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

 
                                       Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 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 Décima Quinta 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. Logo após, 
solicita um minuto de silêncio pelo falecimento dos Senhores: Ângelo Getúlio 
Providelo; Laércio Cadeu; Antonio Gusson e Sra. Rosa de Luca Baltazar, 
ocorrido recentemente. Em seguida, 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 041/2.007, de autoria de da Mesa da 
Câmara Municipal, Dispondo sobre a revisão e alteração da Lei Orgânica 
da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro. O referido Projeto de 
Lei obedecerá ao Artigo 159, da Lei Orgânica do Município; 2)- Projeto de Lei 
nº 045/2.007, Dispondo sobre denominação de área de Lazer, passando a 
denominar Área de Lazer Jovelino Augusto Braga, a área de lazer localizada 
na Av. José Ribeiro de Oliveira, Bairro Jardim São Luiz. O referido Projeto de 
Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Política 
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 
3)- Projeto de Lei nº 046/2.007, Dispondo sobre denominação de área de 
Lazer, passando a denominar Área de Lazer Antonio Rodrigues Neto, a área 
de Lazer localizada na Rua Durvalina Leal, no Bairro Jardim Alvorada. O 
referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para 
estudos e manifestações; 4)- Ofício 072/07, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, enviando Projeto de Lei nº 047/2.007, o qual Estima a receita e fixa 
a despesa do Município de Santa Rita do Passa Quatro, para o exercício de 
2.008. O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública, para estudos e 
manifestações; 5)- Ofício 073/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº 048/2.007, o qual Autoriza o Executivo Municipal a 
adquirir, em  forma de desapropriação amigável ou litigiosa, uma área de 
terras destinada à implantação do Centro de Apoio ao Caminhoneiro – 
ABCAM. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça 
e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública e 
de Política Urbana, Rural e de Meio Ambiente para estudos e manifestações; 
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6)- Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 
020/2.007, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de 
Aplauso e Reconhecimento, para Tatiana Bianchini Higashi, devido ao 
relevante trabalho prestado à comunidade Santarritense, referente aos 
estudos e adequações das Leis Complementares ao Plano Diretor deste 
Município. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 021/2.007, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplauso e Reconhecimento, para Fernando Luiz Lopes 
Monteiro de Barros Filho, devido ao relevante trabalho prestado à 
comunidade Santarritense, referente aos estudos e adequações das Leis 
Complementares ao Plano Diretor deste Município. Submetido à apreciação 
do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, números: 069/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine 
os estudos necessários e urgentes, no sentido de ser realizado o 
recapeamento da Rua Coronel Joaquim Victor Meirelles, no trecho entre as 
Ruas Paula Capelari Moda e São Sebastião; 070/2.007, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos 
necessários junto ao Departamento competente, a fim de que sejam 
plantadas árvores na Avenida Prof. Oscar de Oliveira Alves, melhorando sua 
aparência. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicação apresentada 
pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 072/2.007, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que promova estudos para 
realizar uma “Semana do Livro” em nossa cidade. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis. Terminado o Material do Expediente, Sr. Presidente 
oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os Srs. 
Vereadores: Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Caros Secretários, Nobres Colegas e Platéia presente; Quero em 
primeiro lugar, trazer nossos agradecimentos ao Sr. Prefeito Municipal pela 
obra realizada no trevo, próximo ao jardim Planalto; Estive reunido com 
alguns moradores do Bairro Vila Norte, que se queixam da situação que se 
encontra a praça daquele bairro, denominada Praça “Prof. João Batista”, 
segundo aqueles moradores, esta praça nunca recebeu nenhum 
melhoramento e encontra se em estado de abandono, praticamente 
deteriorada e em contado com o Sr. Prefeito Municipal, ele nos garantiu que 
será providenciada a reforma desta Praça, também, na Rua Padre João 
Fonte, deste mesmo bairro, alguns moradores jogam entulhos, bem ao lado 
de uma Igreja e os culpados são os próprios moradores; Foi Solicitado nesta 
Casa, que fosse feito um Boletim informativo, educativo e distribuído nas 
Escolas e os alunos iriam levar para seus pais, informando a maneira que 
deve ser usada as caçambas distribuídas em partes da cidade, que é para 
isto, colocar os entulhos; Foi realizada uma reunião no Centro Cultural, com 
os moradores do Bairro Jardim Itália, onde foi discutido sobre a construção 
do Centro Olímpico, vários moradores se colocam contrários a construção 
desta obra neste bairro e, nesta reunião o Sr. Prefeito se prontificou a ir até 
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São Paulo e buscar a possibilidade de mudar esta construção para o Bairro 
Flamboyam e acreditamos que os moradores deste bairro e adjacências 
receberão muito bem esta obra”. O Sr. Vereador José Rodrigues, solicita uma 
aparte para manifestar o seguinte: “Como Vossa Excelência citou a Praça 
da Aparecidinha que encontra-se em péssimo estado de conservação, 
quero solicitar que seja lembrada, também, a Praça do Ginásio de Esporte, 
que também encontra-se no mesmo estado; Carlos Alberto dos Santos, para 
manifestar o seguinte: “Está nos Projetos do Sr. Prefeito no início do próximo 
ano, a reforma do Ginásio de Esportes e, com certeza, a praça esta dentro 
desta obra”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 
Nobres Secretários, Colegas e Platéia presente; Quero agradecer a Votação 
por unanimidade, do Requerimento aos Arquitetos, Fernando Monteiro de 
Barros e Tatiana Bianchini Gachi, Juntamente com estes profissionais estamos 
terminando o trabalho o qual nos propusemos de reavaliar os cinco Projetos 
de Lei Complementares e nesta semana estaremos entregando nesta Casa 
e iremos realizar uma audiência pública para posterior aprovação, são 
sentenças de alterações que estamos propondo, pois, a lei que recebemos 
da Oliver, é uma lei muito complexa, mas, para uma cidade grande, 
portanto, para adequarmos a Santa Rita nossas características, foram muitas 
mudanças, portanto, quero agradecer o trabalho incansável do Fernando e 
da Tatiana, que realmente merece nossos votos de Aplausos; Quero pedir ao 
Líder do Sr. Prefeito que solicitasse ao Sr. Prefeito a grande atuação de 
acabar com os pernilongos do Município dedetizando a cidade e também, 
o calçamento dos paralelepípedos que estão soltos e abandonados; Com 
relação a reunião realizada com os moradores do Bairro Jardim Itália, quero 
realçar que cerca de quarenta moradores e na sua grande maioria, não 
querem a construção do Centro olímpico no Bairro Jardim Itália, portanto, 
entendo que devemos deixar o Jardim Itália com sua praça original o Centro 
Olímpico naquele local não é bem vindo pela esmagadora maioria dos 
moradores e, este Vereador não concorda com uma pesquisa no Bairro, 
pois, uma pesquisa tem um caráter de coação, pois, não irá deixar o 
morador à vontade para se manifestar, muitos moradores estão assinando 
um abaixo assinado, que não querem que desvirtuem a função da praça do 
Jardim Itália; José Mário Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente 
Nobres Colegas e Platéia, Venho à esta Tribuna, primeiramente, comunicar 
minha transferência para o Partido PMDB, não tenho nada contra ao Partido 
que saí, preservo a amizade de todos, considero um partido de alto nível, 
mas, decidi esta transferência; Quero solicitar ao Nobre Colega Carlos, que 
intercedesse junto ao Sr. Prefeito Municipal, para que providenciasse uma 
pessoa para ajudar a merendeira da Escola da Estrela, que muitas vezes 
recebe ajuda do faxineiro para dar conta de seu serviço; Venho, também, 
falar em nome do pessoal da Feirinha, que bravamente lutam com 
dificuldade e, em todas as nossas festividades maiores, esta ocorrendo uma 
invasão de forasteiros, pessoas de fora que invadem a feira retirando o 
direito destas pessoas que são Santarritenses”; Carlos Alberto dos Santos, 
para manifestar o seguinte; “Quanto à fiscalização, alguns funcionários da 
Prefeitura estão fiscalizando estas pessoas que vem de fora, vender seus 
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produtos em nossa cidade, portanto, qualquer cidadão que se deparar com 
estes vendedores aqui em nosso Município, deve ligar na Prefeitura e 
denunciar que os fiscais irão tomar providencias”; O Sr. Presidente manifesta 
o seguinte: “A invasão destes vendedores ocorre geralmente aos sábados e 
domingos, quando os fiscais não estão trabalhando, portanto, acredito que 
deveria ser adotada alguma medida para que os fiscais trabalhassem num 
sistema de plantão aos sábados e domingos, em parceria com a Policia 
Militar”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Seria oportuno solicitar 
ao Sr. Prefeito que contratasse fiscais de postura, pois, carece de um corpo 
de fiscalização”; Paulo César Missiato, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Srs. Secretários, Nobres Colegas, Platéia presente e Imprensa, boa 
noite; Quero desejar muito sucesso ao nosso amigo Cloves Camargo, 
Secretario Executivo do Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico 
de nosso Município, Juntamente com o Dr. Mauro, espero que sejam muito 
transparentes em suas negociações para o bem do Município; Quero 
solicitar que seja encaminhado oficio ao Sr. Prefeito solicitando informações 
sobre o motivo pelo qual nossa cidade esta perdendo verbas, como por 
exemplo, na merenda escolar; Quero deixar aqui meu protesto, quando a 
reunião realizada para discutir sobre o problema do Jardim Itália, pois, este 
Vereador não foi informado sobre a realização desta reunião; Quero citar 
sobre as placas de trânsito de nossa cidade que estão danificadas, 
dificultando para os motoristas que vem de outros localidades; Quero deixar 
claro que todas queixas de munícipes, portanto, não tem nada que envolve 
a fato de ser à favor ao contra a Administração, somos a favor do Município. 
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, do Executivo, números: 036/2.00, do Executivo, Alterando o 
Artigo 2º da Lei nº 2.696, de 08 de maio de 2.007. Submetido em Discussão e 
Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 
039/07, de autoria do Sr. Ver. José Rodrigues, Dispondo sobre denominação 
de área de lazer, ficando denominada a área de lazer localizada defronte a 
Rua João Herbeta, no bairro Jardim Nova Santa Rita, de Área de Lazer 
“Francisca Maria de Moura Lencione”. Submetido em Discussão e Votação 
Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 040/07, de 
autoria de todos os Srs. Vereadores, Dispondo sobre denominação de 
próprio municipal, ficando o imóvel localizado à Rua Visconde do Rio Branco 
nº 1.195, onde atualmente funciona o Centro Educacional SESI-255, 
denominado de Prédio Municipal “Profª. Márcia de Souza Menegassi”. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente 
Sessão, o Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 16ª Sessão Ordinária  
à ser realizada no dia 15 de outubro de 2.007, às 20:00 horas, para ser 
Discutido e Votado os Projetos de Lei números:  042/2.007, Alterando artigo e 
acrescenta parágrafo na Lei nº. 2.599, de 18/07/2005 e 044/2.007, Criando 
vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa 
Quatro. Em seguida, declara encerrada a presente Sessão, da qual foi 
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lavrada esta Ata, que após ser lida para conhecimento dos Srs. Vereadores 
será devidamente assinada pela Mesa da Câmara Municipal. Aprovada em: 
15 de outubro de 2.007.   
 
 
 
 
 

                  Ver. Márcio Barioni 
    Presidente 

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