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

                                                  Aos dezenove dias do mês de maio 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 Oitava 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: Maria Silva; Elza de Oliveira; Oswaldo Torrezan; Sofia Formoso 
Barioni; José Calisto Rodrigues e José Aparecido Scarabel, 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) - 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 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; 2)- Ofício nº 029/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei nº 023/2.008, o qual Altera os valores das gratificações instituídas 
pela Lei nº 2.202, de 17 de setembro de 1.997, alterada pelas Leis nº 2.232/98, 
2.291/99, 2.601/05 e 2.729/07, cria gratificação e dá outras providências. 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)- Projeto de Lei nº. 024/2.008,  de autoria do Sr. Vereador José 
Rodrigues, o qual Dispõe sobre denominação de área de lazer, ficando a área de 
lazer localizada na Avenida Formoso, no Jardim Bonanza, nesta cidade, 
denominada de “Área de Lazer Dr. José Rubens Paschoalin”. O referido Projeto 
de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Política Social, 
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Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 4)- Projeto 
de Lei nº 025/2.008,  de autoria do Sr. Vereador José Rodrigues, o qual Dispõe 
sobre denominação de área de lazer, ficando a área de lazer localizada na Rua José 
Barbatana, no Jardim Itália, nesta cidade, denominada de “Área de Lazer Pedro 
Franco de Oliveira”. 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; 5)- Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2.008, de 
autoria da Mesa da Câmara Municipal, Dispondo sobre a concessão de Título de 
Cidadania Santarritense, ficando concedido o Título de Cidadão Santarritense 
Honorário ao Excelentíssimo Senhor Luiz Felipe Tenudo Baleia Rossi, 
Digníssimo Deputado Estadual. O referido Projeto de Decreto Legislativo 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. 013/2.008, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações a 
toda Diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de 
nossa cidade, pela brilhante apresentação dos alunos nos Jogos Regionais, 
realizado no último dia 09 de maio, no Ginásio Municipal Celso Sintoni. 
Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- 
Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, nº. 
014/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de 
Aplauso e Congratulações aos integrantes da Delegação de Atletas de Santa Rita  
que participou no XII Jogos Regionais do Idoso, realizado no cidade de 
Jaboticabal, no período de 06 à 10 de maio, p. passado. Submetido à apreciação 
do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- Indicação  apresentada 
pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, número: 034/2.008, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude junto ao 
COMUTRAN de nossa cidade, as possibilidades de se construir obstáculos na 
Rua Barão de Cotegipe, nas proximidades da casa de materiais de construção 
Moda, bem como seja pintada uma faixa de pedestre na esquina, com a finalidade 
de oferecer proteção às pessoas. A Indicação acima referida será encaminhada ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- Indicação  
apresentada pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, número: 035/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os 
estudos necessários, no sentido  da colocação de bancos de alvenaria na Praça 
Mariana Paula Bárbara Vieira, popularmente conhecida como Praça Dª Oscarina, 
localizada no Jardim Cinelândia desta cidade; A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 036/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a criação de um serviço 
de saúde  que valorize a vida, como por exemplo, o CVV (Centro de Valorização 
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da Vida); 037/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
para determinar a construção de cobertura de ponto de ônibus na Rua Prof. 
Roberto Barione; As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- Moção de Apoio nº. 
004/08, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, Ao Substitutivo do Deputado 
Luiz  Eduardo Greenhalgh para a proposta de Emenda à Constituição – PEC 
333/2.004 de autoria do Deputado Federal Pompeo  de Mattos, rechaçando-se as 
demais proposições pertinentes. Submetida à apreciação do Plenário, foi à mesma 
aprovada por unanimidade. Terminando 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; Com relação ao Desfile de Santa Rita, foi muito bem 
apresentado pelo nosso Presidente, Márcio Barioni e estava muito bonito; 
Gostaria de solicitar o apoio do Sr. Líder do Prefeito, do Presidente desta Casa e 
dos Srs. Vereadores, quanto ao fato de que na Rua entre a Av. Severino Meirelhes 
e José Bonifácio, próxima a Praça do Rosário é permitido estacionar veículos em 
ambos os lados da calçada e isto deixa o trânsito muito complicado naquele local; 
Quero agradecer a Administração Municipal por ter enviado um Bebedouro no 
CCI, na Vila Kenedy e na Rodoviária; Quero cumprimentar o Sr. Presidente, pela 
inauguração da Galeria dos Presidentes desta Casa, o Sr. Presidente está de 
parabéns”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Nobres 
Colegas e Platéia presente. Em primeiro lugar, gostaria de solicitar que as viaturas 
da Municipalidade adquirisse um Tacografo, pois, tive  uma reclamação de que 
vários caminhões da Prefeitura trafegam nas estradas vicinais  em alta velocidade, 
causando riscos de acidentes; Hoje tive a oportunidade de me deparar com um o 
exemplar de um Jornal semanal de nossa cidade, com data de Julho do ano de 
2006 e pude ler uma matéria de que a Prefeitura havia iniciado obras da piscina 
aquecida e como já estamos chegando em Julho de 2008, gostaria de saber qual é 
a data de previsão da obra, já que se passaram quase dois anos do início da 
mesma, gostaria de receber por escrito, todas as dificuldades que a Prefeitura 
sofreu para sabermos o motivo do atrasado de dois anos para a conclusão desta 
obra, estamos chegando num período eleitoral e ficará muito ruim para o Sr. 
Prefeito, inaugurar esta obra nas vésperas das eleições”; Maria Rita solicita uma 
parte, para manifestar o seguinte: “Moradores próximos a esta piscina, informam 
de que a mesma esta pronta, fechada, aguardando um momento oportuno para 
inauguração, acredito que isto é uma preocupação”; Carlos Alberto manifesta o 
seguinte: “Totalmente pronta, não está e sim em fase de acabamento e a 
informação que possuo, é que no mês de Junho será inaugurada”; Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Gostaria de saber se algum Vereador poderia me 
informar o motivo desta Emenda nº. 001/08, a Lei Orgânica do Município, 
mudando o uso dos terrenos de sistema de lazer, de área verde, de áreas 
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institucionais, no ano anterior tivemos uma grande luta, na definição de área 
verde, a Prefeitura tentou mudar o uso de terrenos do Bairro Jardim Itália, e 
agora, para mim, sem nenhuma justificativa chega um pedido de mudança de 
Zoneamento, gostaria de saber o motivo deste fato, considero isto, por enquanto, 
no mínimo, uma falta de respeito para com esta Casa”. 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: 017/08, de 
autoria da Mesa da Câmara Municipal, Dispondo sobre a fixação dos subsídios do 
Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 
para a Legislatura de 2.009-2012. A Comissão de Finanças Orçamento Economia 
e Administração Pública, apresentou Parecer Favorável Verbal ao referido Projeto 
de Lei. Submetido em Discussão, solicitou a Palavra os Srs. Vereadores: Marcelo 
Simão, para manifestar o seguinte: “Não estou discutindo a legalidade ao referido 
Projeto de Lei, mas, o subsídio que recebe o Prefeito e o Vice–Prefeito Municipal 
é extremamente alto, comparado do funcionalismo, bem como, todo salariado da 
nação, portanto, quero manifestar que entendo que este valor do salário do Sr. 
Prefeito, uma função da mais importante do Município, é um valor destoante da 
realidade nacional e, principalmente, da realidade Santarritense, não discuto a 
legalidade, porém entendo ser um valor exageradamente alto”; Carlos Alberto, para 
manifestar o seguinte: “É importante que a população saiba que nós não estamos 
criando este salário para o Sr. Prefeito e Vice–Prefeito Municipal, estamos dando 
continuidade no que já existe”. Terminada a Discussão o Sr. Presidente coloca em 
Votação Única o Projeto de Lei nº 017/08, sendo o mesmo aprovado pela 
maioria, com o Voto contrário da Vereadora Maria Rita de Cássia Ferreira 
Mondin de Oliveira; 019/2.008, do Executivo, Autorizando o Executivo 
Municipal a firmar convênio com a SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, visando o 
Desenvolvimento do Programa Estadual “PRO-SANTA CASA” e dá outras 
providências. A Comissão de Finanças Orçamento Economia e Administração 
Pública, apresentou Parecer Favorável Verbal ao referido Projeto de Lei. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 020/2.008, do Executivo, Instituindo o Programa Municipal de 
Apoio e Estímulo ao Desenvolvimento Econômico – PROMUDE. A Comissão 
de Finanças Orçamento Economia e Administração Pública, apresentou Parecer 
Favorável Verbal ao referido Projeto de Lei. Submetido em Discussão e Votação 
Única, foi mesmo aprovado por unanimidade; 022/2.008, do Executivo, 
Autorizando o Executivo Municipal a firmar contrato de locação do prédio sito à 
Rua José Bonicácio nº 152, centro, nesta cidade, destinado à instalação da Casa 
Esperança de Santa Rita do Passa Quatro. A Comissão de Finanças Orçamento 
Economia e Administração Pública, apresentou Parecer Favorável Verbal ao 
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referido Projeto de Lei. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o 
Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 9ª Sessão Ordinária  à ser realizada 
no dia 02 de  junho de  2.008, às 20:00 horas e anuncia a sua Ordem do Dia da 
próxima Sessão que será: Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei nºs. 
009/08, o qual Institui as gratificações de Pregoeiro, equipe de apoio e de 
membros das comissões permanente e especiais de Licitações, no âmbito da 
administração direta e autárquica do Poder Executivo Municipal;  021/08, o qual 
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro do ano 2.009 e dá outras providências; 
023/2.008, Alterando os valores das gratificações instituídas pela Lei nº 2.202, de 
17 de setembro de 1.997, alterada pelas Leis nºs  2.232/98; 2.291/99, 2.601/05 e 
2.729/07, cria gratificação e dá outras providências. 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: 02 de junho de 2.008.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 

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