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

                                                  Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 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. 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)- Projeto de Lei nº. 017/2.008, de 
autoria da Mesa da Câmara Municipal, Dispondo sobre a fixação dos subsídios do 
Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 
para a Legislatura de 2.009-2012. 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)- Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 001/2.008, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, 
Economia e Administração Pública, Dispondo sobre a rejeição das contas da 
Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro - SP, relativas ao 
Exercício de 2.004. O Sr. Presidente informa que o mesmo será apreciado na 
Ordem do Dia da presente Sessão; 3)-  Requerimento apresentado pelo Sr. 
Vereador José Rodrigues nº. 007/2.008, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, Votos de Aplauso e Reconhecimento desta Casa à 
nutricionista da  Municipalidade, Senhorita Vanessa Cristina Cheuzerelli, 
extensivos aos demais funcionários da Cozinha Piloto, pela dedicação e carinho 
com que exercem suas funções, oferecendo uma alimentação de qualidade à todas 
as Unidades Escolares e, também, aos Centros de Convivência do Idoso – C.C.I. 
Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 4)- 
Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, nºs. 
008/2.008, Requerendo informações sobre o Acompanhamento da implantação 
do Plano de Carreira dos Servidores do Município de Santa Rita do Passa Quatro. 
Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 009/2.008, 
Requerendo informações sobre a possibilidade de se construir uma quadra 
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esportiva, ou um campo de futebol soçaite gramado e alambrado, no Bairro 
Jardim Planalto. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 5)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, 
números: 030/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine os estudos necessários junto ao Departamento competente 
desta municipalidade, no sentido de ser construído uma “abrigo” na Via 
Zequinha de Abreu, nas proximidades do loteamento Jardim Planalto; 
031/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine os estudos necessários junto ao Departamento competente desta 
municipalidade, no sentido de serem colocados bancos, tipo alvenaria 
contornando toda a extensão do Lago. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 6)- 
Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, 032/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os 
estudos necessários, no sentido de ser criada a Guarda Municipal no Distrito de 
Santa Cruz da Estrela, para dar maior segurança e tranqüilidade aos moradores 
daquele local. A Indicação 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 Mário Castaldi, o qual usa da Palavra para justificar sua 
Indicação de nº. 032/2.008 apresentada nesta Sessão; Marcelo Simão, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, Colegas, Platéia presente, 
Sr. Nelson Scorsolini, ex-Prefeito Municipal, que muito nos honra com sua 
presença e demais presente; Quero solicitar ao Líder do Senhor Prefeito nesta 
Casa, para que leve a mensagem publicada no Jornal “A Gazeta”, neste final de 
semana, como um exemplo da vizinha cidade de Porto Ferreira, no planejamento 
de ações para o Município, um departamento de planejamento onde 
conquistaram em três anos e meio, no Governo Municipal R$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil reais) do Governo Estadual e R$ 21.000.00,00(vinte e 
um milhões) do Governo Federal, totalizando nestes três anos e meio R$ 
24.587.000,00(vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil reais) de 
recursos para a vizinha cidade de Porto Ferreira e não é que ela é mais bonita do 
que a cidade de Santa Rita, mas sim, pelo fato de que ela planejou neste mandato, 
trabalhando com afinco e organização, enquanto nós não planejamos, hoje 
conquistamos em torno de R.1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 
para o Centro Olímpico, uma obra que me assusta, pela capacidade que terá de 
profissionalismo, numa cidade onde temos atletas olímpicos, isto são coisas que 
não conseguimos entender, e hoje  assistimos aqui, pegamos um atestado de 
incompetência da Administração Municipal para com Santa Rita do Passa 
Quatro; Quero solicitar ao Líder do Senhor Prefeito, que solicitasse providencias 
urgentes ao Senhor Prefeito, no sentido de recuperar o asfalto de Santa Rita, 
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antes que ele acabe, pois, está uma calamidade pública; Quero agradecer o Senhor 
Prefeito Municipal, pela reunião realizada onde debatemos à respeito do bairro 
Jardim Planalto e recebi a feliz informação que o Senhor Prefeito irá adquirir a 
área localizada atrás do Jardim Planalto e isto será de grande beneficio para este 
bairro; Quero solicitar que seja lembrado, o advogado Dr. Mauro Duarte, sobre o 
ofício solicitando o Projeto que fizemos na correção da Lei de Zoneamento, ou 
seja, as Leis Complementares, que já fazem meses que estamos aguardando onde 
fizemos uma intervenção, e entendo que ele esta sobrecarregado de serviço, mas, 
meses se passaram e este Oficio não chegou, solicitando este trabalho feito 
gratuitamente, tentando corrigir um trabalho pago pela Municipalidade a 
Empresa Oliver Arquitetura; Quero, também, solicitar ao Senhor Líder do 
Prefeito, para que agilizasse à respeito da Comissão que criamos para estudarmos 
o aumento do IPTU; Quando nós reprovamos o aumento do IPTU no ano de 
2007, no mesmo dia o Senhor Prefeito Municipal, nos solicitou uma reunião 
onde estivemos em seu gabinete e ele assumiu um compromisso conosco, que se 
aprovássemos o IPTU, ele iria criar uma Comissão para estudarmos o aumento e 
já se passaram um mês do prazo para terminarmos este trabalho e ainda não 
tivemos uma reunião, portanto, na Comissão de IPTU, estão falhando conosco e 
estão falhando também quanto ao Bairro Jardim Planalto, portanto, fica aqui meu 
apelo”; O Senhor Presidente, manifesta o seguinte: “Esta Presidência gostaria de 
parabenizar as Entidades do Município e, também, a Prefeitura Municipal pela 
realização do Festival de Tradições Italianas, em Santa Rita do Passa Quatro, que 
foi um grande sucesso, parabéns a todas as pessoas envolvidas; Quero, também, 
parabenizar a comunidade Evangélica de nosso Município, pela realização do 
Festival Gospel, ocorrido no último dia vinte e um, parabéns a todos;”. 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, números: 
007/08, do Executivo, Dispondo sobre a autorização para abertura de Crédito 
Adicional Especial, ficando à Divisão de Contabilidade, autorizada a abrir um 
Crédito Adicional Especial no valor de R$.12.000,00 (doze mil reais), para 
atender despesas referentes à celebração de convênio com a Associação Atlética 
Santarritense, no Exercício de 2.008. Submetido em Discussão e Votação Única, 
foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 010/08, do Executivo, 
Criando cargo e vaga no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita 
do Passa Quatro. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido 
Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 015/08, da Mesa da Câmara, 
Dispondo sobre a fixação dos subsídios do Presidente e dos Vereadores da 
Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, para a Legislatura 
de 2.009-2012. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto 
de Lei aprovado pela maioria, com os Votos contrários dos Srs. Vereadores: Maria 
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Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira e Paulo Henrique de Melo; Projeto de 
Resolução nº. 002/08, da Mesa da Câmara, o qual Institui a Galeria dos Ex-
presidentes da Câmara Municipal. Submetido em Discussão e Votação Única, foi 
o referido Projeto de Resolução aprovado por unanimidade; Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 001/2.008, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, 
Economia, Economia e Administração Pública, Dispondo sobre a rejeição das 
contas da Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro - SP, 
relativas ao Exercício de 2.004. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o 
referido Projeto de Decreto Legislativo aprovado pela maioria, com os votos 
contrários dos Srs. Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, Paulo Henrique de Melo 
e Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira. Nada mais havendo para 
tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 7ª 
Sessão Ordinária  à ser realizada no dia 05 de  maio de  2.008, às 20:00 horas e 
anuncia a sua Ordem do Dia da próxima Sessão que será: Discussão e Votação 
Única do Projeto de Lei nº:  008/08, de autoria do Sr. Vereador José Rodrigues, 
Dispondo sobre denominação de área de lazer, passando a área de lazer localizada 
na Rua Tarcílio Antonio da Silva, cruzamento com a José Francisco de Oliveira, 
no Jardim Bonanza, nesta cidade, a denominar-se “Área de Lazer Poeta Orlando 
Lencione”; Em seguida, 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: 19 de maio 
de 2.008.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 

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