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

 
                                       Aos três dias do mês de setembro 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 Terceira 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: Wladmir de Freitas, Ézio 
Ângelo Cezário, José Virgílio Lemes e das Senhoras: Benícia Santos e Maria 
Joana Gavioli, 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)- Ofício 065/07, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 038/2.007, Alterando o Artigo 3º 
da Lei nº 2.606, de 28 de setembro de 2.005. 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 Lei nº 039/2.007, de autoria do Sr. Vereador 
José Rodrigues, Dispondo sobre denominação da área de lazer, localizada 
defronte a Rua João Herbeta, no bairro Jardim Nova Santa Rita, passando a 
denominar-se “Área de Lazer Francisca Maria de Moura Lencione”. 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 040/2.007, de autoria de todos 
os Senhores Vereadores, Dispondo sobre a denominação de próprio 
municipal, ficando o imóvel de propriedade deste Município, localizado à 
Rua Visconde do Rio Branco nº 1.195, onde atualmente funciona o Centro 
Educacional  SESI-255, passando a chamar-se Prédio Municipal “Profª Márcia 
de Souza Menegassi”. 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)- 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 o Artigo 159, da Lei 
Orgânica do Município; 5)- Projeto de Resolução nº. 001/2.007, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, Dispondo sobre a alteração do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, conforme 
especifica. O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de 
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Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 6)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, números: 063/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude 
junto ao Departamento competente, providências urgentes, no sentido de 
coibir os abusos que vem ocorrendo nesse importante e muito freqüentado, 
ponto turístico de nossa cidade que é o “Deserto do Alemão”; 064/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude 
junto ao Departamento competente, as possibilidades de adquirir uma 
impressora multifuncional, para atender os funcionários que trabalham no 
Ginásio Municipal de Esportes “Celso Sintoni”. As Indicações acima referidas 
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 7)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, 
número: 065/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que seja finalizado o asfaltamento das Ruas Carlos Manoel Arantes e 
Zequinha de Abreu, localizadas no Distrito de Santa Cruz da Estrela, neste 
Município. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 8)- Ofício nº 066/07, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, enviando resposta de Indicação apresentada pelo Sr. 
Vereador José Rodrigues, nº 039/07. A referida informação ficará arquivada 
na Secretaria desta Casa à disposição do Sr. Vereador; 9)- Ofício 041/07, de 
autoria do Diretor Presidente, do Instituto de Previdência dos  Servidores 
Municipais, Sr. Aurélio Modulo Filho, prestando esclarecimento. A referida 
informação ficará arquivada na Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. 
Vereadores; 9)- Ofício 014/07, de autoria do Presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, 
encaminhando  cópia de abaixo assinado dos funcionários municipais. A 
referida informação ficará arquivada na Secretaria desta Casa à disposição 
dos Srs. Vereadores. Terminado o Material do Expediente, o Sr. Presidente 
manifesta o seguinte: “Santa Rita está vivendo a Intermed 2007, recebemos 
uma quantidade expressiva de alunos e, com isto, gera alguns transtornos no 
seu dia a dia,  mas, muitos benefícios estão chegando para nossa cidade, 
na questão financeira e quero ressaltar que no dia de ontem, tivemos um 
trabalho de uma das Faculdades, que realizou na Praça da Matriz, consultas 
à população, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, uma 
grande iniciativa, o comando foi do Dr. Carlos Campos, a esta equipe o 
nosso agradecimento e a população foi brindada com atendimento de 
primeira qualidade; Esta Presidência tomou conhecimento de uma matéria, 
de suma importância, publicada no último final de semana, pelo Jornal “A 
Gazeta”, onde estampa em primeira página, que a Promotoria Pública pede 
indiciamento de Advogado da Prefeitura Municipal, em razão da gravidade 
dos fatos, esta Presidência não pode ficar sem tomar nenhuma atitude, 
diante desta representação da Promotoria, sabemos da competência e da 
lisura do Sr. Prefeito Municipal, mas, gostaria de informar aos Srs. Vereadores 
e a todos presentes, que a partir de amanhã, estaremos determinando ao 
Procurador deste Parlamento, para que, em regime de urgência, tenha 
acesso a todo este procedimento, que faz parte da representação da 
Promotoria local, entendo, também, que seria importante, que tivéssemos 
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acesso a todos os contratos, gastos, para fazermos a nossa parte, sendo 
assim, solicita o apoio de todos, inclusive, do Líder do Sr. Prefeito. Logo após, 
Sr. Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma 
os Srs. Vereadores: Carlos Alberto dos Santos, manifesta o seguinte: “Mesmo 
que esta Casa não tenha sido comunicada, oficialmente, mas diante da 
publicação do semanário, mostrando a gravidade dos fatos, esta Casa não 
pode ficar sem tomar atitudes, nos vamos procurar todos as informações, 
pois queremos toda transparência, se houverem problemas iremos nos 
manifestar; José Rodrigues usa da Palavra para justificar suas Indicações 
apresentadas nesta Sessão e, também, para manifestar o seguinte: “Quero 
parabenizar o Sr. Bruno Dinardi e sua Família pela inauguração de uma filial 
do Supermercado São Sebastião, recentemente, desejo que este novo 
empreendimento tenha pleno êxito e, com isso, sabemos que nossa 
população irá ser muito beneficiada”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: 
“Gostaria de parabenizar o Ver. Carlos e, também, o Jovem Empresário 
Ernes, pelo trabalho que vem desenvolvendo frente ao Partido PDT de nossa 
cidade, parabéns a ambos e aos demais integrantes do Partido”; Marcelo 
Simão, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, 
Colegas e Platéia presente, boa noite; Quero manifestar minha 
preocupação com a Intermed, os Jovens estão desfrutando de nossa 
cidade,  mas, pelo que vemos, não houve um amadurecimento da parte 
deles, quanto ao respeito a nossa população, podemos ver famílias que 
tiveram que sair do local onde moram, quando próximos do lugar onde eles 
estão hospedados, para poderem passar a semana, tem sido um preço 
muito caro que nós estamos pagando por este tipo de turismo, não sou 
contra a Intermed, mas, acredito que ainda não encontramos a solução 
para convivermos com estes estudantes; Quero parabenizar a Administração 
pelo Festival de Folclore, que aconteceu recentemente, foi um bonito 
evento, porém, quero manifestar meu desagrado, quando poucas pessoas 
estavam presentes, somente dois Vereadores até o momento da 
apresentação, posteriormente, chegou o Ver. Paulo Melo e neste momento, 
havia umas trinta pessoas no palco, os Diretores da Prefeitura sendo 
anunciados, o Sr. Presidente da Câmara, também, e este Vereador, ali 
presente, se sentiu desprestigiado por não ser chamado para subir ao palco, 
quero dizer que isto não aumenta nem diminui minha capacidade, pois, fui 
eleito com 550 votos e represento um grande parcela da população, mas, 
naquele momento me senti desprestigiado, portanto, achei uma 
indelicadeza por parte da Administração; Com relação a publicação do 
jornal “A Gazeta de Santa Rita”, este inquérito que o Promotor abriu contra o 
contrato da Procuradoria Jurídica do Executivo, quero manifestar, que tenho 
uma grande consideração pelo Dr. Sérgio Hannas, mas, não por isso vamos 
deixar de apurar os fatos, espero que o Dr. Sérgio esteja totalmente legal em 
sua contratação, mas, faço questão de estar presente nesta investigação”; 
Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Quero informar que 
em reunião com o Sr. Prefeito, ficou decidido que a cada um ou dois meses 
será agendada uma reunião com o Sr. Prefeito, para discutirmos a respeito 
de nossas proposituras e, também, ficou decidido que o Vereador Marcelo, 
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irá apresentar o Projeto de Lei dispondo sobre a regularização do trânsito das 
bicicletas e o Sr. Prefeito  demonstrou que pretende executar este Projeto de 
Lei e, à partir de amanhã será executada a construção de três lombadas, 
em frente as Igrejas: Congregação Cristã do Brasil, Jesus de Nazaré e ao 
CAIC”. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, o Sr. Presidente 
suspende a Sessão pelo prazo regimental de dez minutos. Reaberta a Sessão 
e não havendo material para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente convoca Srs. 
Vereadores para a 14ª Sessão Ordinária  à ser realizada no dia 17 de 
setembro de 2.007, às 20:00 horas, para ser Discutido e Votado o Projeto de 
Lei número: 037/2.007, o qual Declara de Utilidade Pública a “Associação de 
Pais e Esportistas  Maria Eliza Comin Diniz ao Ressaca Futsal”. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, 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: 17 de setembro de 2.007.   
 
 
 
 
 

                  Ver. Márcio Barioni 
     Presidente 

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