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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL, realizada
no dia vinte e um de agosto de
dois
mil
e
seis, sob
a
Presidência do Sr. Ver. Paulo
Cesar Missiatto.
Aos vinte e um dias do mês de agosto 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
Segunda 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. 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 132/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto
de Lei 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. 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 134/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal,
enviando Projeto de Lei nº 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. 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
158/06, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº
034/2.006, o qual Autoriza o Executivo Municipal a permitir que
entidades civis, sem fins lucrativos, utilizem imóvel municipal para
realização da XVIII – FAPIS – Feira Agropecuária e Industrial
Santarritense, bem como a transferência de até R$.110.000,00 (cento e
dez mil reais) para as entidades assistenciais 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; 4)- Ofício nº 157/06, de autoria
do Sr. Prefeito Municipal, enviando
respostas de Indicações
apresentadas pelos Srs. Vereadores Paulo H. de Mello, Paulo César
Missiatto, Atílio Ap. Juliato, Marcelo Simão, Márcio Barioni,
José
Rodrigues e Carlos Alberto dos Santos. As referidas informações ficarão
arquivadas na Secretaria desta Casa, à disposição dos Srs. Vereadores;
5)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, números:
076/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para
que dentro das possibilidades financeiras do Município, sejam estudadas
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com o Departamento competente, a abertura do final da Rua Antonio
Jacinto até a Rua Domingos Teodoro de Souza, facilitando o acesso ao
Bairro Bonanza nesta cidade; 077/2.006, Indicando ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que dentro das possibilidades financeiras
do Município, sejam estudadas com o Departamento competente, a
abertura da Rua Francisco Mantello (trecho interrompido) até a Rua
Faustino de Moura, localizada no Jardim Boa Vista nesta cidade. As
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito
Municipal para as providências cabíveis; 6)- Indicação apresentada pelo
Sr. Vereador Márcio Barioni, número: 078/2.006, Indicando ao Senhor
Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades, no sentido de
proceder a instalação de dois braços de iluminação pública, na Rua
Antonio Sereghetti, altura do nº 71, no Jardim Bela Vista; 7)- Indicação
apresentada por todos os Srs, Vereadores, nº 079/2.006, Indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, para que dentro das possibilidades determine
ao setor competente, ações que venham divulgar o nome do saudoso
santarritense e um dos maiores violeiros do País “Lúcio Rodrigues de
Souza”, conhecido nacionalmente com “Zé Carreiro”, da dupla Zé Carreiro
e Carreirinho. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicações
apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 080/2.006,
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para solicitar ao
departamento competente, providências para fabricação de novos
uniformes para a Banda Municipal, bem como acerto com a família de
Zequinha de Abreu, através da fundação Zequinha de Abreu, que deseja
doar camisetas à Banda; 081/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, para solicitar ao departamento competente,
providências para pintura do Ginásio de Esportes “Celso Sintoni”;
082/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, providências
junto ao departamento competente para instalar braços para iluminação
na Rua Romano Clapis, a partir da Rua Profª Yolanda Almeida Braga
Bortolini até a Rua Victorio Andreghetto. As Indicações acima referidas
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências
cabíveis; 9)- Indicação apresentada pela Srª Verª Maria Rita C. F. M. de
Oliveira e pelo Sr. Ver. Marcelo Simão, número: 083/2.006, Reiterando
Indicação de nº 02/06, encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
solicitando estudos pelo Departamento competente, no sentido de
elaborar projeto visando à implantação de letreiros com dizeres alusivos
a “Santa Rita do Passa Quatro – Estância Climática” e a “Zequinha de
Abreu”, no trevo principal de acesso ao Município, localizado na Via
Anhanguera e, também, junto às placas indicativas de acesso
ao
Município, localizadas na extensão da Rodovia Anhanguera, no sentido
São Paulo/Interior/ e Interior/São Paulo e, ainda, a colocação de letreiros
com mensagens de “boas-vindas” aos visitantes, nos portais de entrada
da cidade. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicação
apresentada pela Verª Maria Rita C. F. M. de Oliveira, número:
084/2.006, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
providências no sentido da instalação da “Casa do Artesão”. A Indicação
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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, o qual justifica suas Indicações
apresentadas nesta Sessão e, também, manifesta o seguinte: “é um
prazer muito grande receber em nossa Casa esta platéia maravilhosa que
está aqui para prestigiar nossos trabalhos, quero, também,
cumprimentar nossa funcionaria da Casa Liliane Ranier, pela passagem
de mais um aniversário”; Maria Rita C. F. M. Oliveira, a qual justifica suas
Indicações apresentadas nesta Sessão e, também, manifesta o seguinte:
“Quero reiterar as palavras ao Ver. José Rodrigues, pois, é um grande
prazer termos esta platéia aqui acompanhando o nosso trabalho. Quanto
ao Plano Diretor, eu acredito que está surtindo bons efeitos, apesar de
nossa comunidade não ter a prática de participar, mas, as reuniões que
estão acontecendo, de certa forma, está fazendo com que pensemos um
pouco a respeito das necessidades de nosso município, até que sonhemos
um pouco com projetos e desenvolvimento maior de nossa cidade e,
particularmente, como Assistente Social atuando no Município a quase
trinta anos, participei no dia 08 de agosto, de uma audiência, onde
discutimos a respeito das questões sociais de nosso Município e uma
reivindicação apresentada nesta reunião por mim e pelo grupo de
assistentes sociais que atuam no Município, sentimos a necessidade de
uma articulação, de um trabalho em rede, de um entrosamento entre
todos os trabalhos sociais e esta reivindicação foi apresentada naquela
noite; Quero, também, parabenizar o Diretor, Administrativo, Sr. Guido,
que considerou muito interessante a reivindicação e já elaborou um
projeto, portanto, já temos em fase de implantação um serviço
articulador, irão ser feitos estudos levantamentos de todos os recursos da
comunidade, grupos voluntários, enfim, tudo que acontece nas entidades
de atendimento, aos problemas sociais, para que seja feito uma troca,
isto, com certeza, irá favorecer muito, evitar desperdício, pois, na prática,
vemos que a mesma família, acaba sendo assistida por várias entidades
e outras não são atendidas, portanto, quero parabenizar a Prefeitura por
esta iniciativa do Sr. Guido, nosso Diretor Administrativo; A Impresa
local, quando da Indicação apresentada, sobre a Casa, do Artesão, para
nossa boa surpresa, no final de semana vimos em um dos jornais da
cidade, uma artesã, a Marinela Spadom, fazendo um trabalho que foi
exportado para EUA, portanto, vemos o artesanato de Santa Rita indo
para fora do País, eu fico muito feliz por ela e por estar divulgando o
nome de Santa Rita; vimos, também duas Escolas Estaduais
despontando fora de Santa Rita, a Escola Estadual “Ignêz Squerra”, com
duas alunas que se desatacaram em uma Olimpíada de Matemática,
Física e Química, realizada pelo Instituto de Física da USP de São Carlos,
isto demonstra um bom nível desta escola pública e a outra reportagem
cumprimentando a Escola Estadual “Nelson Fernandes” que, também, é
a primeira Escola Estadual que sai numa sessão perfil, da Revista
Direcional Escola, uma revista de circulação nacional divulgação em
congressos e eventos educacionais, a gente percebe ali um Rx da Escola,
demonstrando todos os projetos desenvolvidos pela Escola “Nelson
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Fernandes”; Eu acabei de receber a prestação de contas da FAPIS de
2005 e hoje deu entrada no expediente o projeto de lei que dispõe sobre a
FAPIS de 2006, vamos analisar esta prestação de contas, infelizmente,
depois de quase um ano da realização da FAPIS , foi uma prestação de
contas apresentada somente a partir de um requerimento que dei entrada
em fevereiro de 2006, esta prestação de contas veio de forma equivocada,
nós questionamos isto, não resolveu, mas, eu agradeço a participação de
todos os Vereadores desta Casa, em nome do Sr. Presidente, que ouviram
a minha reivindicação e a partir de um ofício assinado por todos nós
Vereadores, encaminhado ao Sr. Prefeito municipal, pudemos receber
nesta Casa, pessoas responsáveis que nos ouviram e entenderam que
estavam errados e admitiram, fazendo um acerto de contas, que isto sirva
de exemplo para que a FAPIS de 2006, transcorra de forma correta para
que não se tenha nenhum tipo de problema”; Marcelo Simão, para
manifestar o seguinte: “Boa noite Sr. Presidente, Srs. Secretários,
Vereadores, Públicos, Sras. e Srs; Quero cumprimentar o Diretor de
Esporte da municipalidade, o Sr. Bia e o Chefe de Sessão, Sr. Mauro
Ficher, pelo excelente trabalho que vem realizando ao longo deste
mandato, na área de esportes, está de parabéns o Bia e que continue
investindo na moçada, quero também, cumprimentar o Diretor de
Turismo Jéferson Lioni, que está elaborando uma cartilha de meio
ambiente, um trabalho muito bem feito, interessado no desenvolvimento
da cultura de ecologia da cidade, considerado um trabalho digno de ser
ressaltado; Não poderia, também, deixar de cumprimentar o funcionário
Marcos Barbatana, pela poda das árvores que tem feito na Av. Severino
Meirelles, está de parabéns o funcionário; Quero cumprimentar o
Vereador José Rodrigues pelas indicações apresentadas, dispondo sobre
a abertura das Ruas Faustino de Moura e Antonio Jacinto, sendo muito
oportunas, esta iniciativa irá facilitar muito a vida da população daquele
local, também, apoio a indicação nº 083/06 da Vereadora Maria Rita, na
Via Anhanguera transita milhares de carros por dia e, com certeza, estes
dizeres enaltecendo as qualidades de nossa cidades irá atrair muitos
turistas, trata-se de uma iniciativa muito importante e para isto teríamos
que abrir nosso Museu nos finais de semana e talvez, também, o
comércio; Tivemos uma reunião do Conselho de Turismo na última
segunda-feira, a Vereadora Maria Rita, também, esteve presente e eu ouvi
do Diretor de Cultura do Município de Descalvado, a seguinte frase: “Eu
já estive três vezes no Museu de Santa Rita e nunca encontrei aberto,
portanto, queria solicitar a Líder o Sr. Prefeito, que levasse esta
mensagem que ouvimos na reunião para que fosse tomada providências;
A Família do saudoso Zequinha de Abreu ofereceu camisetas com
estampa da imagem de Zequinha de Abreu para a Banda Zequinha de
Abreu e não obtiveram resposta, portanto, esperamos que a Prefeitura
aceite esta doação; Quanto à programação da Festa Zequinha de Abreu,
foi divulgado a programação e não consta a participação do Coral Prof.
Camargo e a família está muito sentida com isto, portanto, gostaria que o
Líder do Sr.Prefeito se posicionasse; Com relação ao Projeto de lei nº
033/06, dispondo sobre a mudança da área da Record, foi lida uma carta
no Conselho de Turismo, assinada pelo Sr. Talau Girotto o qual eu
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parabenizo pelo excelente trabalho que vem fazendo, pedindo a
desapropriação das áreas do morro, pois, os nossos turísticas são
constantemente incomodados pelos proprietários que não aceitam a
participação deles, sendo assim, que fosse desapropriada a área que é de
interesse para o Município, para que possamos fazer um turismo
descente e os nossos turistas não passarem vergonha”; José Mario
Castaldi; para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres colegas,
Imprensa presente; Quero fazer uma solicitação verbal que é de grande
utilidade para os moradores de Santa Cruz das Estrelas, que hoje se
encontra sem funcionário público para cuidar da limpeza, e a população
veio até este Vereador solicitar que a Prefeitura tome providências; Com
relação a Intermed, sabemos que o Comandante da Polícia Militar se
reuniu com os responsáveis, solicitando Juízo aos participantes para que
não haja abusos e prejuízo a população e fui informado pelo Secretário da
Saúde, que está sendo estudada uma possibilidade de cada faculdade
fazer um trabalho científico junto a população para valorizar ainda mais
o evento, está sendo estudada e espero que se concretize”; Márcio Barioni,
o qual usa da Palavra para justificar suas Indicações apresentadas nesta
Sessão e, também, para manifestar o seguinte: quanto ao Projeto de Lei
que entrou nesta Casa de nº 034/06, eu gostaria de solicitar que o Sr.
Presidente remetesse novamente ao Executivo para adequações, que se
trata da FAPIS, pois, veio novamente errado, em sua redação fala na
transferência de até R$.110.000.00 (cento e dez mil reais), para a
comissão organizadora da feira, ora, não é comissão, trata-se das
entidades portanto, este projeto esta totalmente sem valor; gostaria de
parabenizar o Diretor de Esportes o Senhor Antonio Carlos da Silva,
popular Bia, que realizará no próximo dia 27, mais um festival de pipas e
papagaios; quero, também registrar que no último final de semana
tivemos o “Adelecamp”, reunindo mais de mil jovens e também familiares,
um evento envolvendo área cultural, religiosa, esportiva e recreativa,
onde este grupo de adolescentes entregou as Entidades de Santa Rita
uma tonelada de alimentos; Gostaria, também de dizer que estive reunido
recentemente com as Diretoras das EMEFs. de nosso Município, onde
levei até o conhecimento destas Diretoras uma iniciativa deste Vereador,
para que possamos estudar a concessão de titulo de utilidade pública
para as Associações de Pais e Mestres daquelas EMEFs, pois, a
participação dos pais no processo educacional é extremamente salutar,
uma vez que potencializa o trabalho dos Mestres, e uma questão que vem
tomando corpo é a criação de programas de talentos, onde os alunos com
dons especiais poderiam desenvolve-los com atividades e incentivos e,
também, acompanhamento das APMs, sendo assim, espero que
possamos institui no Município esta iniciativa para favorecer aqueles
alunos que tem grande potencial em nossas escolas; Quero apoiar aqui o
que foi falado pelo Vereador Marcelo e José Rodrigues sobre a questão do
Museu estar fechado nos finas de semana, é oportuno o empenho do
Senhor Prefeito, para que o Museu permaneça atendendo a clientela, não
somente de fora mas, também, os santarritenses; Quero, rapidamente,
agradecer o Sr. Prefeito, pela implantação de iluminação pública nas
proximidades do Jardim Lagoinha, ali a escuridão era total e com o
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empenho do Sr. Prefeito, nossa solicitação foi atendida e quem ganha
com isto é a população; Quero, também, parabenizar a comissão
organizadora pela realização no dia de ontem da Festa em louvar a Nossa
Senhora, no Barro Preto; Quero parabenizar o funcionário Marcos
Barbatana e os demais funcionários públicos, pela realização do trabalho
de poda de árvores na Av. principal de nossa cidade, mas, achamos
estranho, pois, este serviço já foi feito e imagino que já foi pago,
Esperamos que o Líder do Sr. Prefeito possa nos informa com relação a
este contrato e informar se foi pago ou não; Quero solicitar do Sr. Líder
do Sr. Prefeito, uma informação para que possamos levar a população
que aguarda a muito tempo, principalmente, pessoas que não possuem
computadores em casa, foi construída a um ano, junto ao Departamento
Municipal de Educação, uma sala de informática, uma sala de inclusão
digital, destinada a alunos que não tem computadores e a rede de
internet e que precisam fazer uma consulta ou trabalho, mas passado
quase doze meses esta sala não está disponível a população de Santa
Rita, principalmente, as menos favorecidas, portanto, eu gostaria de
saber do Sr. Líder o motivo que ainda está nesta situação”; Carlos
Alberto, para manifestar o seguinte: “A informação que tenho é que nesta
sala possuem treze computadores, temos os Professores que estão se
preparando para que em breve possa atender a população”; Marcio
Barioni, para manifestar o seguinte: “A preocupação da população é que
passado um ano estes computadores já iram ficar ultrapassados e se
esperamos ainda mais, ficará impossível sua utilização, eu posso até
estar enganado, mas entendo que foi uma compra bem intencionada,
mas, não esta sendo utilizada como deveria, e isto é um desrespeito ao
dinheiro público; Quero fazer mais uma solicitação ao Sr. Líder sobre
uma resposta que quero levar a população sem nenhuma intenção de
criticar quem quer que seja; Tenho sido procurado por pessoas que dizem
que no governo passado alguns caminhões, máquinas e ambulâncias
foram compradas pela famosa Empresa “Pranam”, empresa que estaria
envolvia naquele escândalo sangue sugas, principalmente, ambulâncias
teriam sido compradas através desta empresa; espero que realmente
sejam boatos, mas, como representante digno da população, venho a esta
tribuna solicitar informações do Sr. Líder, pois, temos o dever de prestar
contas com os munícipes, portanto, gostaria de saber se o Sr. Líder tem
alguma explicação sobre esta caso”; Carlos A. dos Santos para manifestar
o seguinte: “O Sr. Prefeito Municipal já enviou documentos para o
Tribunal de Contas, realmente existe uma suspeita, e já está sendo
investigado e oportunamente teremos todas as informações”; Márcio
Barioni, para manifestar o seguinte: “Quero esclarecer que não estou
afirmando nada, apenas colocando minha preocupação, pois, começa a
ganhar campo nas ruas cidades estes boatos”; Paulo H. Melo, para
manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Nobres Colegas e
Platéia presente, Agradecemos a presença da população que tem assistido
nossos trabalhos; Venho falar sobre os ônibus da companhia que se
desloca para Ribeirão Preto; Fiz um levantamento na própria Empresa,
são treze linhas de ônibus de Porto Ferreira para Ribeirão Preto e Santa
Rita tem apenas uma, acredito que esteja havendo alguma divergência,
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eu me coloco a disposição da Administração para que possamos
acompanhar esse problema, e estudarmos a possibilidade de algumas
linhas que vem de Porto Ferreira estarem entrando em Santa Rita e
fazendo a linha Ribeirão Preto ida e volta; Nós Vereadores recebemos
uma cópia do código de Obras, isto é extremamente interessante, onde
podemos ver o futuro de nosso Município, no sentido de que possa ser
investido com racionalidade em todos os sentidos, mas, coincidentemente
eu fui penalizado, pelo fato de que ao lado de minha casa foi construído
um prédio comercial que fez com que eu perdesse o sol de meu aquecedor
solar e eu não pude fazer nada, pois, a lei não autoriza, eu não estou
legislando em causa própria e no meu caso não tem mais jeito, o prédio
está feito e eu não tenho mais o sol após às 12:00 horas e para que isto
não aconteça com mais ninguém que tem um terreno vazio ao lado de
sura casa ou nos fundos; O Código de Obras não prevê recuo, portanto,
solicito o apoio do Vereador Marcelo, pois, na redação está escrito que
será regulamentado os recuos na Lei de Zoneamento, portanto, solicito
que o colega Marcelo que esteja nos auxiliando neste sentido”; Marcelo
Simão, para manifestar o seguinte: “Sua colocação é bastante oportuna,
já fizemos três reuniões sobre o Código de Obras com os colegas,
engenheiros e arquitetos, estamos debatendo todos os assuntos
pertinentes e, com certeza, vamos levantar este assunto, pois, esta
proposta oferecida pela Empresa Oliver que está fazendo o Plano Diretor,
está sofrendo várias alterações e sugestões pelos engenheiros e
arquitetos”; Paulo H. Melo, para manifestar o seguinte: “Minha
preocupação é que este Projeto de Lei já se encontra na pauta e não traz
assunto algum, portanto, precisamos apreciar muito bem este assunto;
Ainda dentro do Plano Diretor, com relação a Assistente Social,
precisaríamos interligar o cartão SUS, trazendo um cadastro social, de
levantamento financeiro etc, um série de informações que o cartão SUS
traz, sendo assim, teríamos em mãos, 70% do cadastro social do
Município, portanto, me coloco a disposição neste sentido; Com relação a
abertura do Museu nos finais de semana, foi uma Indicação deste
Vereador em 2005, realmente este problema é um fato, uma cidade com
potencial turística fecha aquilo que tem para mostrar, principalmente,
divulgando a terra do nosso querido Zequinha de abreu e do Zé Carreiro,
ou seja a terra de música; Com relação ao Zé Carreiro, seria interessante
que a família pudesse trazer algo deste músico para o nosso Museu;
Quero parabenizar a Diretora desta Casa, Liliane Ranier, pela passagem
de seu aniversário e o nosso amigo Jose Henrique Carnielli que, também,
esta aniversariando; Quero parabeniza, também, a Comissão
Organizadora da Festa do Barro Preto que, inclusive, sou voluntário e
esperamos que este ano apure um valor satisfatório, pois, o fruto da
arrecadação deste ano é para continuidade da reforma da nossa Igreja
Matriz”; Carlos Aberto Santos , para manifestar o seguinte: “Trago aqui a
resposta do questionamento de alguns colegas feito na última Sessão;
Quanto a poda das árvores, este trabalho já está sendo realizado pelo
colega Marcos Barbatana, quanto ao serviço prestado se foi pago ou não,
tenho em mãos o contrato, que limita o número de árvores a serem
podadas, acima disto é de responsabilidade da Prefeitura, sendo assim,
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as podas que estão sendo feitos pelos funcionários da Prefeitura não
estão sendo pagas para esta firma, portanto, estão sendo reparadas
algumas árvores que não foram feito um serviço corretamente; Quanto ao
horário de ônibus, para Ribeirão Preto, já foi feito um estudo a respeito
do assunto em questão, em administrações anteriores e pela própria
administração e a resposta recebida é que não é cabível para a firma
Rápido d’ Oeste, colocar mais horários, pois, o espaço físico e financeiro
não comporta, mas, acatando novamente a indicação dos colegas, foi
enviado ofício a Empresa e eles se prontificaram a fazer novamente um
novo estudo e, em breve, estarão dando um novo parecer sobre o
assunto; Quanto a pichação dos muros, o município através dos órgãos
competentes tem procurado inibir danos aos prédios públicos e
reconhece as dificuldades de fiscalizar, pois, os vândalos agem na
madrugada e em alguns prédios públicos estão sendo colocados grades
para inibir um pouco a ação destes vândalos; Quanto a sinalização do
bairro Lagoinha, questionamento do colega Marcelo, administração
através da Ciretram, representada pelo seu Presidente, está elaborando
projeto para resolver o assunto em questão, acreditando que no prazo de
trinta dias estará iniciando a colocação de placas e outros tipos de
sinalização naquele bairro”; Márcio Barioni; para manifestar o seguinte:
“Agradeço muito sua atuação quanto aos muros pichados na qual
fizemos algumas colocações, mas não aceito a resposta do Executivo,
pois, se minha casa é pichada, no dia seguinte estarei pintando
novamente, entendo que o Município tem a obrigação de fazer isto,
principalmente, quando esta pichação estimula sexo, droga e violência”;
Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Quanto ao
questionamento de nosso colega Dr. Castaldi, a respeito das lombadas de
nossa cidade, segundo informação fornecida de nosso Delegado de
Polícia, Dr. Domingos, as lombadas que estão sendo executadas hoje,
possuem 1,50m de cumprimento e até 8cm de altura, e as lombadas já
existentes, está sendo feito um estudo para que sejam corrigidas; Quanto
ao questionamento do colega Marcelo, quanto a placa do centro olímpico
que está coberta, várias outras, também, estão cobertas, por se tratar de
uma resolução do Governo Federal e Estadual, por estarmos em período
eleitoral e não pode haver propagandas do governo, as outras obras que
ali estão paradas, foi feita licitação daquela obra está sendo construída e
a parte que cabe a Prefeitura que é o nivelamento que começou a ser feito
a máquina teve que ir para outra obra, mas já está voltando para dar
continuidade naquele trabalho e está sendo esperado a liberação da
verba”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Como fica a
população com aquele trabalho inacabada, com montanhas de terra
solta, prejudicando todos as residências?; Carlos Alberto dos Santos, para
manifestar o seguinte: “A informação é que a máquina está voltando para
dar continuidade”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Esta
verba sabemos que não será liberada tão cedo por questão eleitorais,
sendo assim, se a construtora for esperar meses até liberar esta verba, a
população não pode ficar todo este tempo com aquela terra inacabada
naquele local, isto é grave e o Prefeito precisa agir nesta questão, que seja
acertada aquela terra, pois, da forma que está não pode ficar,
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prejudicando a saúde da população, portanto, peço que o Sr. Prefeito
tome uma providência sem que prejudique a obra; Estamos recebendo o
pessoal do intermed por estes dias e gostaria de sugerir ao Sr. Prefeito
que fosse pintada às guias públicas e, também, lombadas para
recebermos nossos estudantes”; Carlos Alberto Santos para manifestar a
seguinte: “Quero me solidarizar com a indicação do companheiro
Marcelo, quanto à pintura do ginásio de esportes, esta mesma indicação
fizemos no ano passado e temos a certeza que irá se realizar”. Reaberta a
Sessão, passou-se a ORDEM DO DIA, constando o seguinte: Discussão e
Votação Única dos Projetos de Lei, do Executivo, números: 029/06,
acrescentando metas e prioridades a Lei nº 2.594/06, “Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2.006”. A Comissão de Justiça e Redação apresenta
Emenda ao Projeto de Lei nº 029/06. Submetida em Discussão a referida
Emenda solicitou a Palavra os Srs. Vereadores: Márcio Barioni, para
manifestar o seguinte: “A Emenda que este Relator apresenta em
concordância com a Presidência e com o Membro visa unicamente
suprimir as prioridades e metas, reestruturação do quadro, criação do
quadro e, também, nomeação de funcionários, é claro que sabemos que
esta Casa poderá até necessitar de alguns novos cargos no futuro, mas,
no momento não é favorável a isto e a preocupação deste Relator é de que
se estas metas persistirem neste Projeto, não digo neste Governo, pois,
conheço a maioria dos senhores, mas, poderíamos estar abrindo brechas
com possibilidade futura deste Poder estar virando um cabide de
empregos, em razão disto estou suprimindo estas metas e prioridades
pensando exatamente no futuro”; José Rodrigues, para manifestar o
seguinte: “Em uma ocasião eu apresentei na Tribuna que temos que ter
muito cuidado para que isto não aconteça e as funcionarias que temos na
Casa sempre deram conta dos compromissos, mesmo quando estávamos
em 13 e 15 vereadores, portanto, acredito que o momento não é oportuno
para isto”; Maria Rita C. F. M. Oliveira, para manifestar o seguinte: “Eu
entendo que a emenda proposta é validade, mas, no primeiro item,
reorganização Administrativa, subtende-se que pode haver a necessidade
até de contratação de pessoal técnico especializado, se isto foi constatado
a forma que for feito, evidentemente seria da forma mais transparente
possível”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “A Emenda esta
excluindo a reestruturação do quadro, criação de quadro e nomeação de
funcionário”; Paulo H. Melo; para manifestar o seguinte: “Ao meu visto
este projeto de lei estaria propondo a intenção de se criar um cargo, no
futuro se ira se criar um cargo estaria passando pela Câmara novamente,
portanto, meu voto é contrario a Emenda”. Terminada a Discussão, o Sr.
Presidente coloca em Votação a referida Emenda, sendo a mesma
aprovada pela maioria com o voto contrário do Vereador Paulo Henrique
de Melo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação Única o Projeto de
lei nº 029/06, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, com Emenda;
030/06, acrescentando metas e prioridades a Lei nº 2.611/06, “Lei do
Plano Plurianual de Investimentos para o Período de 2.006 a 2.009. A
Comissão de Justiça e Redação apresenta Emenda ao Projeto de Lei nº
030/06. Submetida em Discussão à referida Emenda, foi à mesma
aprovada pela maioria, com o voto contrário do Sr. Vereador Paulo
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Henrique de Melo. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação Única o
Projeto de Lei nº 030/06, sendo o mesmo aprovado por unanimidade,
com Emenda; 031/2.006 – Dando nova redação ao artigo 1º da Lei
Municipal nº 2.434, de 21/12/2.001. Submetido em Discussão e Votação
Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade. Logo após,
o Sr. Presidente anuncia a Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo:
Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº: 034/2.006, Autorizando o
Executivo Municipal a permitir que entidades civis, sem fins lucrativos,
utilizem imóvel municipal para realização da XVIII – FAPIS, Feira
Agropecuária e Industrial Santarritense, bem como a transferência de até
R$.110.000,00, para a comissão organizadora da Feira e dá outras
providências; Apreciação do Parecer do Tribunal de Contas, referente as
Contas da Prefeitura Municipal, relativa ao exercício do ano de 2.003.
Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente
convoca os Srs. Vereadores para a 13ª Sessão Ordinária, a ser realizada
no dia 04 de setembro 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: 04 de setembro de 2.006.

Ver. Paulo César Missiato
Presidente

Ver. Carlos Alberto dos Santos
1º Secretário

Ver. Atílio Aparecido Juliati
2º Secretário.
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