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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia vinte 
e dois de fevereiro de dois mil e 
sete, sob a Presidência do Sr. Ver. 
Márcio Barioni. 
 

 
                                       Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano dois 
mil e sete, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio 
“Prof. Oscar de Oliveira Alves”, localizada na Rua José Rodrigues Palhares, 
número cento e dezessete, foi realizada a Segunda Sessão Ordinária, com a 
presença dos Senhores Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, Carlos Alberto 
dos Santos, José Mário Castaldi, José Rodrigues, Maria Rita de Cássia Ferreira 
Mondin de Oliveira, Marcelo Simão, Paulo César Missiatto, e Paulo Henrique 
de Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão, 
após verificar em Plenário a existência de número legal. O Sr. Vereador José 
Rodrigues solicita um minuto de silêncio pelo falecimento da Srª Adelina 
Bueno Andreghetto e do Jovem Carlos Everton Boarato, 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)- Requerimento nº. 004/2.007, de autoria 
do Sr. Vereador José Rodrigues, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações ao Ilustríssimo Senhor Dr. 
Edson Vieira Lopes, médico Neurologista, que vem dispensando atendimento 
gratuito, diariamente, às pessoas carentes de nossa cidade, no Posto de 
Saúde. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 2)- Requerimento nº. 005/2.007, de autoria do Sr. Vereador 
Paulo Henrique de Melo, Requerendo ao Chefe do Executivo  Municipal, 
fornecer a esta Casa de Leis, a relação de todos os servidores admitidos 
durante a legislatura de 01 de janeiro de 2.005 até a presente data e as 
respectivas datas de ingresso, dos cargos em comissão e efetivos, bem 
como a relação de todos os servidores de carreira que estão comissionados 
na Municipalidade, fornecendo os nomes, locais em que os mesmos prestam 
serviços. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
3)- Requerimento nº. 006/2.007, de autoria do Sr. Vereador Paulo Henrique de 
Melo, Requerendo ao Chefe do Executivo  Municipal, fornecer a esta Casa 
de Leis, a relação de todos os servidores colocados à disposição de outras 
esferas de Governo, bem como as entidades, requerendo ainda, seja 
colocado à disposição  nesta Câmara Municipal, de um servidor, podendo 
ser um estagiário a serviço deste Vereador. Submetido em Votação, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 4)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador José Rodrigues, números: 012/2.007, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para juntamente com o Departamento 
Competente da Municipalidade, estudarem as possibilidades, de quando 
houver a necessidade de se plantar ou substituir  uma árvore em uma de 
nossas vias públicas, que seja plantada uma “araucária” ou como também 
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é conhecida “Pinheiro do Paraná”, dando a nossa cidade um aspecto de 
cidade européia; 013/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para juntamente com o Departamento Competente da 
Municipalidade, estudar as possibilidades de retirar o gramado existente na 
Praça Poeta Mário Mattoso, à esquerda de quem entra na Praça vindo da 
Rua Inácio Ribeiro, estendendo o calçamento até o muro, ampliando o 
espaço físico dessa importante área de lazer  de nossa cidade. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 5)- Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador Paulo Henrique de Melo, número: 014/2.007, Indicando ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que institua um Projeto, visando a implantação da 
Papelaria Popular no Município, destinada a atender alunos carentes, 
repassando material escolar  didático a preço de custo. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 6)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Atílio 
Aparecido Juliati e subscrita pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, 
número: 015/2.007, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que institua 
um Projeto visando a possibilidade de, a partir dos próximos anos, ceder, aos 
alunos carentes das escolas de nosso Município, mochilas e bolsas, para os 
mesmos acondicionarem o material escolar. 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: “Gostaria de agradecer o Líder do Sr. Prefeito Municipal, Vereador 
Carlos, que nos acompanhou recentemente em uma audiência com o Sr. 
Prefeito Municipal, onde levamos algumas indagações de munícipes e, 
também, desta Casa e fomos muito bem recebidos pelo Chefe do 
Executivo, gostaria, também, de aproveitar para agendar, dentro das 
possibilidades, mais uma audiência com esta Presidência e com outros 
Vereadores que queriam nos acompanhar, onde estaremos pleiteando ao 
Executivo esforços para que seja implantado, em nosso Município, uma 
Agência do Ministério do Trabalho, uma reivindicação de munícipes, onde 
cerca de trinta munícipes, mensalmente, se deslocam a cidades da região, 
em especial, Tambaú e nada mais justo que o Executivo e este Legislativo 
unem forças para trazermos uma Agência do Ministério do trabalho para 
Santa Rita do Passa Quatro”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Boa noite Sr. Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente. 
No ano passado tivemos a transmissão de nossas Sessões Legislativas pelo 
Rádio Zequinha de Abreu e foi de estrema felicidade o contrato realizado, a 
Rádio pode levar para toda a cidade o nosso trabalho e a população pode 
acompanhar de perto, portanto, sabendo da dificuldade legal para a 
realização de um novo contrato, solicito o empenho do Sr. Presidente para 
que realizasse um contrato com alguma outra Rádio, pois, este trabalho 
deve continuar; Quero parabenizar a Prefeitura Municipal, pela realização 
do Carnaval na Praça, que foi muito bem sucedido, tranqüilo, parabéns a 
todos os  organizadoras; Quero tornar público, que apresentei um Projeto de 
Lei, nesta Casa, concedendo o Título de Cidadão Santarritense ao Nobre 
Deputado Roquinho Barbieri, um Deputado que tem trabalhado muito por 
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Santa Rita, sempre presente com centenas de realizações em Santa Rita do 
Passa Quatro, o Deputado Estadual mais votado na história de nosso 
Município, merecedor deste titulo; Gostaria de solicitar uma atenção do Líder 
do Sr. Prefeito para saber o motivo pelo qual os padrões das praças não 
foram acabados e, também, sobre o  tanque da Praça da Av. Formoso, pois, 
não somente devido as chuvas, a cidade não  está bonita, o mato está 
crescendo nas calçadas e requer imediato ação da Prefeitura”. Presidente: 
“Complementando a fala do Nobre Vereador em sua observação do 
Carnaval na praça, foi um sucesso, mas a queixa dos foliões é que a água 
dos Sanitários foi insuficiente”; Paulo Henrique de Melo, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Assessoria presente. Quero em 
primeiro lugar, parabenizar o Jéferson Lioni pela promoção do carnaval, 
trabalhei voluntariamente na barraca do Asilo, como faço todos os anos, o 
movimento nas barracas foi intenso e para dizer que não presenciei nenhum 
evento, vi uma briga de longe, durante todos estes dias, portanto, quero 
parabenizar, também, o Tenente Daniel que soube muito bem coordenar a 
Policia Militar; Quero deixar os meus sentimentos pelo falecimento do jovem 
Carlos Everton Boarato, filho de nosso Colega de trabalho, Sra. Zezé. Quero 
fazer uma solicitação ao Sr. Presidente, para que seja feito uma Portaria a fim 
de que os Pareceres das Comissões Permanentes, chegassem a todos os Srs. 
Vereadores com pelo menos três dias de antecedência da Sessão, para que 
possamos acompanhar o que foi opinado, isto será extremamente 
interessante. Logo após, justifica suas proposituras apresentadas nesta 
Sessão. 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, do Executivo, números: 003/2.007, Autorizando o 
Executivo Municipal a conceder Subvenção Social para a Associação dos 
Estudantes Universitários Santarritenses AEUS. A Comissão de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública apresenta Emenda ao Artigo 
2º do referido Projeto de Lei. Colocada em Votação a Emenda, foi à mesma 
aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em Votação 
Única o Projeto de Lei nº. 003/2.007, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade; 004/2.007, Dispondo sobre denominação de Área de Lazer, 
ficando denominada de “Hermínio Cassago”, a Área de Lazer nº. 30, 
localizada no Bairro Jardim  Planalto, nesta cidade. Submetido em Discussão 
e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 
008/2.007, Alterando a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº. 2.666, de 
09/10/2.006, ficando estabelecida a gratificação pelo exercício de função 
de Direção, Chefia, Assessor de Gabinete e Assistente de Diretor de 
Departamento para os Servidores da Câmara Municipal. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores para a 
3ª Sessão Ordinária  à ser realizada no dia 05 de março de 2.007, às 20:00 
horas, para serem Discutidos e Votados os Projetos de Lei números: 005/2.007, 
do Executivo, Dando nova redação ao artigo 25 da Lei nº. 2.340, de 20/06/00 
e 006/2.007, do Executivo, Dando nova redação ao artigo 1º da Lei nº. 2.514 
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de 16/12/2.003 e artigo 39 da Lei nº. 2.243/98 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: 05 de março de 2.007.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
     Presidente 
 
 

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