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ATA
DA
SEXTA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no dia
dezessete de abril de dois mil e
seis, sob a Presidência do Sr.
Ver. Paulo César Missiato.

Aos dezessete dias do mês de abril 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 Sexta 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. O Sr.
Presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar
em Plenário a existência de número legal. 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
081/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando os Balancetes da
Receita e Despesa desta Municipalidade, referente aos meses de janeiro e
fevereiro de 2.006. Os referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria
desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 2)- Ofício nº 082/06, de
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando respostas de Indicações
apresentadas pelos Srs. Vereadores Paulo César Missiato, Maria Rita de
Cássia Ferreira Mondin de Oliveira, Márcio Barioni, Atílio Aparecido Juliati,
Carlos Alberto dos Santos, José Mário Castaldi, José Rodrigues, Marcelo
Simão e Paulo Henrique de Melo. As referidas informações ficarão
arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 3)Ofício nº 083/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando resposta ao
Ofício nº 042/06; 4)- Requerimento nº 010/2.006, de autoria do Sr.
Vereador José Rodrigues, Requerendo à Mesa, após as formalidades
regimentais, Votos de Aplauso e Reconhecimento a Ilustríssima Srª Lourdes
Antonia Ferreira,
pela justa e merecida aposentadoria após 35 anos
exercendo a profissão de Enfermeira. Submetido à apreciação do Plenário, foi
o mesmo aprovado por unanimidade; 5)- Indicação apresentada pelo Sr.
Vereador Carlos Alberto dos Santos e subscrita pelo Sr. Vereador Atílio Ap.
Juliati, nº 036/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para viabilizar junto ao Departamento de Esportes, a implantação
em nossa cidade do “Projeto Ressaca Futsal”, voltado para crianças de 05 a
16 anos de idade e que freqüentam as unidade escolares de nosso
Município. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito
Municipal para as providências cabíveis; 6)- Indicações apresentadas pelo
Sr. Vereador José Rodrigues, números: 037/2.006, Indicando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para junto ao Departamento de
Obras da Prefeitura viabilizar a construção de guias e sarjetas nas Ruas:
Petronilia Simone Bello, Cônego Amaral de Mello, Silvestre Zanirato, Carlos
Felício e as demais constantes do mapa anexo, todas localizadas no Parque
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Lagoinha, desta cidade; 038/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários junto ao
COMUTRAN de nossa cidade, no sentido de serem colocadas Placas,
denominando as ruas do Bairro Bonanza. As Indicações acima referidas
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências
cabíveis; 7)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato e
subscrita pelo Sr. Vereador Atílio Aparecido Juliati, nº 039/2.006, Indicando
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude as
possibilidades junto ao Departamento de Esportes de nossa cidade, para que
seja construída uma pista de “Cooper” na avenida Prof. Oscar de Oliveira
Alves, lado direito, sentido Via Zequinha de Abreu, dotando-a de proteção
por meio de “guard-raid”, para maior segurança dos usuários. A Indicação
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as
providências cabíveis; 8)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo
Simão, números: 040/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que promova estudos junto aos órgãos competentes para
que a Rua Victorio José Fardim se torne mão única de direção, no sentido
que vai da Av. Severino Meirelles para a Rua Inácio Ribeiro; 041/2.006,
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao
departamento competente o conserto da calçada da Praça do Rosário, pois,
as pedras portuguesas foram retiradas para colocação de postes e não foram
refeitas; 042/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
para que solicite aos órgãos competentes a mudança ou poda das flores do
trevo do Jardim Planalto que dá acesso ao trevo Mário Sérgio Papa Marchini;
043/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para
que estude as possibilidades de se destinar um veículo para uso exclusivo da
APED – Associação das Pessoas Portadores de Deficiência. As Indicações
acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as
providências cabíveis; 9)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Márcio
Barioni, nº 044/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que estude as possibilidades de serem colocadas nas
escolas e creches municipais “tambores” para a coleta de lixo reciclável, nas
cores padrão e com o desenho indicativo. 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: “Quero comentar sobre as requisições de verbas da
Assistência Social; Como sabemos temos, na Municipalidade uma Assistente
Social, que é a Sr. Jane, uma profissional muito eficiente e competente em seu
trabalho, que se empenha muito para que o Estado não recuse nada para a
Assistência Social, juntamente com um excelente escriturário que muito admiro,
o Sr. Tranqüilo Mardegan”;
Carlos Alberto dos Santos; para manifestar o seguinte “Sr. Presidente, Sr.
Secretário, Nobres colegas e platéia presente, boa noite. Venho a Tribuna para
defender este Projeto de Lei que apresentamos nesta noite, sobre a ressaca
Futsal, Projeto este que com toda a certeza será de grande valor para nossa
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cidade, estivemos conversando com o Sr. Cleber Boroto e com o Sr. Jaime
Freire, que nos colocou a realidade destas crianças e deste projeto que vem
desenvolvendo nesta cidade, é merecedor de aplausos e honra, o trabalho que
estes jovens vem fazendo com estas crianças e nós não poderíamos ficar de fora
sem dar a ele apoio, pois, sabemos que é um trabalho bonito que merece nosso
apoio, pois são crianças que ao invés de estarem no mau caminho, estão
aprendendo a prática do Esporte, com certeza, gerando saúde e num futuro,
quem sabe, sairão destes jovens, futuros atletas, profissionais de nossa cidade,
levando o nome de nossa cidade para outros lugares, portanto agradeço ao
empenho voluntário destes Jovens; Foi aprovado nesta Casa, uma Emenda a Lei
nº 2.603, que dispõe sobre o tabagismo Casa, no dia 23 de setembro de 2.005,
muitos meses se passaram e até o momento a mesma não foi colocada em
prática; Acredito que os Projetos de Lei que são aprovados nesta Casa e
transformados em Lei merecem serem respeitados e colocado em prática, pois,
tem o seu devido valor, portanto, esta Lei que citei, cabe a Vigilância Sanitária
fiscalizar e consta na referida Lei que os avizincativos de não fumar devem ser
colocados nos estabelecimentos em locais de fácil visibilidade, portanto, espero
que seja colocada em prática esta Lei, principalmente, que seja colocada na
nossa Casa de Leis estes avisos indicativos que é proibido fumar; Outra Lei
aprovada que até o momento não está sendo fiscalizada é a lei que dispõe sobre
tempo de atendimento em bancos, o Procon esta encabeçado de fazer esta
fiscalização, mas ainda não foi colocado em prática,a situação dos bancos é um
desrespeito com o cidadão, esperamos que estas leis sejam colocadas em
prática.Com relação a Indicação apresentada pelo Vereador José Rodrigues,
dispondo sobre a colocação de placas indicativas de nomes de ruas no Bairro
Jardim Bonanza, eu gostaria de sugerir para que fosse colocado em todos os
Bairros de nossa cidade, pois, muitas ruas não possuem nome, facilitando, como
por exemplo, as motoristas de ambulância, que pegam pacientes de madrugada e
muitas vezes não conseguem encontrar o lugar, devido a falta destas placas”.

Marcelo Simão; para manifestar o seguinte: “Boa noite Sr. Presidente, Srs.
Secretários, Caros Colegas, Platéia presente; Quero cumprimentar o Vereador
Carlos, pelas colocações, pois, até hoje, sofremos um descaso muito grande, nas
filas de banco, e não somente o cidadão é a favor deste Projeto como, também,
os próprios bancários; Quero, também, parabenizar os realizadores do Projeto de
Lei “Ressaca”, pela tamanha grandeza deste trabalho, parabéns ao Cleber e ao
Jaime, são do mais alto caráter que merece todo nosso respeito e admiração,
enquanto tivermos pessoas como estas que tiram dos maus exemplos os Jô vens
e oferecem virtudes e bons exemplos, cada dia podemos ganhar um cidadão
melhor , gostaria de sugerir, se por questão legais couber ao referido Projeto de
Lei, que seja incluindo um artigo que a Prefeitura doasse tênis para estes jovens;
Gostaria de comentar um fato ruim, mais um Jovem foi atropelado por uma
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bicicleta na Praça da Estação, é lamentável, pois, foi um acidente que poderia ter
tido proporções maiores, portanto Gostaria de solicitar ao Líder do Sr. Prefeito
Municipal para que reivindicasse ao Sr. Prefeito providências quanto este sério
problema, pois, já tem mais de um ano que foi apresentado ao Executivo um
Projeto de Lei dispondo sobre este assunto e muitos acidentes tem ocorrido e
nenhuma providência tem sido tomada, e um verdadeiro descaso; Quero lembrar
o Diretor Administrativo da Municipalidade, através do Líder do S. Prefeito
Municipal, que já se passaram um ano e quatro meses e ainda não tivemos
nenhuma iniciativa concreta ao Plano Diretor e este Projeto tem que estar
aprovado daqui a cinco meses e eu não gostaria que depois de dois anos de
espera tenhamos que comprar um Projeto de outro Município e apenas mudar o
nome da cidade; Quero, também, saber a respeito dos carnês do IPTU, pois, já
estamos, em abril e até agora os munícipes não receberam seus carnês e isto é
ruim, pois as pessoas não se programaram para esta despesa e as pessoas mais
necessitadas podem não ter recursos para esta dívida; Quero, também falar sobre
a Comissão Municipal de Emprego, o Dr. Antonio Carlos Leal, Secretário
Executivo, público uma matéria no Jornal Comunitário a respeito desta
Comissão, acredito que muitos devem ter lido; Esta Comissão necessita que seja
nomeado um novo Secretário, é hora do Poder Público formar ba Secretaria a
Presidência e constituir as Comissões; Nesta matéria publicada no Jornal, muitos
interessantes, fala da possibilidade que a Comissão Municipal de Emprego tem
para gerar emprego no Município e nós estamos parados, a questão é séria, a
cidade está com dificuldades, o povo não tem emprego”.
Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira; para manifestar o
seguinte: “boa Noite, Sr. Presidente, Secretários, Nobres Colegas e Platéia
presente. Quando a Indicação apresentada pela Mesa para efetivar o Projeto
ressaca com o apoio do Executivo, ou seja, que se regulamente este Projeto que
já vem sendo desenvolvido de uma forma voluntária, claro que terá o nosso
apoio, estaremos possibilitando que nossos jovens tenham uma formação; Esta
semana teremos nossa Festa Italiana, sempre muito esperada e eu faço aqui um
lembrete aos organizadores, ao pessoal da Prefeitura, Departamento de turismo,
para que não se esqueçam de tomar os devidos cuidados para com a venda
indiscriminada de bebidas alcoólicas aos menores é uma linda festa, mas, temos
tido problemas com o abuso de bebidas por parte de nossas crianças e
adolescentes; Como representante da população, temos responsabilidades,
muitas vezes tinha sido questionada, na condição de uma Vereadora que tem se
posicionado e feito cobranças do Executivo e muitas vezes me colocam como
oposição a atual Administração, mas venho reforçar que não é esta minha
postura, e e o Sr. Prefeito Municipal e sua equipe observarem o que temos
falado, acredito que algumas coisas que estão acontecendo não aconteceria,
acreditado que temos como capítulo encerrado, quanto ao pedido feito por mim
e pelo Vereador Marcelo Simão, sobre a abertura de uma CEI protocolamos um
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Requerimento sob o Nº 06/2006, recebemos uma resposta por escrito do Sr.
Presidente de que foi indeferido nosso pedido por não ter nenhum amparo legal,
eu até justifico que tivemos que argumentar para tentar abrir uma Comissão
Especial de inquérito, com a assinatura de dois Vereadores, uma vez que não
tínhamos mais assinaturas, sabíamos da falta de amparo legal, mas tentamos,
porque temos sido cobrados de uma posição e particularmente, acredito que a
CEI seria mais transparente para mostrar que está tudo certo, a CEI não estaria
julgando ninguém, estaria apurando, falo isto porque tenho em mãos outra
questão e gostaria de solicitar e convidar aos colegas para analisarmos comigo;
Tivemos no ano passado a aprovação legislativo para uma subvenção do
Município no valor de até $70.000,00 (setenta mil reais) para a realização da
FAPIS, me lembro que na ocasião, inclusive isto consta em ATA, que o único
voto contrário foi o meu; O Projeto de Lei teve aprovação, mas o meu voto foi
contrário, não porque sou contrária a esta Feira, pelo contrário, acredito que
nossa comunidade esta carente de atividades de lazer, mas levantei alguns
questionamentos e justifiquei meu voto contrário, o principal questionamento foi
a aplicação de $70.000,00 (setenta mil reais) do dinheiro público, sem estar
previsto no orçamento aprovado no final do ano de 2.004, para o ano 2.005, a
festa aconteceu, esta Vereadora apresentou Requerimento solicitando a
prestação de contas, esta prestação foi entregue e deu entrada no expediente da
Sessão Ordinária do dia 20 de março deste ano e é sobre isto que solicito para
que todos os Srs. Vereadores analisem estas contas, para que futuramente não
tenhamos que responder por na estarmos fiscalizando a aplicação do dinheiro
público, pois, acredito que este trabalho precisamos realizar em conjunto”.
Márcio Barioni; para manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Srs.
Secretários, Vereadora Maria Rita, Caros Colegas e Platéia presente; Gostaria de
enaltecer o trabalho do Deputado Baleia Rossi, intercedendo junto ao Governo
do Estado para a liberação de verbas direcionados para a saúde, para a
ampliação do Posto de saúde e aquisição de uma ambulância, que foi inclusive,
um dos últimos atos do Governador Geraldo Alkimin, antes de se afastar,
esperamos que esta verba chegue o mais rápido possível, para favorecer a saúde
local; Gostaria, também de parabenizar os Agentes de Controle e Diretores, que
são aquelas pessoas que saem a campo n intuito de combater a Dengue em nossa
cidade, a informação que recebi é que em 2.006, nenhum caso de foi registrado
em nosso Município, Graças a participação efetiva de nossa população e destas
pessoas abnegadas no combate a Dengue: Quero também, parabenizar a
Cooperativa de Ensino e Cultura que esta implantando naquela Escola a
Telesala, através do Coc e através da internet, estarão oferecendo cursos
superiores a população de Santa Rita, Gostaria, também, de parabenizar o Sr.
Prefeito, que nestes últimos dias contratou novamente estagiários, agora com
alguns novos critérios, trata-se de um bom trabalho que eles prestam a todos os
Departamentos do Município e conseqüentemente a toda a população; O Projeto
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“Ressaca”, é realmente um trabalho magnífico, e agora com certeza os frutos
serão muito gratificantes para os nossos Jovens e para a nossa população,
parabéns a todos os envolvidos nesta iniciativa; De acordo com o Sr. Prefeito
Municipal, após doze anos sem habitações populares em nossa cidade,
aprovamos aqui um Projeto para aquisição de um lote para construção destas
casas através do CDHU, para estas onde as prestações não irão passar de $ 50,00
(cinqüenta reais), e nos próximos começarão as inscrições das pessoas
interessadas; Com relação aos carnês de IPTU, tenho a informação de que nos
próximos dias sairão, pois, houve um pequeno, problema na parte operacional,
mais já estão todos a caminho; Com relação a questão da possível CEI, acredito
que não necessitamos falar neste assunto, pois, esta investigação já está nas
mãos da Promotoria Pública e caso esta Casa optasse a criar uma CEI, a lógica
seria encaminhar o relatório final a Promotoria, mas a Promotoria já está
acompanhando este caso, portanto, seria totalmente descabével esta atitude por
esta Casa”.
Márcio Barioni; para manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Secretários,
Vereadora Maria Rita, Caros Colegas e Platéia presente; Gostaria de enaltecer o trabalho do
Deputado Baleia Rossi, intercedendo junto ao Governo do Estado para a liberação de verbas
direcionados para a saúde, para a ampliação do Posto de saúde e aquisição de uma
ambulância, que foi inclusive, um dos últimos atos do Governador Geraldo Alkimin, antes de
se afastar, esperamos que esta verba chegue o mais rápido possível, para favorecer a saúde
local; Gostaria, também de parabenizar os Agentes de Controle e Diretores, que são aquelas
pessoas que saem a campo n intuito de combater a Dengue em nossa cidade, a informação que
recebi é que em 2.006, nenhum caso de foi registrado em nosso Município, Graças a
participação efetiva de nossa população e destas pessoas abnegadas no combate a Dengue:
Quero também, parabenizar a Cooperativa de Ensino e Cultura que esta implantando naquela
Escola a Telesala, através do Coc e através da internet, estarão oferecendo cursos superiores a
população de Santa Rita, Gostaria, também, de parabenizar o Sr. Prefeito, que nestes últimos
dias contratou novamente estagiários, agora com alguns novos critérios, trata-se de um bom
trabalho que eles prestam a todos os Departamentos do Município e conseqüentemente a toda
a população; O Projeto “Ressaca”, é realmente um trabalho magnífico, e agora com certeza os
frutos serão muito gratificantes para os nossos Jovens e para a nossa população, parabéns a
todos os envolvidos nesta iniciativa; De acordo com o Sr. Prefeito Municipal, após doze anos
sem habitações populares em nossa cidade, aprovamos aqui um Projeto para aquisição de um
lote para construção destas casas através do CDHU, para estas onde as prestações não irão
passar de $ 50,00 (cinqüenta reais), e nos próximos começarão as inscrições das pessoas
interessadas; Com relação aos carnês de IPTU, tenho a informação de que nos próximos dias
sairão, pois, houve um pequeno, problema na parte operacional, mais já estão todos a
caminho; Com relação a questão da possível CEI, acredito que não necessitamos falar neste
assunto, pois, esta investigação já está nas mãos da Promotoria Pública e caso esta Casa
optasse a criar uma CEI, a lógica seria encaminhar o relatório final a Promotoria, mas a
Promotoria já está acompanhando este caso, portanto, seria totalmente descabével esta atitude
por esta Casa”.
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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: 005/2.006, Dispondo sobre a
realização de convênio com a Fundação PROCOM, destinado ao
Estabelecimento do Programa Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor, para cumprimento das Disposições do Código de Defesa do
Consumidor e demais normas da Política Nacional das Relações de
Consumo. Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr.
Presidente 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: 02 de maio de
2.006.

Ver. Paulo César Missiato
Presidente

Ver. Carlos Alberto dos Santos
1º Secretário

Ver. Atílio Aparecido Juliati
2º Secretário.
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