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ATA
DA
DÉCIMA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL, realizada no dia
dezenove de junho de dois
mil
e
seis,
sob
a
Presidência
do
Sr.
Ver.
Paulo Cesar Missiatto.
Aos dezenove dias do
mês de junho 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 Sessão
Ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: 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. Deixou de
comparecer o Sr. Vereador Atílio Aparecido Juliati. O Sr.
Presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão,
após verificar em Plenário a existência de número legal. Logo
após, convida o Sr. Vereador Marcelo Simão, para secretariar
os trabalhos desta Casa, devido a ausência do 2º Secretário da
Mesa, Sr. Vereador Atílio Aparecido Juliati. O Sr. Vereador
José Rodrigues solicita um minuto de silêncio pelo falecimento
do Sr. José de Toni e da Srª Rosa Batista Lorencetti,
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)- Ofício nº 113/06, de autoria do Sr.
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 029/2.006, o
qual Acrescenta metas e prioridades a Lei nº 2.594/06, “Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2.006”. 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)- Ofício nº 114/06, de autoria do
Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 030/2.006,
o qual Acrescenta-se metas e prioridades a Lei nº 2.611/06,
“Lei do Plano Plurianual de Investimentos para o Período de
2.006 a 2.009”. 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 nº 124/06, de autoria do Sr.
Prefeito
Municipal,
enviando
respostas
de
Indicações
apresentadas pelos Srs. Vereadores José Rodrigues, Carlos
Alberto dos Santos, Márcio Barioni e Paulo César Missiatto. As
referidas informações ficarão arquivadas na Secretaria desta
Casa, à disposição dos Srs. Vereadores; 4) Ofício enviado pelo
Sr. Vereador Márcio Barioni, informando esta Casa que a partir
desta data, deixa de ocupar a função de Líder do Executivo,
junto a Câmara Municipal; 5)- Balancete da Receita e Despesa
da Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2.006. O
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referido Balancete ficará arquivado na Secretaria desta Casa
de Leis à disposição dos Srs. Vereadores; 6)- Requerimento nº
011/2.006, de autoria do Sr. Vereador José Rodrigues,
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de
Aplauso e Congratulações, a Profª Ana Lúcia Prado, Diretora da
Escola de Educação Infantil “Artes e Letras” desta cidade,
extensivo a todos os Professores e Funcionários, pela
brilhante apresentação da Festa Junina realizada pela referida
unidade e ensino; 7)- Indicações apresentadas pelo Sr.
Vereador José Rodrigues, números: 060/2.006, Indicando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para juntamente com
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, promovam
gestões no sentido de comunicar os funcionários quando estes
estiverem prestes a se aposentar, a fim de que os mesmos
procurem a sede de seu respectivo Plano de Saúde, comunicandose para que enviem o boleto de pagamento para as suas
residências; 061/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito
Municipal,
para
juntamente
com
o
Departamento
Municipal de Saúde estudem a possibilidade da implantação em
nosso Município do PROMED, visando maior atendimento à
população carente de nossa cidade, no que tange à distribuição
gratuita de medicamentos. As Indicações acima referidas serão
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências
cabíveis; 8)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Márcio
Barioni, números: 062/2.006, Indicando ao Senhor Prefeito
Municipal,
para
que
determine
ao
setor
competente,
providências no sentido de que seja construído o chamado
“sarjetão de pedras” no cruzamento das Ruas Lourenço Marchi
com
a
Leopoldo
Siqueira,
Jardim
Primavera;
063/2.006,
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que
interceda
junto ao Governo
do Estado, no sentido de que sejam
construídas cerca de trinta residências populares no Distrito
de Santa Cruz da Estrela; 064/2.006, Indicando ao Senhor
Prefeito Municipal, para que
determine ao setor competente,
providências
no sentido de que sejam ministradas aulas de
computação no período
noturno, para jovens e adultos no
Distrito de Santa Cruz da Estrela. As Indicações acima
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para
as providências cabíveis; 9)- Indicações apresentadas pelo Sr.
Vereador Marcelo Simão, números: 065/2.006, Indicando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao
Departamento competente
a possibilidade de instalação de
iluminação pública em quatro postes já existentes na Rua
Antonio Sereghetti, próximo ao nº 132, no Bairro Jardim Bela
Vista em Santa Rita do Passa Quatro-SP.; 066/2.006, Indicando
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que solicite
ao Departamento competente providências para implantação de
uma lombada na esquina da Rua Carlos Augusto Monteiro de
Barros, com a Rua Antonio Meirelles Souza Pinto. As Indicações
acima
referidas
serão
encaminhadas
ao
Senhor
Prefeito
Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicação
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apresentada pelo Sr. Vereador Atílio Aparecido Juliati,
número: 067/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que envie um projeto de lei à esta Casa
visando exigir dos responsáveis pelos próprios públic, a
limpeza semestral em seus reservatórios de água. A Indicação
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal
para as providências cabíveis; 11)- Indicação apresentada
pelos Srs. Vereadores: Paulo Cesar Missiatto, Atílio Aparecido
Juliati e Paulo Henrique de Melo, número: 068/2.006, Indicando
ao
Excelentíssimo
Senhor
Prefeito
Municipal,
para
que
viabilize a instalação urgente de guard-rail e placas de
sinalização na Vicinal Jaime Nori, na conhecida descida rola
abóbora, do início da descida até a divisa da propriedade do
Senhor Américo Pizeta. A Indicação acima referida será
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências
cabíveis; 12)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo
Henrique
de
Melo,
números:
069/2.006,
Indicando
ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que
seja
efetuado um estudo técnico, para apurar a viabilidade da
implantação de vagas de estacionamento de veículos em 45º, na
Av. Severino Meirelles, da Monsenhor Porfírio, até a Rua Dr.
José Pereira de Abreu, e na Rua Victor Meirelles, da Rua
Monsenhor Porfírio, até a Rua Dr. José Pereira de Abreu, na
área central de nosso Município; 070/2.006, Indicando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que
seja
efetuado um estudo técnico e conseqüente transformação do
Setor de Água e Esgoto do Município, em Autarquia que seria
denominada Serviço de Água e Esgoto de Santa Rita do Passa
Quatro – SAESRPQ. , criando assim personalidade jurídica e
autonomia, dado ao momento de preservação do meio ambiente e
estudos ambientais. As Indicações acima referidas serão
encaminhadas 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, Imprensa presente,
e Platéia; Quero parabenizar a Equipe da Dengue, que em pleno
feriado estiveram fazendo visitas nas casas, trabalhando, com
todo vigor, na pessoa do Funcionário José Brás Franco de
Oliveira quero deixar meu reconhecimento; Com relação ao
Convênio médico dos funcionários aposentados, entrei em
contato com a Direção da Unimed e Univida e chegou-se a um
acordo que quando o funcionário estiver próximo a alcançar a
aposentadoria, o Presidente do Sindicato dos Funcionários
Públicos irá orientar o funcionário para que o mesmo faça
junto à empresa conveniada a mudança, para este funcionário
passe a receber um bolheto para pagar sua mensalidade no mesmo
preço que sempre pagou; Com relação à Farmácia da Promed, é
uma distribuição de medicação às pessoas carentes, este
convênio envolve o Sr. Prefeito Municipal, Centro de Saúde e o
Serviço
Social,
será
um
convênio
entre
faculdades
e
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universidades da área de
farmácia, onde virão muitos
medicações, de cidades circunvizinha, deu resultados muito bom
e na época os estagiários estarão acompanhado os pacientes na
cidades, portanto, se o convênio der certo teremos estagiários
de farmácia acompanhando a medicação e os pacientes”; Carlos
Alberto dos Santos, o qual usa da Palavra para justificar seus
requerimentos apresentados nesta sessão e, também, para
manifestar
o
seguinte:
“Atendendo
o
reclamo
de
nossa
população, gostaria que fosse enviado ofício ao Executivo para
que fosse tomadas providências quanto à fiscalização na
colocação de fogo, em terrenos baldios, o tempo esta muito
seco e estas queimadas causam doenças, trazendo muito prejuízo
à população”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Boa
Noite Sr. Presidente, Nobres Colegas e platéia:“ Quero me
solidarizar com a Indicação nº 068/06 da Mesa desta Casa que
fala da Vicinal Jaime Nori, foram apresentadas várias
indicações para aquele local, a fim de evitar acidentes, mas
nada foi feito, com isto, voltamos a mesmice de pedir e não
sermos atendidos, mais uma vez me passa a impressão que a
administração municipal não se importa com o Legislativo,
vários Projetos apresentados se encontram parados a um ano e
meio,
sem
nenhuma
providência
tomada;
Nós
Vereadores
produzimos leis, tentamos disciplinar, a população nos faz
solicitações, nós encaminhamos a administração Municipal e
muito pouco ou quase nada é feito; Não fui Vereador na
administração passada, não sei como se procedia, mas hoje sou
Vereador, em pleno exercício e gozo de meus direitos
e
deveres
e
não
estou
nenhum
pouco
satisfeito;
Quero
cumprimentar o Jornal O Santarritense que no próximo dia 21 do
corrente completo 40 anos de atividade é ininterrupta, fazendo
um grande trabalho, parabéns ao proprietário Luiz Menegassi;
Quero parabenizar o Vereador Márcio Barioni pelo tempo que
esteve na liderança, muitas vezes foi
cobrado por este
Vereador, com pedidos e respostas, desejo que consiga
disponibilizar melhor seu tempo, mas queremos que
o Sr.
Prefeito nos indique um novo líder que consiga, nos trazer as
respostas daquilo que solicitamos e que possamos sermos
atendidos pelo Sr. Prefeito não com descrédito, inimizade e
sim, sabendo que estamos aqui para contribuir”; Márcio
Barioni, o qual usa da Palavra para justificar suas Indicações
apresentadas nesta sessão e, também, para manifestar o
seguinte:
“Sr.
Presidente,
Caros
Secretários,
Caros
Vereadores, Vereadora e platéia presente, boa noite; Nos
últimos dias encaminhei vários ofícios ao Sr. Governador do
Estado, Dr. Cláudio Lembo, mas, dois que me chamam a atenção,
é solicitando recursos, um sendo para a aquisição de
equipamentos médicos para a Santa Casa local e outro
solicitando recursos para a nossa APAE, estou empenhado nestes
dois pedidos junto a Assessoria do Governador e espero que
estas reivindicações sejam atendidas o mais breve possível,
para atender estas duas entidades gloriosas de nossa cidade;
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Quero parabenizar o Departamento de Turismo e em especial o
Sr. Valdenez Jordão, pela realização no último final de semana
da 9ª Exposição Nacional de Orquídeas, onde tivemos em Santa
Rita mais de trinta cidades expondo estas preciosidades;
Quero, também, parabenizar o Funcionário Marcos Barbatana,
pelo trabalho que desempenhou com o grupo de funcionários do
Recanto da Colina, fizeram uma limpeza total e o planto de
inúmeras árvores, deixando a população deste local bastante
satisfeita; Gostaria de fazer uma solicitação ao Sr. Prefeito,
para que faça a limpeza das bocas de lobo no Jardim Nova Santa
Rita, trata-se de uma reclamação unânime daqueles moradores,
pois, encontra-se uma sujeira enorme, com pernilongos e talvez
até mesmo dengue possa existir naquele local; Quero aplaudir o
evento que se realizou no último final de semana em nossa
cidade pelos estudantes universitários de Economia, um evento
de esportes e recreação, trazendo recursos para o Município e
aquecendo
nosso
comércio,
mas,
também,
traz
muitos,
transtornos, como perturbação ao sossego público, alguns
acidentes de trânsito e isto nos preocupa, portanto, espero
que os organizadores imponham regras e limites para os
próximos eventos a serem realizados; Volto a cobrar aquilo que
venho cobrando desde o início dos trabalhos desta legislatura
e até o momento nenhuma providência foi tomada, que trata-se
de uma terrível poluição visual, uma vergonha pública nos
muros de nossa cidade, patrimônio público pichados com frases
de incentivo ao tráfico de drogas,
a violência e ao sexo,
pedi aqui por inúmeras vezes, não fomos atendidas, espero que
estes muros sejam pintados para amenizar o problema que a
população
vem,
enfrentando,
principalmente,
as
pessoas
honestas que estão preocupadas com seus filhos; Deixo neste
instante a liderança do Executivo nesta Casa e espero contar
com a compreensão
de todos, por muitas vezes não, consegui
trazer informações a esta Casa, informações solicitadas por
companheiros, por falta de tempo deste Vereador e, também, por
uma certa falta de atenção por parte do Executivo, espero que
o próximo líder do Sr. Prefeito nesta Casa, consiga ter muito
mais sucesso que este Vereador teve, por fim, estamos torcendo
pelos nossos jogadores que estão neste momento no Ginásio
Municipal de Esportes, onde estamos enfrentando a forte equipe
de
Santa
Cruz
das
Palmeiras, esperamos
que
a
equipe
Santarritense consiga um bom resultado”; Paulo Henrique de
Melo,
Usa
da
Palavra
para
Justificar
suas
Indicações
apresentadas nesta Sessão e, também, para manifestar o
seguinte: “Gostaria, também, de fazer uma solicitação ao
Presidente da Casa, para que fosse providenciada uma caixa de
correspondência para cada Vereador, o que iria facilitar o
recebimento
das
correspondências
dos
Vereadores;
Quero,
também, estimar as melhoras ao nosso colega Vereador Atílio
Juliati, que se encontra enfermo desejando seu pronto
restabelecimento”; O Sr. Presidente Paulo César Missiatto, usa
da Palavra para manifestar o seguinte: “Quero agradecer as
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palavras do Ver. Márcio Barioni, quanto à reivindicação feita
em benefício da APAE, e solicitar que aqueles que tem um
acesso aos políticos, que reivindiquem verbas para nossas
entidades, pois, sabemos o quanto é difícil para nossas
entidades; Quanto ao Projeto de Lei, Acrescentando metas e
prioridades a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quero dizer que
não estamos aqui para criar emprego para ninguém, queremos
fazer uma reorganização administrativa, esta Casa irá passar
por uma reforma durante nosso recesso e uma restauração
interna, pois, temos vários cargos sendo ocupados com
duplicidade nesta Casa e vamos implantar, principalmente, um
programa de Atendimento a população, pois, acredito que a
Câmara tem esta obrigação, que é de sanar as dúvidas da
população, e se tivermos mais quadros de funcionários a serem
preenchidos,
seguindo
as
normas
normais,
e
se
houver
necessidade, serão preenchidos, queremos apenas fazer o melhor
para a população Santarritense, temos também várias Emendas a
serem feitas nas Lei Orgânica do Município e solicito que os
Colegas possam estar estudando esta parte também”. 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, do Executivo,
números: 011/06, Dispondo sobre
as Diretrizes Orçamentárias
para elaboração e execução da lei orçamentária para o
exercício financeiro do ano 2.007, e dá outras providências. O
Sr. Vereador Márcio Barioni solicita Vistas ao referido
Projeto de Lei, a fim de ser melhor analisado, sendo atendido
seu pedido de Vistas por unanimidade pelos presentes;
020/2.006, Autorizando o Poder Executivo a firmar convênio
e/ou contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. Submetido em Discussão
e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por
unanimidade pelos presentes; 027/2.006, Alterando Artigo 2º da
Lei nº 2.645, de 29 de maio de 2.006. A Comissão de Justiça e
Redação apresenta Emenda alterando seu Artigo 2º.
O Sr.
Presidente coloca em Votação a referida Emenda, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca
em Votação Única o Projeto de Lei nº 027/2.006, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade pelos presente; 028/2.006, Dando nova
redação à Lei nº 2.613, de 08 de novembro de 2.005. A Comissão
de Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente, apresenta
Parecer Favorável Verbal ao referido Projeto de Lei. Logo
após, o Sr. Presidente coloca em Discussão e Votação Única o
referido
Projeto
de
Lei,
sendo
o
mesmo
aprovado por
Autorizando
a
unanimidade
pelos
presentes;
022/2.006,
concessão de Vale Alimentação e dá outras providências,
ficando a Câmara Municipal autorizada a conceder mensalmente a
todos os funcionários, a título de Prêmio Assiduidade, vale
alimentação no valor de R$.130,00 (cento e trinta reais) que
deverão ser entregue aos mesmos junto com o holerite.
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Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto
de Lei aprovado por unanimidade pelos presentes. 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: 07 de agosto de 2.006.

Ver. Paulo César Missiato
Presidente

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

Ver. Atílio
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