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

 
                                       Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Décima Quarta 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. Logo após, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento das 
Senhoras Ana Pereira Rodrigues, Judite Vasquer Corrêa e do Sr. Jaime 
Gerotto, ocorrido recentemente. Em seguida, 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 041/2.007, de autoria 
de da Mesa da Câmara Municipal, Dispondo sobre a revisão e alteração da 
Lei Orgânica da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro. O 
referido Projeto de Lei obedecerá ao Artigo 159, da Lei Orgânica do 
Município; 2)- Ofício 067/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei nº 042/2.007, Alterando artigo e acrescenta parágrafo na Lei 
nº 2.599, de 18/07/2005. 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; 3)- Ofício 068/07, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 044/2.007, 
Criando vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita 
do Passa Quatro. 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)- Parecer do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, nº TC-002946/026/05, favorável, à Aprovação das 
Contas do Prefeito Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa 
Quatro, exercício de 2.005. O referido Parecer será encaminhado à Comissão 
de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, para estudos e 
manifestações. Terminado o Material do Expediente, 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 cumprimentar e parabenizar os organizadores do 
desfile realizado no dia 7 de setembro, que há muitos anos não acontecia, 
que continue a ser comemorado; Estamos recebendo inúmeras reclamações 
de funcionários municipais que estão se aposentando e perdendo a 
insalubridade, recebemos, também, um comunicado do Presidente do 
Sindicato, Sr. Zairo, neste sentido, portanto, solicito ao Líder do Sr. Prefeito, 
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que leve esta reivindicação ao Sr. Prefeito, para que os funcionários que se 
aposentam continuem com este beneficio”; Paulo Henrique de Melo, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Imprensa, alunos e 
demais presentes: Com relação ao Projeto de Lei nº. 043/07, é extremamente 
interessante, pois, este assunto já foi matéria polêmica, que é a manutenção 
das estradas que chega até a sede das fazendas e hoje temos um convênio 
financiado pelo BNDS, por volta de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais), 
para manutenção destes caminhos, pois, anteriormente não existia 
transporte para a cidade  e sim escolas rurais; Solicito ao Líder do Sr. 
Prefeito, que informe a esta Casa, em quantos anos seriam pagos estes 
valores, pois, no próprio Projeto de Lei consta que será pago 1% de juro, 
conforme caput contratual, do qual não tivemos acesso ao contrato e não faz 
parte do texto da lei, portanto, é interessante que pudéssemos fazer uma 
emenda constando a respeito da quantidade de meses que o Município irá 
pagar este financiamento; Com relação ao Projeto de Lei nº. 044/07, Criando 
vagas no quadro de pessoal, está apenas criando no momento as vagas, 
mas, mesmo assim, é de interesse, nos termos do Artigo 16 e 17, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, se fosse oferecido um impacto, ou uma declaração 
que estaria enquadrado esta situação, nos termos do Plurianual de 
Investimento e da Lei de Diretrizes Orçamentária, seria interessante que a 
Prefeitura fizesse o oferecimento desta declaração, mesmo porque, está 
criando os cargos, não está admitindo ainda, mas, de qualquer forma, deve 
estar enquadrado esta criação; Quero parabenizar o Sr. Prefeito Municipal 
pela aprovação das contas do exercício do ano de 2.005; As contas do Sr. 
Prefeito foram aprovadas, aplicando todos os itens necessários a sua 
aprovação, portanto, fica aqui meus parabéns ao Sr. Prefeito Municipal; O 
Sr. Presidente solicitou a nós Vereadores, que fizéssemos parte dos Projetos 
de Lei de Alteração da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, me 
coloco a disposição para que possamos analisar juntos estes Projetos, estive 
analisando e pude observar que ficou muito bom, inclusive, na parte de 
fiscalização e transparência; Quero parabenizar as pessoas envolvidas no 
Projeto “Ressaca”, na pessoa do Sr. Jaime, é um Projeto de extrema 
necessidade e interesse de todos nos, pois, é um trabalho de inclusão dos 
alunos no esporte, parabéns a todos”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte:  
“É uma grande satisfação receber todos vocês nesta Casa, em especial o 
amigo Paulinho Diniz muito obrigado pela presença”. Marcelo Simão, para 
manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Secretários, Nobres 
Colegas e Platéia, que faz presença nesta Casa, com esta juventude com 
brilho nos olhos, no futuro, nosso País, estará nas mãos destes jovens; 
Dentro de alguns instantes aprovaremos o Projeto de Lei do “Ressaca” e 
vocês verão como se faz política e como o Poder Público pode devolver para a 
sociedade bons Projetos, a ação de vocês se torna legítima e recebe do Poder 
Público, hoje constituído nesta Câmara Municipal, do incentivo do carimbo 
de parabéns e vocês, jovens, amanhã estarão neste lugar e esperamos que o 
façam muito bem; Quero cumprimentar o Prof. Turi, pelo brilhante Festival 
Zequinha de Abreu, com eventos maravilhosos, também, o desfile no Distrito 
de Santa Cruz da Estrela, que foi idéia do Prof. Turi e o desfile comemorando 
o dia 7 de setembro, realizado na Av. José Ribeiro de Oliveira, está de 
parabéns pelo seu trabalho; Estive assistindo uma palestra, recentemente, 
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tratando-se sobre  O Santa Rita Prev, sobre o Sistema de Previdência; Os 
Membros do Santa Rita Prev, ainda não conseguiram encontrar uma solução 
jurídica para o Santa Rita Prev, quanto a questão da insalubridade e outras 
questões, portanto, foi falado de todos os institutos do País, que é possível, 
através de uma lei municipal, darmos ao funcionário proporcionalmente ao 
que foi recolhido do mesmo; Quero comentar sobre o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico Social, que será implantado, na próxima sexta-
feira, este Conselho será extremamente importante para a nossa cidade, 
super partidário e este Conselho não tem nenhuma vinculação política, a 
intenção é colaborar com a cidade; Quero registrar que o Ver. José 
Rodrigues apresentou a Indicação de nº 066/07, solicitando um Velório em 
Santa Cruz da Estrela, informo que apresentei uma solicitação ao Deputado 
Roque Barbieri no mesmo sentido, portanto, com certeza, através da 
solicitação do Ver. José Rodrigues e, também, a deste Vereador, Santa Cruz 
da Estrela, no próximo ano, terá este grande beneficio; Quero também, fazer 
menção ao ofício enviado ao Deputado Roque Barbieri, também, através do 
companheiro Cloves Camargo, solicitando que fosse adquirido para Santa 
Rita do Passa Quatro, uma máquina para escrever, para deficientes visuais, 
onde permite a inclusão do deficiente, onde ele poderá escrever em braile e 
ler”; Paulo César Missiato, manifestar o seguinte: “Sr. Presidente Nobres 
Colegas e platéia presente; Quero comentar sobre a Intermed realizada em 
nossa cidade, recentemente; Fui procurado por inúmeras pessoas, para que 
no próximo ano, não mais aceitemos a vinda dos estudantes, pois, neste ano 
foi muito decepcionante; Acredito que o lado financeiro, se comparando com 
os problemas que trouxe para nossa  cidade, não é compensador e, além de 
tudo, nossos estudantes ficaram sem ter aulas por vários dias, portanto, 
sugiro, que no próximo ano, esta decisão passe, antecipadamente, por esta 
Casa, para discutirmos juntos; Quero, também, citar que uma situação que 
me deixou muito insatisfeito foi o caso do Sr. Renan Calheiros, foi uma 
vergonha para todos nós, a situação que foi criada no Senado, para que este 
homem ficasse na Presidência, realmente, é inadmissível e de qualquer 
forma , atinge a todos nós, na minha opinião, para a política brasileira foi 
uma vergonha, espero que o Senado tenha prudência e tome a decisão certa 
nos próximos dois processos contra esta pessoa; Quero solicitar para que 
seja enviado para esta Casa de Leis, todo o material relacionado aos 
processos do Dr. Sérgio, para que possamos esclarecer todas as dúvidas 
levantadas, Quero colocar, que é muito válido o convite feito ao nosso amigo 
Cloves Camargo, um empresário muito competente, para que seja o 
Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que está 
sendo criado, acreditamos que este competente empresário colaborará, em 
muito, para o crescimento de nosso Município; Quero colocar para os 
moradores do Bairro Jardim Itália, aqui presentes, que estivemos reunidos 
com o Sr. Prefeito, cobrando uma posição séria e definitiva, quanto ao 
Centro Olímpico, estamos lutando para que o melhor aconteça”; O Sr. 
Vereador Marcelo Simão, solicita uma aparte para manifestar o seguinte: 
“Com relação ao Bairro Jardim Itália, são duas as reivindicações dos 
moradores, uma é para que o Bairro não seja de uso misto, que tenha 
comércio e serviço de grande porte qualquer que seja, hoje é um bairro 
residencial, bonito, ordeiro e está sendo mudado no “Plano Diretor”, para um 
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bairro com comércio e serviço de grande porte, acredito, que isto deve ser um 
consenso entre todos nós, não aprovamos esta questão e traremos a pauta 
aqui em breve e a outra reivindicação dos moradores é sobre o Centro 
Olímpico, que na minha ótica, não é o melhor local para a construção deste 
centro; Eu considero que o Centro Olímpico é uma obra maravilhosa que vai 
reunir um grande complexo esportivo, mas, terá que ser construído em um 
local adequado, onde se encontra a maioria da população jovem e não no 
Jardim Itália”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Eu gostaria de 
solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, para que transmita ao Sr. Prefeito os nossos 
parabéns, pois, a mais de quinze anos atrás, o nosso atual Prefeito, Mauro 
Zorzi, na época, também, Prefeito, teve uma visão excepcional, trazendo a 
água da São Valentin para nossa cidade e hoje toda a população tem água 
em suas residências, o que não ocorre em algumas cidades da região”. 
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, número: 037/2.007, o qual Declara de Utilidade 
Pública a “Associação de Pais e Esportistas Maria Eliza Comin Diniz à 
Ressaca Futsal”. Submetido em Discussão, solicitou a Palavra o Sr. Vereador 
Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Gostaria de 
agradecer aos Membros das Comissões, pelo apoio dado a este Projeto, 
mesmo com a certeza de que esta Declaração de Utilidade Pública seria 
apoiada por unanimidade, Gostaria de parabenizar o Sr. Paulinho Diniz, um 
exemplo de vida para todos, que Deus continue iluminando sua vida, com 
muita paz, saúde e sabedoria, para que possa continuar transmitindo esta 
lição de vida, para estes jovens, Sr. Jaime, Cleber Baroto e demais 
componentes desta Associação, que dedicam seu tempo para estes Jovens, 
que Deus continue abençoando suas vidas, e com este título de Utilização 
Pública, o Deputado José Bitencourt, estará trabalhando para que concretize 
a Declaração de Utilidade Pública Estadual, pois, este trabalho tende muito 
a crescer nestas mãos honestas”. Nada mais havendo para tratar na 
presente Sessão, 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: 1º de outubro de 
2.007.   
 
 
 
 

                  Ver. Márcio Barioni 
        Presidente 

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