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

                                                  Aos dezessete dias do mês de março 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 Quarta 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, e Márcio Barioni, solicitam um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Sr. Argentino 
Generoso Leite; Fabiana Generoso Leite Fermino; Sr. Sérgio Luiz Ugattes e Sra. 
Antonia Zampronio Bergo, 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)- 
Ofício nº 008/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei 
nº 007/2.008, o qual Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito 
Adicional Especial, para atender despesas referentes à celebração de 
convênio com a Associação Atlética Santarritense, no exercício de 2.008. 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)- Projeto de Resolução nº 002/2.008, o qual 
Institui a Galeria dos Ex-presidentes da Câmara Municipal de Santa Rita do 
Passa Quatro. O referido Projeto de Resolução será encaminhado à 
Comissão de Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 3)- 
Requerimento nº. 006/2.008, de autoria da Srª. Vereadora Maria Rita de 
Cássia F. M. de Oliveira e subscrita pelo Vereador Marcelo Simão, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais  e ouvido  o Plenário, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal, referentes ao Carnaval/2.008, 
evento promovido pela municipalidade. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 4)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador Paulo César Missiato, números: 019/2.008, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que sejam estudadas junto ao 
Departamento competente da Municipalidade, as possibilidades de ser 
reformada a Praça “Zequinha de Abreu”, localizada na parte central de  
nossa cidade, com a pintura dos bancos, concha acústica, grade do 
chafariz, em frente à Igreja Matriz, etc; 020/2.008, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através dos órgãos 
competentes, seja estudada a colocação de sonorização de trânsito, na 
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Estrada Vicianl “Prof. Jayme Nori”, que liga Santa Rita à Santa Cruz da Estrela, 
no trecho conhecido como “rola abóbora”. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 5)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, 
números: 021/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude junto a Elektro, as possibilidades de serem colocados 
braços de luz e as respectivas luminárias no poste existentes na Rua Tacilio 
Antonio da Silva, cruzamento com a Rua José Francisco de Oliveira, 
localizada no Jardim Bonanza, nesta cidade; 022/2.008, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos 
necessários, no sentido de serem  numeradas as três salas do Velório 
Municipal “Ernesto Andreghetto”; 023/2.008, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao Departamento Municipal da 
Saúde realizem  os estudos necessários, no sentido de ser contratado um 
médico Ginecologista, para atender no Centro de Saúde II, desta cidade. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 6)- Indicação  apresentada pelo Sr. 
Vereador Marcelo Simão, número: 024/2.008, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, que solicite ao departamento competente, uma 
ampla limpeza das ruas e calçadas do Bairro Recanto da Colina. A 
Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal 
para as providências cabíveis; 7)- Indicação  apresentada por todos os Srs. 
Vereadores, número: 025/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
para executar um Decreto Municipal, para acertar a permissão de usos do 
imóvel sede da Polícia Ambiental, conforme modelo em anexo, realizado 
pelo Prefeito Municipal de Jaboticabal. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
8)- Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinado pelo seu 
Presidente e Relator, Sr. Antonio Roque Citadini,  relativo ao Processo TC-
001938/026/2004, que tratam do exame das contas da Prefeitura do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro, relativas ao exercício de 2.004. O 
referido Parecer será encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública, de acordo com o Artigo 151 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal. Terminado o Material do 
Expediente o Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Gostaria de trazer uma 
boa notícia, principalmente para as pessoas que moram na parte alta da 
cidade, no Jardim Boa Vista III, pois, o CRAS, que hoje é uma grande 
realidade, está implantando alguns cursos, totalmente gratuitos, direcionado 
a população daqueles bairros, como: cursos de bijuteria, capoeira à terceira 
idade, alongamento, cachecol, ponto cruz, entre outros e nos próximos dias 
estará implantando cursos de confeitaria e padaria, quero registrar aqui 
minhas homenagens as pessoas envolvidas com o CRAS e parabenizá-las; 
Quero parabenizar as pessoas envolvidas na Formatura da Primeira turma do 
Curso de Pedagogia, foi um momento histórico para nosso Município, pois, 
trata-se da Primeira Turma de Ensino Superior formada em nossa cidade, 
graças a um convênio entre a Uniararas e Prefeitura Municipal, cedendo as 
dependências do CAIC, portanto, quero parabenizar o Sr. Prefeito Municipal, 
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a Direção do CAIC, que muito contribuiu para esta feliz realidade, quero 
salientar que a Prefeitura Municipal ofereceu estágio para alguns alunos que 
não tinham condições de pagar o curso e a Uniararas está interessada em 
continuar com este curso em Santa Rita e, também, implantar outros cursos”; 
Logo após, oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma 
os Srs. Vereadores: José Rodrigues, para manifestar: “Foi realizada no dia de 
ontem, a Assembléia do Santa Rita Prev e quero colocar que fiquei muito 
satisfeito, com as pessoas que estão respondendo por este Instituto, por 
serem responsáveis, justas e competentes; Levei ao conhecimento do Sr. 
Prefeito que temos um ônibus circular em nossa cidade, onde o motorista 
pára em lugares irregulares e aplica outras medidas indevidas que poderá 
trazer conseqüências sérias aos usuários, portanto, estamos aguardando 
medidas urgentes do Executivo; Quero agradecer a administração por ter 
colocado bebedouro, de água gelada no CCI do Bairro Vila Kenedy  e no 
Terminal Rodoviário”; Marcelo Simão, manifesta o seguinte: “Com relação ao 
ônibus circular que o Ver. José Rodrigues citou, é particular, não é um serviço 
prestado pela Prefeitura, este Senhor, proprietário deste ônibus, anda pelas 
ruas, sem nenhum critério, não tem nenhum contrato com o Município, de 
prestação de serviço, ele pára de trabalhar no sábado de manhã e volta na 
Segunda-feira, foi solicitado, no passado, que fosse comprado circular ou 
contratado este circular e fizesse uma linha e o argumento deste Senhor é 
que a linha é deficitária, sendo assim, a Prefeitura teria que subsidiar uma 
parte dos valores, sendo assim, ficou este impasse”; Verª  Maria Rita, para 
manifestar o seguinte: “Quero complementar o que foi dito pelo Ver. José 
Rodrigues e Ver. Marcelo, pois, a questão do transporte coletivo já foi alvo 
de muitas discussões sendo que esta Vereadora, também, já apresentou 
várias solicitações, no sentido de que se regulamente o transporte coletivo, 
pois, a resposta é de que as empresas começam a complicar e não há 
interesse ou condições, mas, o transporte coletivo é obrigação da 
administração, sendo assim, tem que ser pensado em uma solução para 
isto”; Logo após, justifica seu Requerimento de n° 006/2.008; Outro assunto 
que poderíamos evitar um desgaste desta Câmara, cujo principal trabalho 
seria fiscalização do Executivo, é tomarmos conhecimento pela Imprensa 
local de que, mais uma investigação está sendo feito Ministério Público, de 
uma possível irregularidade de um assunto que foi comentado e surgiu na 
documentação que nós analisamos na CEI, que efetuamos na apuração de 
possíveis irregularidades do advogado Sérgio Hannas Salim, acredito que 
quando iniciamos uma CEI, estamos investigando não estamos 
condenando, portanto, à medida que investigamos daremos oportunidade 
ao Executivo de se defender, acredito que temos que ter por regra a 
fiscalização o que evitaria desgaste maior do próprio Executivo e, neste 
momento, acredito que, também, esta Casa acaba sofrendo com desgaste, 
pelo fato de que deixou passar despercebida uma situação que pode ter 
conseqüências; Finalizando, foi apresentada uma Indicação, solicitando 
reparos na Praça Zequinha de Abreu e segundo o Líder do Sr. Prefeito, Ver. 
Carlos, este serviço já está sendo planejado, mas, fica aqui uma sugestão, foi 
de autoria do Vereador Marcelo, uma Projeto de Lei adote uma praça, 
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acredito que deveríamos estimular que a Praça da Matriz, também, fosse 
adotada, com a reforma da Igreja Matriz, que é histórica, acredito que é um 
bom momento para pensarmos em adotarmos esta Praça”; Ver. Marcelo 
Simão, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas e Platéia 
presente, Quero comentar sobre uma Indicação que apresentei sobre o 
Recanto da Colina, pois, os moradores alegam que neste local o mato está 
muito alto, em virtude das fortes chuvas que tem caído, sendo assim, quero 
solicitar a um dos melhores funcionário da Prefeitura, Sr. Marcos Barbatana, 
uma especial atenção ao Bairro Recanto da Colina e, também, ao Jardim 
Planalto, pois, a situação nestes locais está muito ruim; Quero parabenizar o 
Presidente do PPS, nosso companheiro Cloves Camargo, pela Comissão que 
foi formada no Estado, para análise das dependências do CAIS, uma 
idealização dele, com o apoio de todo o Município, Sr. Prefeito Municipal, 
Diretor da Saúde, Vice-Prefeito e, principalmente, o Cloves, Deputado Roque 
Barbiere, Deputado Baleia e Deputado José Bitencourt, portanto, quero 
parabenizar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, que através 
do Presidente do PPS, Cloves Camargo, tem realizado um brilhante trabalho; 
Quero parabenizar a Faculdade Uniararas, pela Formatura de seus alunos, 
parabéns a Prefeitura que criou condições para esta realização; Quero, 
neste momento, lamentar o falecimento do Sr. Sérgio Ulgattis, que faleceu 
com seus 42 anos de vida e num período atrás, a família do Sr. Sérgio Ulgattis, 
solicitou para a Prefeitura um remédio, contra o Câncer, orçado em torno de 
R$ 4.700,00 e a Prefeitura relutou e atestou em seu laudo que o Serginho não 
residia em Santa Rita do Passa Quatro, sendo assim, ao invés da Prefeitura 
arcar com este remédio e depois, solicitar ao Estado, que é um 
procedimento normal, pois,  depois o Estado reembolsa, ela preferiu 
contestar o laudo e alegar que ele não morava aqui e reuniu provas, não 
importa para nós se ele morava aqui ou não, mas, o Sérgio é filho de um ex-
Vice-Prefeito, possui oito irmãos, um deles Presidente do Conselho de Meio 
ambiente, uma família que tanto serviço presta ao Município, acredito, 
portanto, que a Prefeitura pecou em não atender esta Família; Quero, 
também solicitar ao Sr. Prefeito, informações, sobre uma notícia que tomei 
conhecimento neste final de semana, através do Jornal “A Gazeta”, de que 
existe uma Empresa contratada pela Prefeitura, recebendo R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), para realizar exames de ultra-sonografia, em nosso 
Município, eu pergunto ao Líder do Senhor Prefeito: Se temos quatro médicos 
na rede, que fazem este tipo de exames, temos um aparelho novo, quero 
saber o motivo da necessidade da contratação de uma Empresa da cidade 
de São José do Rio Pardo, neste valor, para fazer estes exames, em nossa 
cidade, não temos médicos capacitados para fazerem estes exames? 
Pergunto ao Colega, Dr. Castaldi, se pode esclarecer este fato”; Carlos 
Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Eu não tenho nenhuma 
informação, mas, iremos certificar e trazer esta resposta”; José Mário 
Castaldi, para manifestar o seguinte: “Realmente, tomei conhecimento 
deste fato pela Imprensa e não tenho como explicar, temos profissionais, em 
nosso Município, que fazem este serviço, não sei se eles foram consultados, 
eles fazem parte do corpo clínico da Prefeitura, portanto, acredito que em 
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primeiro lugar, merece uma investigação, para depois, ser tirado conclusões, 
precisamos saber se há especialidade destes profissionais na Prefeitura, se 
foram concursados para isto, acredito que são perguntas que merecem 
serem feitas e, é necessário solicitar explicações ao Prefeito Municipal e ao 
Diretor da Saúde, para depois, concluímos”; O Sr. Presidente manifesta o 
seguinte: “Quero colocar que a reclamação da população é que os 
exames agendados pela Municipalidade tem demorado muito”; Marcelo 
Simão, manifesta o seguinte: “Quero esclarecer que alguns médicos que 
reconhece não terem sido consultados, eles não são contratados pela 
Municipalidade, para exercer esta função, mas, também, não são 
contratados com outras várias especialidades que fazem, como 
ginecologista, etc.; Este Vereador, não está afirmando nada, apenas, espero 
receber uma explicação muito convincente, pois, esta situação é muito 
intrigante; Logo após, justifica sua Indicação de n° 024/2.008 e, também, 
manifesta o seguinte: “Mais uma vez, quero manifestar que me preocupa a 
situação da pista de atletismo do Centro Olímpico, que será construída, não 
sou contrário a esta pista, nem mesmo ao Centro Olímpico, apenas quero 
fazer uma observação, que o Sr. Prefeito deveria começar a pensar, antes 
da construção desta obra, no seu uso, pois, no Rio de Janeiro, nas obras 
construídas para a realização dos Jogos do Pan, estas obras já estão em 
desuso, estragando, sendo que o Rio de Janeiro não possui um Projeto para 
estas obras, portanto, o meu receio e é um alerta que faço ao Sr. Prefeito, 
com a intuito de ajudar, que seja feito um Projeto para o esporte 
Santarritense; Quero parabenizar a direção do Instituto Santa Rita Prev, que 
realizou na ultima Sexta-feira, uma Assembléia, mostrando seu trabalho, o 
qual é de transparência, publicando seu balanço, pudemos nos assegurar 
que é uma administração firme, estruturada, dentro de todas as normas do 
Ministério da Presidência, portanto, quero cumprimentar toda a Diretoria”; 
Paulo César Missiato, o qual justiça suas Indicações apresentadas nesta 
Sessão e, também, manifesta o seguinte: “Quero Justificar minha ausência 
na colação de grau dos formados do curso de Pedagogia, realizada na 
última Sexta-feira e, também, na Assembléia do Santa Rita Prev, que por 
motivos assumidos anteriormente, não pude estar presente; Quero 
agradecer o Marcos Barbatana, pela atenção dispensada na reforma da 
Praça Zequinha de Abreu; Gostaria de solicitar um carinho especial à 
Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, 
quanto ao Parecer do Tribunal de Contas, na rejeição das Contas do ex- 
Prefeito Nelson Scorsolini, para que possamos tomar atitudes e não 
deixarmos passar em branco, nem no caso dos ex- Prefeitos, do  atual 
Prefeito e, também, dos próximos Prefeitos que virão, pois, o dinheiro público 
não é para brincar; Com relação a manifestação do Ver. Marcelo, a 
respeito da contratação da firma para prestar serviços de realização exames 
em nosso Município, eu entendo que, em primeiro lugar, temos que comprar 
um jornal, pois, este tipo de notícias apenas sabemos através dos Jornais; Eu 
gostaria de saber como podemos evitar este tipo de situação, nós 
Vereadores ficarmos a par de assuntos sérios que envolve a Administração, 
através dos jornais, eu entendo que isto não é correto e acaba por se tornar 
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complicado para nós, ter que correr atrás do que já foi feito, é melhor evitar 
que seja feito, tudo isto causa um desgaste para todos nós”; O Sr. Presidente 
manifesta o seguinte: Gostaria de trazer uma notícia, muito agradável, que a 
Cooperativa de Ensino e Cultura pretende ampliar a Faculdade que vem 
agradando muito e a Prefeitura Municipal já se manifestou, interessada em 
apoiar na construção de mais duas salas de aula da Faculdade COC”; 
Carlos Alberto dos Santos, “Gostaria de lembrar a todos que no dia 21 de 
abril, feriado, um dia após a nossa Festa Italiana, estará sendo realizado o II 
Festival Gospel, de Santa Rita, na Praça da Bíblia e todos estão convidados a 
participar conosco”. 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 convoca Srs. Vereadores para a 5ª Sessão Ordinária  à ser 
realizada no dia 07 de abril de 2.008, às 20:00 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: 07 de abril de 2.008.   
 
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 
 

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