, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade; Emenda apresentada pela Comissão 
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 030/08, alterando o Artigo 1º e os 
Parágrafos do referido Projeto de Lei. Submetida em Discussão, a referida 
Emenda, solicitou a Palavra a Srª. Vereadora: Maria Rita, para manifestar o 
seguinte: “Esta Emenda vem corrigir o Projeto de Lei original, seguindo o que 
determina a Constituição Federal, em seu Artigo 196 e, também, o SUS, 
implantado através de Lei Federal, que cria o Sistema Único de Saúde e a 
partir destas Leis, não existe a triagem sócio – econômica, conforme previsto 
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no Projeto original”; Carlos Alberto dos Santos: “Quero parabenizar, nesta 
oportunidade, o Dr. Beto Daldegan e Dr. Leandro que já realizaram um 
trabalho deste, o qual é de grande importância”. Terminada a Discussão, o 
Sr. Presidente coloca em Votação Única a referida Emenda, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação 
Única o Projeto de Lei nº. 030/2.008, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade; Discussão e Votação Única do Projeto de Decreto Legislativo 
número: 002/2.008, Dispondo sobre a concessão de Título de Cidadania 
Santarritense Honorário ao Excelentíssimo Senhor Luiz Felipe Tenudo Baleia 
Rossi, Digníssimo Deputado Estadual. Submetido em Discussão e Votação 
Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para 
tratar, o Sr. Presidente informa que de acordo com o Artigo 28 da Lei 
Orgânica do Município, a Câmara Municipal, entrará em recesso a partir do 
dia 1º de julho e convoca os Srs. Vereadores para a 11ª Sessão Ordinária, a 
ser realizada no dia 04 de agosto de  2.008, às 20:00 horas. Em seguida, 
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: 04 de agosto de 
2.008.   
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 

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