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ATA DA DÉCIMA SEXTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia vinte de outubro 
de dois mil e oito, sob a 
Presidência do Sr. Ver. Márcio 
Barioni. 
 
 

                                                  Aos vinte dias do mês de outubro 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 Décima Sexta 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, foi solicitado por todos Srs. 
Vereadores um minuto de silêncio pelo falecimento da Profª. Luciene Leitão 
Bueno, 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)- Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador José Rodrigues, número: 076/2.008, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários, no sentido 
de ser criado no Município de Santa Rita do Passa Quatro, o Departamento de 
Segurança de Trânsito e Defesa Civil, objetivando proporcionar maior 
tranqüilidade e segurança nas Instituições de Ensino e Patrimônio Público, 
protegendo-os contra o vandalismo. A Indicação acima referida será encaminhada 
ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis. Terminado o Material 
do Expediente, o Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Recebemos, neste 
Parlamento, a presença do esposo da Profª. Luciene, Sr. Maricelso, que nos 
trouxe, em mãos, um documento, solicitando o apoio desta Casa e, também, da 
nossa população, através de um abaixo assinado, requerendo melhorias na saúde 
de Santa Rita do Passa Quatro, encabeçado pelo mesmo e este abaixo assinado 
vem com a assinatura dos nove Vereadores desta Casa de Leis”; Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente;  Srs. Secretários; Nobres Colegas e 
Platéia presente. Quero comentar sobre a Indicação do Vereador José Rodrigues, 
dispondo sobre a criação de um departamento de trânsito e defesa civil, pois, é de 
fundamental importância para nossa cidade, com relação às nossas solicitações 
sobre o trânsito do Município, mão dupla em lugares proibidos, lugares que não 
podem estacionar, infelizmente, nossa área de trânsito está muito a desejar, 
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portanto, acredito que um departamento de trânsito, administrado pela Prefeitura 
poderá ter uma atuação mais direta e teremos mais acesso e, inclusive, retornará 
verbas para o Município, até das aplicações de multa, que gera renda e, também, 
não menos importante, a criação de uma guarda municipal, pois, precisamos 
urgentemente, implantá-la, portanto, o Vereador José Rodrigues está de parabéns; 
Aconteceu uma reunião, no último dia 13 de outubro, no Centro Cultural Mário 
Covas, com a presença da Associação Comercial, participaram comerciantes de 
nosso Município e alguns Vereadores, foi uma reunião de suma importância, para 
tratarmos o problema do comércio clandestino em nosso Município, hoje temos 
um corpo de fiscais, reduzido a uma pessoa, praticamente, sem veículo, além 
disto, existe uma reclamação dos comerciantes estabelecidos, quanto aos 
chamados de sacoleiros, que são pessoas que trabalham informalmente na cidade, 
é um problema sério que não é apenas de nossa cidade, não temos a pretensão de 
acabarmos com este comércio, mas, sim, podemos através do Legislativo, da união 
com o Executivo, criarmos Projetos que viabilizem a legalização destas pessoas, 
acredito que precisamos criar facilidades, para implantação destas empresas, gerar 
recursos, diminuir impostos, para que possamos tirar estas pessoas da ilegalidade e 
todos concorrerem de igual para igual e, também, aumentarmos nosso corpo de 
fiscalização, portanto, a Associação Comercial está agindo junto à órgãos 
estaduais, à Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, comerciantes, fazendo um 
belíssimo trabalho e cada Poder tem que fazer sua parte, para que possamos 
melhorar o comércio de nossa cidade, legalizar as pessoas e proibir ambulantes, 
em nosso Município”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Quero registrar a 
presença nesta noite, da Psicóloga, Drª. Mirian, dos Vereadores eleitos, Norminha 
e família, Edson e Dr. João Roberto, sejam bem vindos”; Paulo César Missiato, para 
manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Secretários, Nobres Colegas e 
Platéia presente; Quero, também, parabenizar o Colega José Rodrigues pela 
Indicação e dizer que a guarda municipal foi uma solicitação nossa, à muito 
tempo, tanto para nossa cidade como para o Distrito de Santa Cruz da Estrela e, 
também, reforçada pelo Colega Dr. Castaldi; Quanto a criação do Departamento 
de Trânsito, esta sugestão é muito importante, mas, que seja colocado pessoas que 
tenham condições de administrar este Departamento, pois, existe várias medidas 
sérias a serem aplicadas em nosso Município, como por exemplo, a Av. Oscar de 
Oliveira Alves que por várias vezes foi solicitada lombadas, redutores de 
velocidade, sendo que trata-se de um local de grande risco de acidentes, pelo fluxo 
de carros e pessoas caminhando; Quero solicitar a todos o apoio a este abaixo 
assinado requerendo melhoria na saúde de nosso Município, de iniciativa do Sr. 
Maricelso, pois, nossa saúde pública, realmente, carece de melhorias; Irei 
apresentar nesta Casa, um Projeto de Lei, dispondo sobre o Ponto de 
Atendimento Municipal – PAM, que será para atender casos simples, como por 
exemplo, um caso de febre, inalações, etc.; este Projeto está sendo criado e 
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gostaria de contar com o apoio de todos, pois, esta medida é de grande 
necessidade para nosso Município; Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente, para 
fosse feita uma convocação de uma reunião com os atuais Vereadores, bem como, 
com os eleitos, juntamente com a contadora da Prefeitura Municipal, Srª. Ruth 
Mantello, para que fosse feita uma explicação sobre o Orçamento para o ano de 
2.009, para que possamos ter uma noção geral da contabilidade do Município, 
acredito que se trata de uma importante medida; Gostaria de solicitar, também, 
que fossemos colocado à par da situação que se encontra o Prefeito Municipal, 
quanto à sua cassação, pois, somos questionados nas ruas e precisamos nos interar 
desta Situação”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Com relação a vinda da 
Contadora até esta Casa, nos próximos dias, ela aqui estará, esclarecendo todas as 
dúvidas, antes da realização da audiência pública”. 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 nº. 052/08, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, o qual Autoriza a alienação de imóvel que especifica, por doação à 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. 
A Comissão de  Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente, apresenta Parecer 
favorável verbal ao referido Projeto de Lei. Colocado em Discussão e Votação 
Única foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o 
Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 17ª Sessão Ordinária  à ser realizada 
no dia 03 de  novembro de  2.008, às 20:00 horas e 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: 03 de novembro de 2.008.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 

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