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ATA DA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia vinte 
de março de dois mil e seis, sob a 
Presidência do Ver. Paulo César 
Missiatto. 

 
 
   Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às 
vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal Palácio Prof. Oscar de 
Oliveira Alves, localizada à Rua José Rodrigues Palhares, número cento e 
dezesste, foi realizada a Quarta Sessão Ordinária com a presença dos Senhores 
Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, Carlos Alberto dos Santos, Dr. José Mário 
Castaldi, José Rodrigues, Dr. Marcelo Simão, Márcio Barioni, Maria Rita de 
Cássia Ferreira Mondin de Oliveira, Dr. Paulo César Missiatto e Paulo Henrique 
de Melo. O Senhor Presidente declara aberto os trabalhos da presente Sessão, 
após verificar em Plenário a existência de número legal. Em seguida, o Senhor 
Presidente consulta os Senhores Vereadores Líderes de Bancadas se concordam 
com a dispensa da leitura da Ata da Terceira Sessão Ordinária desta Casa de 
Leis. Havendo a concordância de todos, a mesma foi dispensada, sendo aprovada 
pela Mesa da Câmara. Prosseguindo o Senhor 1º. Secretário da Mesa, Ver. 
Carlos Alberto dos Santos procede a leitura do material do Expediente, sendo: 1)-
Ofício nº: 019/06 do Executivo, enviando a esta Casa o Projeto de Lei nº: 005/06, 
o qual Dispõe sobre a realização de convênio com a Fundação PROCON, 
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. 
Referido Projeto será encaminhado à comissão de Justiça e Redação, para 
estudos e manifestação, e também foi dado cópia para todos os Vereadores; 2)- 
Ofício nº: 020/06 do Executivo, enviando à esta Casa a prestação de contas com a 
realização da XVII Feira Agropecuária e Industrial Santarritense – Fapis, 
atendendo o Requerimento nº 002/06 da Verª. Maria Rita M. de Oliveira. 
Referida documentação ficará arquivada na Secretaria desta Casa à disposição dos 
Srs. Edis; 3)- Ofício nº: 021/06 do Executivo, encaminhando à esta Casa 
Legislativa a documentação do processo licitatório referente a construção dos 
sanitários públicos na “Praça Poeta Mário Mattoso”, atendendo o ofício nº 
023/06 da Presidência dessa Casa. Referidos documentos ficarão arquivados na 
Secretaria à disposição dos Srs. Edis; 4)- Ofício nº: 022/06 do Executivo, 
encaminhando à esta Casa  o Projeto de Lei nº: 006/06, o qual Autoriza o 
Executivo Municipal a adquirir, em forma de desapropriação amigável, uma área 
de terras com 121.000,00 metros quadrados destinada à construção de casas 
populares. Referido Projeto será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Adm. Pública, e de Política 
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Urbana Rural e de Meio Ambiente, para estudos e manifestação. Foi dado cópia 
do presente Projeto à todos os Srs. Edis; 4)- Ofício nº: 027/06 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Araras, enviando à esta 
Casa o Processo-TC-2859/026/02, relativo ao exame das Contas Municipais do 
exercício de 2.002. Referida documentação será encaminhada à Comissão de 
Finanças, Orçamento, Economia e Adm. Pública, para apreciação de acordo com 
o Artigo 151 do Regimento Interno desta Casa; 5)- Requerimento nº: 004/06, 
apresentado pelo Ver. José Rodrigues, requerendo à Mesa votos de aplauso e 
reconhecimento aos profissionais da área da Vigilância Epidemiológica, pelo 
excelente trabalho de fiscalização desenvolvido no combate ao mosquito da 
dengue em nossa cidade, cuja equipe está sob a responsabilidade do funcionário 
José Brás F. de Oliveira. Submetido a apreciação do Plenário, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 6)- Requerimento nº: 005/06 apresentado pelo Ver. 
Márcio Barioni, requerendo à Mesa votos de aplauso e congratulações a jovem 
santarritense Tamires Nayara Leme, pela conquista do 3º lugar no concurso Miss 
São Paulo/Universo – 2.006, realizado na cidade de Campinas no último dia 11 
de março. Submetido  à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 7)- Requerimento nº: 007/06 apresentado pelo Ver. Dr. José Mário 
Castaldi, requerendo à Mesa votos de aplauso e congratulações à jovem 
santarritense Lívia Maria Liberali Menon, que desde o ano de 2.003 vem 
participando de Olimpíadas promovidas pelo Instituto Brasileiro de Astronomia 
obtendo excelentes classificações, em 2005 participou da VIII Olimpíada 
Brasileira de Astronomia sendo a 1ª classificada dentre os concorrentes de todo o 
Brasil. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 8)- Indicações apresentadas pelo Ver. José Rodrigues, nºs: 028/06, 
ao Senhor Prefeito Municipal para determinar os estudos necessários, no sentido 
de ser realizado o recapiamento no final da Av. Formoso e começo da Vicinal 
Dr. Alciro Ribeiro Meirelles até a Fazenda Bela Paisagem, nesta cidade, tendo 
em vista seu péssimo estado de conservação,  029/06 – ao Senhor Prefeito 
Municipal para determinar os estudos competentes, no sentido de ser realizada 
uma reforma no local denominado “cruzeiro”, situado dentro do Cemitério 
Municipal, essa medida se faz necessária e urgente pois a água das chuvas ficam 
empossadas ali por vários dias, havendo possibilidades de surgir larvas do 
mosquito da dengue. As indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Prefeito Municipal, para as providências que julgar cabíveis; 9)- Indicação nº: 
030/06 apresentada pelo Ver. Márcio Barioni, ao Senhor Prefeito Municipal para 
que estude as possibilidades de realizar um amplo programa de esterilização de 
cães e gatos, em nosso Município. O número de cães e gatos em nossa cidade é 
muito expressivo, sendo que muitos deles são cruelmente jogados na rua ficando 
a mercê da própria sorte. Essa medida viria, com certeza resolver grande parte 
desse problema. A presente sugestão será encaminhada ao Prefeito Municipal 
para as providências que julgar cabíveis; 10)- Indicação nº: 031/06 apresentada 
pelo Ver. e  Presidente desta Casa  Paulo César Missiatto, sugerindo ao Senhor 
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Prefeito Municipal para que estude as possibilidades de ser construída uma 
Creche para atender os moradores residentes nos Bairros: Jardim 22 de maio, 
Jardim Itália, Jardim Planalto e Botafogo, nesta cidade. Os moradores  reclamam 
dos serviços dessa instituição, uma vez que se trata de bairros populosos e que 
ficam muito distante da creche mais próxima que fica ao lado da rodoviária. A 
presente sugestão será encaminhada ao Prefeito Municipal, para as providências  
cabíveis. Terminado o material do Expediente, o Senhor Presidente oferece a 
Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os Senhores Vereadores: 
José Rodrigues:  manifesta-se para justificar suas Indicações apresentadas nesta 
Sessão e, também, para manifestar o seguinte: ”Nos tínhamos um sério problema 
com relação ao recebimento de impostos e tarifas de águas e tenho a informação 
que a Loja de propriedade do Sr José Ap. Scorsolini, foi credenciada para o 
recebimento de taxas e impostos municipais, sendo assim, agora temos um local a 
mais que presta este tipo de serviço, portanto, quero parabenizar a administração 
local por oferecer mais este beneficio a população; Ficamos muito triste com a 
publicação do fechamento do laboratório de Análises Clínica do CAIS, fui 
informado pela Diretoria que terá que haver uma reforma no local, acredito que 
deveria ser feito um abaixo assinado pelos funcionários expondo a situação e, em 
seguida seria marcada uma reunião com Sr. Prefeito, a Diretora do CAIS 
juntamente com o Diretor Municipal da Saúde, para estudarem sobre esta 
reforma,  para que a população carente, que necessita do SUS continue sendo 
beneficiada, caso contrário, será necessário tomar novas atitudes, acredito que 
esta faltando um pouco de diálogo, sabemos que esta Casa de Leis está a 
disposição para ouvir  os Srs. funcionários para que esta reforma seja feita pois o 
Laboratório é muito bem equipado e pode continuar prestando seu atendimento 
ao povo, pois o SUS paga todas as despesas,  esperamos que seja resolvida da 
melhor forma possível para a população que necessita desse atendimento”. 
Maria Rita de Cássia F. M. de Oliveira: para manifestar o seguinte: “Boa noite Sr. 
Presidente, Secretários, Nobres Colegas e Platéia presente; quero reforçar o que 
o Vereador José Rodrigues disse com relação ao Laboratório de análise que 
funciona no CAIS, e que tem dado atendimento a população de nossa cidade, eu 
acredito que este Poder poderia sim estar colaborando para que este estudo 
acontecesse e fosse analisado a situação a fim de não perdermos um serviço tão 
importante; Eu tenho uma pergunta que vem sido feita, que é sobre os carnes do 
IPTU. Foi dada uma informação pela imprensa escrita, sobre o motivo do atraso, 
mas a preocupação é que o contribuinte pode pagar em até dez parcelas e se 
recebermos no próximo mês de abril iremos pagar até fevereiro, portanto a 
preocupação é como fica o término do exercício, sabemos que não teremos 
prejuízos no pagamento parcelado mas como fica o fato de ultrapassar o 
exercício; Quero registrar minha indignação com relação a reportagem 
apresentada ontem no “Fantástico”, fiquei indignada mas, na  área que eu atuo 
como Assistente Social, vejo que é bastante preocupante o tráfico e o uso de 
drogas, também, em nossa cidade, acredito que nós um poder constituído, 
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deveríamos estar formando  parceria com os demais poderes para que possamos 
discutir políticas que atinjam estes jovens e adolescentes que estão a mercê da 
sociedade, que não estão sendo atendidos pela política na área da educação, 
qualificação nem pensar, sendo assim a auto estima desses jovens somada aos 
problemas de família, é muito preocupante e muito triste, acredito que temos de 
estudar formas de oferecer melhores condições de vida a estes jovens; Quanto, ao 
Requerimento 06/06, apresentado por esta Vereadora e pelo Vereador Marcelo 
Simão, considero que mereça um estudo e uma resposta desta Casa, mas nós 
tivemos que estudar uma maneira de entrar com este pedido, uma vez que nós  
nos mostramos favoráveis a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito 
portanto, precisávamos documentar isto, estamos então aguardando uma 
resposta, mas quero reforçar que não estamos pré- julgando, apenas estamos 
firmando que não podemos nos furtar a uma investigação, e acredito que a 
proporção que se criou, o comentário e a expectativa da comunidade em geral 
sobre como está indo a atual administração, esta Casa está sendo cobrada por 
uma posição, eu entendo e coloco ao Vereador Márcio Barioni líder do Sr. 
Prefeito  e nesse caso faço até um questionamento sobre a participação do 
Vereador na CEI seria até uma oportunidade  de  esclarecer para a população o 
que realmente está acontecendo, na medida em que se furta de dar explicação, 
damos margem a dúvidas, e é isto que não podemos permitir. Eu gostaria , Sr. 
Presidente, de rapidamente  ler este requerimento e pediria que o mesmo fosse 
registrado na ata.  Presidente: gostaria de esclarecer  a nobre Vereadora que 
teríamos que ter 1/3 de assinatura dos Vereadores desta Casa para que o  
Requerimento tivesse amparo legal, e fosse lido em Plenário e até o momento 
não temos, desculpe, mas como norma da Casa eu não posso aceitar. O 
Procurador Jurídico irá apresentar Parecer e caso seja viável, será lido, estas são as 
normas da Casa e iremos respeitá-las. Marcelo Simão: para manifestar o seguinte: 
“Boa Noite Sr.Presidente, Srs.Secretários, Nobres Colegas, Imprensa e demais 
presentes, quero em primeiro lugar, parabenizar o Departamento Municipal de 
Esporte na pessoa do Bia e Mauro Ficher, por mais um campeonato, atingindo 
uma lacuna, que não tínhamos a muito tempo que é dos veteranos, acima dos 
trinta e cinco anos, que foi coroado com muito êxito, na homenagem feita ao 
Paulinho Diniz, grande esportista um dos fundadores do ressaca há 18 anos, está 
de parabéns o Departamento, cumprindo com grande êxito este trabalho; Quero 
também, parabenizar a Farmácia Santa Rita que no dia de ontem, completou 75 
anos de existência de bons serviços prestado ao Município; Quero parabenizar a 
jovem Tamiris, conforme Requerimento apresentado pelo Colega Márcio 
Barioni, pela ótima colocação de 3º lugar no concurso de miss São Paulo; Quero 
agradecer ao Sr. Presidente, pelo empenho desprendido para que possamos 
esclarecer as dúvidas do Concurso Público junto a Conatec; Quero me solidarizar 
com os Vereador José Rodrigues e com os funcionários do laboratório de análises 
do CAIS, entendo que um diálogo entre o Sr. Prefeito e o Centro de 
Atendimento Integral a Saúde cuja Diretora é a Dra. Elaine, possa resolver este 
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problema, exige-se uma reforma neste Laboratório em torno de R$200 mil reais, 
que acredito que se a Prefeitura e o CAIS der um passo a frente, teremos esta 
obra realizada, portanto acredito que é de fundamental importância esta Casa 
servir de ligação, caso seja necessário; Queria, também, parabenizar a indicação 
do Vereador Márcio Barioni sobre a esterilização de animais, em junho do ano 
passado, apresentamos a indicação de nº067, propondo o controle de animais 
zoonoses em vias públicas, mas esta indicação ainda está nas mãos do Senhor 
Prefeito para ser analisado,  gostaria que através da sugestão do colega Márcio 
Barioni,  pudesse se levar para frente esta indicação que é muito amplo, 
complexo e sério,  estamos até hoje aguardando uma definição. Quero 
parabenizar o Sr. Prefeito Municipal, pela elaboração de um ofício, solicitando 
maiores informações a esta Casa de Leis, e com isto, nos dá todo apoio, para que 
possamos estar tendo a oportunidade de fazer este trabalho de fiscalização e 
realização que é o nosso dever junto a Municipalidade, apenas para completar o 
raciocínio do requerimento nº 06/07,  para que os munícipes saibam que como o 
Vereador Márcio foi citado no processo, nós entendemos que dos 9 Vereadores 
da Casa, ele não poderia estar participando por ter sido citado, então seríamos 8 
Vereadores e necessitaríamos de 1/3  de 8 Vereadores que seriam 2,66% e como 
não existe 0,66% de Vereadores, nós entendemos que 2 Vereadores representam 
1/3  dos Vereadores da Câmara, até porque 3 Vereadores seriam 12,6% a mais 
do que 1/3, esta foi a nossa manifestação”.  Márcio Barioni, para manifestar o 
seguinte: “Boa Noite, Sr.Presidente, Caros Secretários, Caros Colegas, Vereadora, 
Platéia presente, boa noite, Dr.Elias, Assessor Técnica da Prefeitura, Dr. Carlos 
competente Médico e muito querido pela população. Quanto a CEI eu acho que 
a Lei Orgânica da Município, é a cartilha do Vereador e todo Vereador deve ter 
conhecimento do que rege a Lei Orgânica do Município que no Artigo 34, fala 
das Comissões Especiais de Inquérito que terão poderes de investigação própria 
das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno e serão 
criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Municipal, aqui 
não cita nada de pessoas citadas em processo, muito menos de Presidente que 
tem o voto  curinga, se fosse assim teríamos apenas sete Vereadores nesta Casa. 
Gostaria de parabenizar a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, na pessoa do 
Presidente do PFL, Rodrigo Garcia, com a inauguração no último dia 15, do 
espaço das cidades,  trata-se de um trabalho muito bem direcionado por aquele 
presidente, destinado a funcionar a um só tempo, como sala de apoio aos 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do Estado de São Paulo, com certeza, mais 
uma grande conquista da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, como 
bem disse o Vereador Marcelo, está de parabéns a  Farmácia Santa Rita, uma 
empresa forte com 75 anos de ininterrupta atividade no nosso Município e no 
sábado próximo, teremos uma grande festa nas dependências da Farmácia Santa 
Rita. Parabéns, também, ao Departamento de Futebol pelo campeonato Máster 
que leva o nome do Paulo Diniz, gostaria mais uma vez, nesta Tribuna de relatar 
o descaso com relação aos muros públicos desta cidade, muros pichados e a 
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maioria deles incentivando a prostituição e, também ao consumo de drogas, 
espero que a Prefeitura Municipal tome as devidas providências. Teremos nos 
próximos dez anos a criação em mais de 4.362 cidades  da “Casa das Famílias”, 
em Santa Rita, isto já é uma realidade pois o Fundo Social, através da Primeira 
Dama Ângela, inaugurou recentemente o Centro de Referência da Assistência 
Social – CRAS,  chamada de “Casas das Famílias” e esperamos que façam um 
bom trabalho em nossa cidade. Com relação ao Programa de esterilização de 
Cães e Gatos em nosso Município, esperamos que o Sr.Prefeito Municipal tome 
medidas cabíveis para amenizar este grande problema que  a população vem 
enfrentando com o grande número de cães e gatos em nosso Município, Santa 
Rita tem a terceira mulher mais bonita do Estado de São Paulo, no concurso que 
foi transmitido ao vivo pela TV Bandeirantes, Santa Rita do Passa Quatro, o 
Estado de São Paulo e o Brasil pode ver uma representante  de Santa Rita do 
Passa Quatro, sendo ela eleita a terceira mulher mais bonita do Estado de São 
Paulo, a jovem de 18 anos, Tamíris Nayara Leme, a ela eu rendo as minhas 
homenagens; Gostaria também, de agradecer o Sr. Domingos Damico, que vem 
ajudando a administração com algumas conquistas fazendo um trabalho 
voluntário e também ajudando no que é possível junto ao IER. Por fim, Sr. 
Presidente, deu entrada hoje um Projeto de Lei que visa a aquisição de um 
terreno de forma amigável, para a construção de casas populares, e o Prefeito 
Municipal está empenhado em construí-las, e  este Projeto vai tramitar em regime 
de urgência, pois temos que aprova-lo até o final do mês, por causa do período 
pré- eleitoral que se aproxima, gostaria apenas de dizer que foi feita algumas 
avaliações e para que os Srs tomem conhecimento, temos uma propriedade 
próxima a vigor que foi avaliada em $150.000,00 o alqueire, mas uma próxima ao 
CAIC em $120.000,00 o alqueire e uma outra em $160.000,00, esta que está 
sendo pleiteada temos três avaliações de  Imobiliárias santarritenses, inclusive, já 
existe até uma vistoria de aprovação por parte do CDHU nesta área que está 
sendo almejada, e o valor total é de $ 340.000,00, saindo em torno de $65.000 a 
$70.000,00 o alqueire muito abaixo das outras opções, portanto, esperamos que 
este projeto tenha aprovação unânime, pois, trata-se de uma grande vontade 
popular”.  José Mario Castaldi, para manifestar o seguinte: Sr Presidente, Nobres 
Colegas e Platéia,  esta Câmara precisa estar ao lado desses funcionários do 
laboratório do CAIS, visando a permanência daquele laboratório, para o trabalho 
destes funcionários e para o bem estar da população, como médico da rede 
pública sei que fará uma grande falta para todos os municípes que utilizam 
daquele laboratório, estamos ao lado destes funcionários; com relação ao 
Requerimento apresentado por este Vereador agradeço pela aprovação, não são 
todos que conhecem a jovem Lívia Liberali Menon, que é apaixonada por 
astronomia, difícil hoje em dia, trata-se de uma família de classe média, esta 
jovem merece esta homenagem e que sirva de estímulo para que ela consiga 
atingir seu objetivo”. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra e, não 
havendo material para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente convoca os Senhores 
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Vereadores para a Quinta Sessão Ordinária à ser realizada no próximo dia 03 de 
abril, às 20:00 horas, e declara encerrada a presente sessão da qual será lavrada a 
ata que após ser lida para conhecimento dos Vereadores, será devidamente 
assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 03 de abril de 2006. 
 
 
 
    Ver. Paulo César Missiatto 
         Presidente 
 
 
    Ver. Carlos Alberto dos Santos                       Ver. Atílio aparecido Juliati 
        1º. Secretário           2º. Secretário.              
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