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ATA DA DÉCIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, realizada 
no dia dezoito de setembro de 
dois mil e seis, sob a 
Presidência do Sr. Ver. Paulo 
Cesar Missiatto. 

 
                                       Aos dezoito dias do mês de setembro 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 Décima Quarta 
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. Os Srs. Vereadores Márcio Barioni e José 
Rodrigues solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento dos Srs: Luiz 
Antonio Rodrigues, Francisco Barioni, Osvaldo Rodrigues, Santo 
Marciura, José Mário Delsin e Srª Fátima Ferrarezi dos Santos, ocorridos 
recentemente. 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)- Projeto de Lei nº 036/2.006, 
de autoria de todos os Srs. Vereadores, Criando o Conselho Municipal de 
Defesa do Consumidor e dá outras providências. 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 037/2.006, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, Alterando a redação do artigo 1º, da Lei Municipal nº 
2.661, de 22/08/2.006. O referido Projeto de Lei será encaminhado à 
Comissão de Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 3)- Projeto 
de Decreto Legislativo nº 003/2.006, Dispondo sobre a rejeição das contas 
da Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro-SP, 
relativas ao exercício de 2.003. O Sr. Presidente informa que tendo a 
Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, 
apresentado Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2.006, rejeitando as 
contas da Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa 
Quatro-SP, relativas ao exercício de 2.003, esta Presidência  notificará o 
ex-Prefeito Municipal, Sr. Nelson Scorsolini, para que exerça seu direito 
de defesa, por escrito, no prazo máximo de quinze dias; 4)- Ofício nº 
170/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando respostas de 
Indicações apresentadas pelos Srs. Vereadores José Rodrigues, Márcio 
Barioni, Marcelo Simão e Maria Rita  de Cássia F. M. de Oliveira. As 
referidas informações ficarão arquivadas na Secretaria desta Casa, à 
disposição dos Srs. Vereadores; 5)- Ofício nº 171/06, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando cópia das informações prestadas pela 
Secretaria da Segurança Pública, referente à Indicação nº 120/05, de 
autoria do Sr. Vereador José Rodrigues. A referida informação ficará 
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arquivada na Secretaria desta Casa, à disposição do Sr. Vereador; 6)- 
Requerimento nº 016/2.006 de autoria do Sr. Vereador José Rodrigues, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso 
e Congratulações ao Jovem Jéferson Leoni, Diretor de Divisão de Turismo 
desta municipalidade, extensivo a toda sua equipe de trabalho, pelo 
brilhantismo dos jogos da Intermed. Submetido à apreciação do Plenário, 
Solicitou a palavra o Sr. Vereador José Rodrigues para justificar o 
referido Requerimento. Logos após, o Sr. Presidente coloca em Votação o 
referido Requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- 
Requerimento nº 017/2.006 de autoria de todos os Srs. Vereadores, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso 
e Congratulações ao Radialista Marcelo Coradelo, pelo brilhante trabalho 
de pesquisa, que culminou na confirmação através de documentos, de 
que Lúcio Rodrigues de Souza, conhecido nacionalmente como “Zé 
Carreiro”, nasceu em Santa Rita do Passa Quatro. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador José Rodrigues, número: 
094/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao Departamento da Municipalidade, os estudos 
necessários, no sentido de verificar a constante falta de água nas 
residências da Rua Maria Zorzi de Carvalho, localizada no Bairro 
Flamboyant, nesta cidade. A Indicação acima referida será encaminhada 
ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Márcio Barioni, números: 
095/2.006, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine 
ao setor  competente a reforma, construção de algumas carneiras, bem  
como a limpeza do Cemitério de Santa Cruz da Estrela; 096/2.006, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as 
possibilidades, quanto a colocação de mesas de cimento com   tabuleiro 
para jogos e seus respectivos bancos chumbados ao chão, nas praças 
municipais: Praça Carlos Rezende da Cunha, Praça da Bíblia e Praça 
Sebastião Antonio Ciscato. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 9)- Indicação apresentada pela Srª. Vereadora Maria Rita de 
Cássia F. M. de Oliveira e subscrita pelos demais Vereadores, número: 
097/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, uma 
análise pelo Departamento competente, no sentido de ser prestada uma 
homenagem póstuma ao cidadão Laurindo Paes, gravando seu nome em 
uma via ao logradouro público. 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; Espero da administração municipal, um depósito no 
C.C.I. do Bairro Vila Kennedy, como já solicitei há muito tempo; A água 
que solicito para a Rua Maria Zorzi Carvalho justifica pelo fato de que 
esta rua passou semanas sem água e aos sábados, domingos e feriados 
eles pagam a água sem usar, pois, além de ficarem sem água, a pressão 
do vento roda o hidrômetro, marcando indevidamente, portanto, solicito 
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ao Executivo que tome providências quanto a este sério problema; 
Apresentei uma Indicação ao Sr. Prefeito, com relação à Farmácia 
Unimed, esta medida traria muitas vantagens para a municipalidade 
carente, seria um trabalho entre as Faculdades de Farmácia onde eles 
iriam visitar os Postos de Saúde e trazer remédios à população carente, 
como ocorre em algumas cidades vizinhas; Quero agradecer o Sr. Prefeito 
Municipal, pois, tínhamos no Bairro Jardim Bonanza uma travessa onde 
corria a água muito larga, trazendo muito prejuízo para alguns 
moradores que são deficientes físicos, solicitei ao Executivo providências 
para este problema e foi feito um excelente trabalho de calçamento 
naquele local, deixando os moradores muito agradecidos; Fui convidado 
para visitar o Asilo São Vicente de Paula, e ver o trabalho que foi 
realizado nesta entidade, inovando vários setores; mas, o setor de higiene 
está exigindo que as enfermeiras sejam divididas em unidades, o que não 
concordo, pois, quando estão em unidade, caso algum dos paciente passe 
mau, os outros podem não perceber, deixando de avisar uma enfermeira, 
ou mesmo a direção; Quero, também parabenizar  administração pelos 
reparos feito no asfalto na Rua Madre Carmelita, foi um trabalho muito 
bem feito; Quero reforçar uma reclamação que tenho feito a algum tempo, 
que é a inovação da Praça José Carlos Missiato, pois, localiza-se próxima 
a uma das entradas de nossa cidade e esta Praça encontra-se em 
péssimo estado de conservação, inclusive, retiraram até mesmo a placa 
com o nome da Praça; Fiz uma reclamação ao Executivo em nome de 
uma munícipe, viúva, funcionária do CAIS, que a um ano  fez uma 
solicitação para a retirada de uma árvore, para que ela possa construir 
uma edícula para morar, pois, esta pessoa, não tem onde morar; 
Gostaria, também, de solicitar ao Executivo, que no próximo ano não 
deixem para mandar o Projeto de Lei da FAPIS, próximo da realização da 
Feira, para que não ocorra novamente o que ocorreu este ano”; Marcelo 
Simão, para manifestar o seguinte: “Boa Noite, Sr. Presidente, Sr. 
Secretários, Nobres colegas, platéia presente e ouvintes da Rádio 
Zequinha de Abreu; Quero agradecer ao Sr. Prefeito municipal pela 
colocação de uma faixa de pedestre em frente aos supermercados São 
Sebastião e Zanin foi uma solicitação deste Vereador ao Sr. Prefeito, esta 
faixa será de grande utilidade a nossa população; Estive em Rio Claro 
conhecendo um projeto da igreja Messiânica junto com a Secretaria 
Estadual da Agricultura e Prefeitura Municipal de Rio Claro, que tratava 
sobre horta municipal sem agrotóxico, explorando valores da terra e 
quantidade do solo, é um trabalho maravilhoso feito por uma fundação 
de Rio Claro e é um projeto que pode ser adotado por Santa Rita do Passa 
Quatro; estive recentemente em Embusadarte com o Prefeito Municipal 
daquele Município, Sr. Geraldo Cruz, o qual foi premiado pelo Sebrae 
com o primeiro lugar no País, como prefeito empreendedor e o Sebrae o 
agraciou com este prêmio, primeiro lugar no País, entre mais de cinco mil 
Municípios, pelo projeto de Cooperativas, que ele implantou em 
Embusadarte, conheci o projeto de incubadoras de Cooperativas, um 
projeto que já realizou dez a doze cooperativas em Embusadarte, este 
Projeto é maravilhoso; Eles possuem um outro Projeto de Legalização de 
Empresas, onde as empresas saem da informalidade com o apoio da 
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Municipalidade; No ultimo sábado, tive a oportunidade de organizar um 
evento  convidei membros da construção civil, pedreiros, carpinteiros e 
todo o segmento da construção civil, e gostaria de levar esta mensagem a 
todos os Membros da construção civil de Santa Rita, para que me 
procurem, para que possamos, montar em nossa cidade uma cooperativa 
dos trabalhadores da construção civil, esta cooperativa possibilitará que 
estes membros saem da informalidade, que tenham uma vida digna e que 
possam parar de trabalhar, com dignidade, se aposentando, ela permitirá 
um ganho em seus valores, sendo assim, ela tem inúmeras vantagens 
para aqueles que estão na informalidade, portanto, convido a todos os 
que estão envolvidos na Construção Civil, para que me procurem, pois, 
estou empenhado e vamos realizar uma Cooperativa de trabalhadores da 
Construção Civil que permitirá tirar a maior classe de Santa Rita do 
Passa Quatro da informalidade e dar-lhes condições melhor de vida”; 
Maria Rita de Cássia F. M. de Oliveira, para manifestar o seguinte: “Boa 
Noite, Sr. Presidente, Mesa, Nobres Colegas, Platéia presente e ouvintes 
da Rádio Zequinha de Abreu; Amanhã dia 19 de Setembro é dia do 
Radialista, cumprimentando o Vereador Márcio, cumprimento a todos os 
profissionais da área; Estamos quase que concluindo mais um Festival 
Zequinha de Abreu, hoje com a presença do Diretor de Turismo, Jéferson 
Leoni; cumprimento-o tenho certeza que este Festival está sendo muito 
bem aproveitado; Quero fazer duas solicitações ao Vereador Carlos, Líder 
do Sr. Prefeito Municipal, mas quero em primeiro lugar cumprimentar, 
pelo trabalho de tapa buracos e recapiamento, que está sendo realizado e 
quero solicitar que seja verificadas as bocas de lobos de nossa cidade, 
pois, trata-se de um trabalho necessário, já ocorreram acidentes e isto é 
um trabalho de manutenção continuo assim como recapiamento e tapas 
buracos, outra solicitação que faço é sobre o Projeto de Lei, que dispõe 
sobre Zoonozes, de autoria do Sr. Vereador Marcelo Simão e isto já fazem 
mais de um ano, o Vereador Marcelo já cobrou estas providências em 
Tribuna, a informação que temos é que já está em estudos e que deve vir 
para ser analisado e votado, mas, trata-se de uma urgência, pois, vemos 
animais soltos, atacando e precisamos tomar providencias, pois, trata-se 
de uma questão de Saúde publica”; Márcio Barioni, o qual usa da palavra,  
para justificar seu Requerimento de nº 017/06 e, também, para 
manifestar o seguinte: “Com relação ao recapiamento e a operação tapa 
buracos, quero parabenizar o atual Governo pela operação tapa buracos 
realizada, na estrada velha que liga Santa Rita – Porto Ferreira, que 
estava numa situação caótica; Gostaria de fazer uma solicitação ao 
Departamento Competente, para que no próximo ano fosse realizado um 
desfile no dia 7 de setembro, algumas cidades realizaram desfile e foi 
muito aplaudido; Amanhã, dia 19 de setembro, José Gomes de Abreu, 
Zequinha de Abreu, se estivesse vivo estaria completando 126 anos, razão 
pala qual teremos uma programação voltada para esta data; Quero, 
também, parabenizar o Prof. José Luiz Ventura, pelos espetáculos 
oferecidos na semana passada, no 45º Festival; Quero me dirigir ao Sr. 
Líder do Sr. Prefeito e solicitar para que providencie uma audiência,  pois, 
gostaria de solicitar, estudos e adequação de uma possível redução da 
alíquota de ISS do Município para prestação de serviços e outras áreas, 
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mas, temos, alguns casos que realmente nos chama a atenção e se caso o 
Sr. Prefeito atender esta solicitação, surgirá inúmeros benefícios à nossa 
população; Outra solicitação é para que, também, providencie uma 
audiência pública com o Sr. Prefeito Municipal, para que possamos 
solicitar, estudos para colocação de placas indicativas das ruas da 
cidade, temos bairros que não possuem placas indicativas, é um 
transtorno para empresas, correios e para os cidadãos comuns, também, 
esperamos que o Sr. Prefeito, que tem atendido as nossas solicitações 
dentro do possível, atenda esta, também; Quero agradecer e aproveitar a 
audiência da Radio Zequinha de Abreu e agradecer ao funcionário Sr. 
Marco Barbatana, que no último sábado fizemos uma solicitação para 
que providenciasse a limpeza naquele córrego localizado no bairro 
Botafogo, pois, a reclamação dos moradores era muito grande quanto a 
sujeira, conseqüentemente, com excesso de pernilongos e recebemos a 
informação que já foi providenciada a limpeza e certamente os moradores 
estão muitos gratos, Gostaria, também, de solicitar estudos para que o 
Município efetue o plantio de árvores nas margens do córrego Passa 
Quatro, pois, a mesma está totalmente sem água e certamente com 
reflorestamento do Córrego Passa Quatro o problema diminuirá e 
recebemos a informação que a Prefeitura receberá mudas, sendo assim, 
seria o momento oportuno; Gostaria de solicitar a presença dos Srs. 
Vereadores, no próximo dia 29 deste mês, nesta Casa, onde será 
concedido, em Sessão Solene, o Título de Cidadania Santarritense, ao Sr. 
Wagner Jorge Monteiro, pelos relevantes trabalhos e serviços prestados a 
nossa comunidade; Fiz uma Solicitação na última Sessão ao Sr. Líder, 
quanto a Lei nº 2.352/02, que dispõe sobre o ingresso de estudantes em 
espetáculos esportivos e de lazer pela metade do valor do bilhete e 
gostaria de saber se já existe uma posição, pois, a FAPIS  já está para 
acontecer e gostaria que essa lei fosse cumprida”; O Sr. Ver. Carlos, Líder 
do Sr. Prefeito Municipal informa que esta Lei é uma Lei Federal e tem 
que ser cumprida, desde que o estudante leve sua carteira de estudante e 
seu RG escolar, esta lei será respeitada; Paulo Henrique de Melo, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Caros Colegas, platéia presente, 
Imprensa e Ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu, boa noite; Venho a 
esta Tribuna para parabenizar a Prefeitura Municipal, pelo evento 
realizado no dia de ontem, no Campo da Santarritense, o Jogo com o 
Time Máster do Corintians, em prol das entidades; Quero agradecer a 
Municipalidade, pelo atendimento da solicitação das faixas de asfalto, em 
frente aos mercados, estamos satisfeitos pelo atendimento da solicitação, 
mas, falta a pintura destas faixas; Quero lembrar ao Líder do Sr. Prefeito 
municipal, que temos o prazo para votar o Plano Diretor do Município até 
o dia 10 de outubro de 2.006, sob pena de toda Câmara estar inelegível, 
portanto, solicito que seja agilizado este trabalho; Fiz uma Indicação 
solicitando a sinalização de ruas, nas placas, sinalização de solo, que se 
encontra precária, na semana que tivemos a visita dos estudantes da 
intermed e presenciamos diversos acidentes”; O Sr. Presidente solicita ao 
Vice Presidente da Casa, Sr. Ver. José Rodrigues, para que assuma a 
Presidente, para que possa fazer uso da Palavra, Paulo César Missiato, 
para manifestar o seguinte: “Boa noite Sr. Presidente, Srs. Secretários, 
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Nobres Colegas, Platéia presente e ouvintes da Rádio Zequinha de Abreu; 
Quero parabenizar o Sr. Mauro Ficher e Antonio Carlos, pelo evento 
realizado no dia de ontem e, principalmente, a população que colaborou 
doando um quilo de alimento as entidades assistenciais e quero lembrar 
a todos, que no dia de amanhã teremos uma missa em homenagem ao 
nosso grande Poeta Zequinha de Abreu, conhecido no Brasil e pelo 
mundo; Quero parabenizar o Sr. Jéferson Leoni e o Prof. Turi, pelas 
festividades realizadas no Morro Itatiaia; Quero me solidarizar com o 
Colega Paulo Mello, quanto ao Plano Diretor, trata-se de um Projeto 
extremamente importante, necessita de discussão dos detalhes, Quero, 
também dar uma informação ao Vereador Marcelo que iremos entrar com 
um pedido na Prefeitura, solicitando permissão para que a Família 
Missiato possa assumir toda a manutenção da Praça José Carlos 
Missiato, para que possamos cuidar com carinho desta Praça e deixa-la 
em ordem”; Marcelo Simão; solicita um aparte para manifestar o seguinte: 
“Parabéns por esta iniciativa, o Senhor e sua Família estão sempre 
atuantes nas questões Municipais, talvez seja o primeiro a adotar uma 
praça, Projeto este muito bonito que vai engrandecer a cidade, embelezar 
Santa Rita e valorizar a lembrança do nome desta pessoa, que foi uma 
pessoa humilde, amiga, que era muito querida e tenha certeza que esta 
iniciativa irá ser seguida por muitos, parabéns”; Paulo César Missiato, 
para manifestar o seguinte: “Com relação a Rádio Zequinha de Abreu, 
quero agradecer a todos pelo apoio, foi uma solicitação de todos nós, a 
Rádio Flasck FM, manifestou o desejo de não participar da transmissão, 
então ficou a cargo da Rádio Zequinha de Abreu, quero esclarecer que o 
Vereador Márcio Barioni; não tem contrato algum de participação 
societária, é simplesmente radialista”. ”. 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, 
dp Executivo, nº 032/2.006, o qual Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita do Passa Quatro, a firmar convênio com a Fundação Prada de 
Assistência Social, para receber doações com o fim específico de realizar 
melhorias na Creche Anna Prada e dá outras providências. A Comissão 
de Finanças, Orçamentos, Economia e Administração Pública 
apresentam parecer Favorável Verbal ao referido Projeto de Lei. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei 
aprovado por unanimidade; 033/2.006, o qual Autoriza o Executivo 
Municipal a ceder em comodato à TV Record de Franca S.A. área 
localizada no Morro Itatiaia. A pedido da Comissão de Justiça e Redação, 
o Sr. Presidente retira da pauta da Votação o Projeto de Lei nº 033/2006. 
O Sr. Vereador Márcio Barioni solicita a Palavra para manifestar o 
seguinte: “Com base no Artigo 161, do Regimento Interno, levanto uma 
questão de ordem e solicito, como bem disse Vossa Excelência, a retirada 
deste Projeto, e como bem disse a mensagem do Sr. Prefeito, que é de 
relevante interesse municipal, mas, também, é de interesse da empresa, 
sou contrário à doação de terrenos naquela área turística, pois, ali onde 
se pretende doar para esta empresa, é destinado para estacionamento de 
ambulâncias e viaturas policiais e, também, tem um belo mirante com 
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paisagens maravilhosas, além do mais, o Município dispõe de uma área 
fora do espaço turismo, onde, de acordo com levantamento, temos, 
somente num terreno pertencente ao Município, provavelmente, temos 
antenas do SBT, Gazeta, Bandeirantes, etc, por isso, deveríamos colocar 
neste local mais uma antena de emissora de TV, e existe um grande 
interesse da empresa em permanecer naquele local, pois, ali as empresas 
recebem, sinais e mandam estes sinais para várias regiões, Portanto, não 
é interesse apenas do Município e sim da empresa, eu creio que se 
cedermos uma área onde se explora o turismo é extremamente prejudicial 
para nosso Município, sendo assim, acredito que deveríamos aproveitar 
um terreno que a Prefeitura já possui, fora daquela área destinada ao 
turismo este é o motivo que estou solicitando a retirada para que 
possamos avaliar melhor esta questão”. O Sr. Presidente manifesta que 
diante da Justificativa do Nobre Vereador, fica retirado o presente Projeto 
de lei da pauta da Sessão de hoje.  Logo após, o Sr. Presidente anuncia a 
Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo: Discussão e Votação Única dos 
Projetos de Lei nºs: 033/2.006, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
ceder em comodato à TV Record de Franca S.A. área localizada no Morro 
Itatiaia;  035/2.006, Alterando a redação do Artigo 2º da Lei Municipal nº 
1.983, de 20/07/1992, que Institui a Semana de Prevenção às 
Deficiências; 036/2.006, Criando o conselho Municipal de Defesa do 
Consumidor e dá outras providências; 037/2.006 , Alterando a redação 
do Artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.661, de 22/08/2.006. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca para a 
15ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2.006, às 
20:00 horas e 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 outubro de 2.006. 

 
        

 
Ver. Paulo César Missiato 

     Presidente 
 
 

 
Ver. Carlos Alberto dos Santos                    Ver. Atílio Aparecido Juliati 
            1º Secretário                                                  2º Secretário. 
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