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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, 
realizada no dia quatro de agosto 
de dois mil e oito, sob a 
Presidência do Sr. Ver. Márcio 
Barioni. 
 
 

                                                  Aos quatro dias do mês de agosto 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 Décima Primeira 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. Em seguida, os Srs. Vereadores Márcio 
Barioni e José Mário Castaldi, solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento 
das seguintes pessoas: Maria Boneti Comin; Ana Luzia Missiato; Antonio 
Carnielli; Izaura Prudência Mion; Ezio Pavão; Marcos Tofanin; Marli Hillário; 
Júlia Corrêa de Lima; Augusto Dias e Mariana de Moraes Lira. 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) – Ofício nº. 
040/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando os Balancetes da Receita e 
Despesa desta Municipalidade, referente ao meses de Janeiro à maio de 2.008. Os 
referidos Balancetes ficarão arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos 
Senhores Vereadores; 2)- Projeto de Lei nº. 039/2.008, de autoria do Sr. Vereador 
Márcio Barioni, Dispõe sobre denominação de  próprio Municipal, ficando o 
imóvel de propriedade deste Município, localizado no Morro do Itatiaia, onde se 
encontra a Estátua do Cristo Redentor, passando a chamar-se Complexo Turístico 
Morro do Itatiaia Wladmir de Freitas. 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. 
041/2.008, de autoria do Sr. Vereador Márcio Barioni, Dispõe sobre 
denominação de via pública, ficando denominado de Rua Dulce Rodrigues de 
Campos, o atual logradouro  público denominado Rua Sete de Setembro, 
localizado no Distrito de Santa Cruz da Estrela, neste Município. 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)- 
Proposta de Emenda nº. 001/08, à Lei Orgânica do Município, de autoria do Sr. 
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Prefeito Municipal, Dando nova redação ao inciso VI do Artigo 150 da Lei 
Orgânica do Município – capítulo II, ficando com a seguinte redação: “VI – os 
terrenos definidos em projeto de loteamento como áreas verdes, sistemas de lazer 
ou institucionais não poderão ser alterados na destinação, fim e objetivos 
originalmente estabelecidos, salvo se a alteração for autorizada por lei motivada 
em relevante interesse público”. A referida Proposta de Emenda seguirá os 
trâmites estabelecidos no Artigo 159, do Regimento Interno; 5)- Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 004/2.008, de autoria de todos os Srs. Vereadores, 
dispondo sobre a concessão de Título de Cidadania Santarritense Honorário a 
Srª. Maria Elisabeth Von Gossler Ribaldo. O referido Projeto de Decreto 
Legislativo será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Política 
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 6)- 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2.008, de autoria de todos os Srs. 
Vereadores, dispondo sobre a concessão de Título de Cidadania Santarritense 
Honorário ao Tenente Coronel Antonio José Rodrigues Gonçalves de Almeida. 
O referido Projeto de Decreto Legislativo será encaminhado às Comissões de 
Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para 
estudos e manifestações; 7)-  Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2.008, de 
autoria de todos os Srs. Vereadores, dispondo sobre a concessão de Título de 
Cidadania Santarritense Honorário ao Reverendíssimo Padre Hélio Tadeu da 
Silva. O referido Projeto de Decreto Legislativo será encaminhado às Comissões 
de Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 
para estudos e manifestações; 8)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador 
José Rodrigues nº. 021/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações a Ilustríssima Senhora Maria 
José Tozetti, pela justa e merecida aposentadoria alcançada. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 9)- 
Requerimento apresentado pela Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia F. M. de 
Oliveira e pelo Sr. Ver.  Marcelo Simão, nº. 022/2.008, Requerendo à Mesa, após 
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, 
XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os Artigos IX e XVI, da Lei 
Orgânica do Município e 105, VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, que 
seja solicitado ao Chefe do Executivo Municipal o envio de relatório com a 
apresentação da prestação de contas detalhada das despesas efetuadas com os 
eventos promovidos pela municipalidade por ocasião das inaugurações das 
seguintes obras: Melhorias do Morro Itatiaia e Ginásio PoliAquático, no Centro 
de Lazer do Trabalhador. Submetido em Votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 10)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Marcelo Simão e 
Paulo César Missiato, nº. 023/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações ao Atleta Augusto César Cruz, o 
qual se sagrou Campeão Mundial de Jiu-Jitsu, no Complexo Esportivo do 
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Ibirapuera, em São Paulo. Submetido à apreciação do Plenário, foi o mesmo 
aprovado por unanimidade; 11)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador 
Carlos Alberto dos Santos, nº. 024/2.008, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações ao Pastor Rodrigo 
Braga Juliani, pela realização da grande programação evangélica, em nossa cidade, 
do Projeto Missionário de Férias – PROMIFÉ, onde jovens e adolescentes de 
várias cidades do Brasil e, também, de outros países, dedicaram uma semana de 
suas férias para a realização de diversos eventos de evangelização. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 12)- Moção de 
Agradecimento apresentado pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, nº. 
005/2.008, Apresentando à Mesa, Moção de Agradecimento ao Ilmo. Sr.  Prefeito 
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, Dr. Agenor M. Zorzi  pelo atendimento 
da solicitação de sinalização de solo aplicadas em várias esquinas de nosso 
Município. Submetida à apreciação do Plenário, solicitou a Palavra o Sr. Vereador 
Marcelo Simão, para justificar seu voto contrário a referida Moção. Submetida em 
Votação, foi a mesma aprovada pela maioria, com os votos contrários dos Srs. 
Vereadores: Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira e Marcelo Simão; 
13)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador José Rodrigues, número: 047/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, reiterando Indicação 
apresentada, anteriormente, por este Vereador, para que determine a colocação 
de uma lixeira em frente à EMEI Yolanda de Freitas S’antana, localizada no 
Bairro Vila Kenedy.  A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 14)- Indicação  apresentada pelo 
Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 048/2.008, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para solicitar ao departamento competente 
providências para correção do problema de retorno de esgoto e acúmulo de água 
da chuva na Rua Guerino Mardegan, próximo ao número nº. 715. A Indicação 
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 15)- Indicação  apresentada pela Srª. Vereadora Maria Rita 
de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira, 049/2.008, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja estudada junto ao COMUTRAN e 
Departamento competente da Municipalidade a possibilidade de implantar 
estacionamento transversal no quadrilátero da Igreja Matriz de Santa Rita de 
Cássia e Praça “Zequinha de Abreu”. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 16)- 
Indicações  apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, números: 
050/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
seja colocado alambrado ao redor do poço artesiano, localizado no Distrito de 
Santa Cruz da Estrela; 051/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que seja estudada as possibilidades da municipalidade efetuar a 
limpeza das fossas das casas residenciais, localizadas no Distrito de Santa Cruz da 
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Estrela; 052/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que seja estudado junto ao Departamento competente, providências quanto à 
limpeza do curtume de nossa cidade. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 17)- 
Indicações  apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, números: 
053/2.008, Indicando, na forma regimental, ao Prefeito Municipal, que 
providencie um estudo e instalação de um posto de computadores do Acessa São 
Paulo, no prédio do CAIC, com os equipamentos que chegaram recentemente; 
054/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, reiterando a 
indicação nº. 035/05, para que juntamente com a Empresa concessionária de 
transporte intermunicipal, Santa Rita do Passa Quatro a Ribeirão Preto, para que 
sejam estudadas as possibilidades da colocação de mais um horário aos domingos, 
saindo de Santa Rita às 19:00 horas, com destino a Ribeirão Preto e mais horários 
regulares durante os dias de semana, nomeando ainda uma comissão de estudos, 
para ampliação de novas linhas regulares entre nossa cidade e cidades da Região, 
visto que a DIR - Saúde foi transferida para Ribeirão Preto e nem assim houve 
aumento de linhas regulares para tal cidade. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas 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: Marcelo Simão, para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Secretários, Colegas, Platéia 
presente, boa noite. Gostaria de Solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, para que 
reivindique ao Sr. Prefeito Municipal, quanto ao fato de que, provavelmente, já 
está aprovado a licença gestante de seis meses, para mulheres, portanto, se 
confirmado, que seja adequada nossa cidade dentro desta nova lei, sendo que é 
uma medida de grande justiça”; Maria Rita solicita um aparte, para manifestar o 
seguinte: “Este levantamento já está sendo feito por funcionários públicos, pois, é 
uma lei estadual, estamos aguardando e não compete a nós entrarmos com um 
Projeto de Lei, mas, devo apresentar este levantamento que está sendo feito por 
mulheres, funcionárias de nosso Município, que já me procuraram com o intuito 
de que este Legislativo entre com este Projeto de Lei, mas, expliquei que não é de 
nossa competência, mas, podemos enviar uma Indicação formalmente ao Chefe 
do Executivo”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Que nosso Município 
possa regulamentar o quanto antes e através da Verª Maria Rita e do Ver. José 
Mário Castaldi, que possamos encaminhar esta Indicação e o nosso Jurídico 
regulamentar esta situação; Vamos pensar em um Projeto de Lei, para que 
quando encaminharmos algum tipo de propositura ao Executivo, seja estipulado 
um prazo para que esta propositura fique em aberto, sem resposta; Quero lembrar 
o Ver. Carlos, de quando aceitou, uma sugestão de liderar uma Comissão entre 
membros da Prefeitura e da Câmara Municipal, para estudarmos a Planta de 
Valores, foi um compromisso que o Sr. Prefeito assumiu conosco e não fizemos 
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nenhum trabalho e tenho receio que daqui à alguns meses estejamos votando 
novamente a Lei do IPTU com os mesmos erros que possui”; José Rodrigues Usa da 
Palavra para Justificar sua Indicação de nº. 047/08 e, também, para manifestar o 
seguinte: “Gostaria de solicitar ao Líder do Sr. Prefeito Municipal, para que seja 
averiguado o motivo pela qual alguns motoristas da Municipalidade tem que 
desenvolver seu trabalho com seu próprio veículo e, também, qual é a  regra para 
a distribuição de funcionário que tem sido encaixados em funções variadas”; O 
Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Realmente muito bem lembrado o caso do 
Funcionário Marcos Barbatana e esperamos que a Administração reconheça esta 
falha; O Sr. Vereador Marcelo Simão, solicita um aparte para manifestar o 
seguinte: “Quero deixar registrado que o lixo que se acumula próximo a casa do 
Dr. Carlos Cardenas, tem mais de cinqüenta metros de extensão, rua esta que 
localiza-se próxima a creche do Bairro Lagoinha, é um absurdo o abandono 
naquele local”; Paulo César Missiato, usa da palavra para justificar suas Indicações 
apresentadas nesta Sessão e, também, para manifestar o seguinte: “Quero, 
também, solicitar ao Ver. Carlos, que há alguns anos atrás apresentou uma 
Indicação ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando a colocação de uma lombada em 
frente a Empresa Missiato, portanto, gostaria de solicitar ao Colega que 
reivindique ao Sr. Prefeito a colocação desta lombada, pois, este local é muito 
perigoso, sujeito a acidentes; Estamos hoje retornando do recesso parlamentar e 
quero desejar a todos uma boa sorte neste final de legislatura e que todos tem 
uma ótima campanha eleitoral”; José Mário Castaldi, para manifestar o seguinte: 
“Sr. Presidente, Nobres Colegas e Platéia presente: Com relação a campanha 
eleitoral, estamos com mais ou menos trinta dias de campanha e o que tenho 
observado é que está indo tudo muito bem, com respeito aos colegas, aos 
candidatos, com um bom ambiente, que isto continue assim, que cada faça seu 
trabalho com muito harmonia; Com relação ao Distrito de Santa Cruz da Estrela, 
existe um solicitação da implantação do Ensino Médio, neste Distrito, pois, os 
alunos viajam muito, portanto, gostaria que o Líder do Sr. Prefeito se informasse 
se existe esta possibilidade”; O Sr. Vereador Marcelo Simão, solicita uma aparte 
para manifestar o seguinte: “Os moradores deste Distrito, também, carecem 
muito de transporte para cidade, pois, os horários são muito poucos e esta é uma 
solicitação muito antiga”; Maria Rita, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, 
Nobres Colegas e Platéia presente: Venho através desta Tribuna solicitar ao Líder 
do Sr. Prefeito, para que verifique a veracidade de uma informação que me 
chegou nesta tarde, de que a Prefeitura tem contratado, podadores de árvores e a 
informação que recebi é que houve a rescisão contratual destes funcionários, na 
última sexta-feira e que por ocasião do período eleitoral este serviço ficará 
suspenso e que em novembro serão todos contratadores novamente, isto me 
causou espanto, pois, a administração não pára, os serviços devem continuar 
normalmente e eu gostaria de saber se esta informação é verdadeira, o tipo de 
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contrato destes funcionários, pois, isto causa até mesmo um problema social se 
durante estes meses tivermos alguns desempregados e com a promessa ou 
compromisso de recontratação de todos em novembro, assim, fica mais sério 
ainda, o que caracteriza uma certa pressão da administração, não sei se estes dados 
são verdadeiros, portanto, solicito que o Ver. Carlos averiguasse isto com 
urgência”; O Sr. Presidente solicita ao Vice-Presidente desta Casa para assumir a 
Presidência, para que possa usar a Tribuna; Márcio Barioni usa da Palavra para 
justificar suas proposituras apresentadas nesta Sessão e, também, para manifestar 
o seguinte: “Gostaria de agradecer o funcionário Marco Barbatana, pois, 
atendendo solicitação de moradores do Bairro Jardim Nova Santa Rita, próximo à 
caixa d’água continha muito lixo e sujeira e este funcionário lá esteve prestando 
seu serviço; deixando aquele local em ordem; Gostaria de solicitar para que seja 
agendada uma audiência com o Sr. Prefeito, onde vamos propor, como acontece 
com o CAIS, um grupo de estudos, para um melhor aproveitamento do horto 
florestal de Santa Rita do Passa Quatro, que ao meu ver, com todo o respeito, está 
jogado as traças e merece uma atenção por parte do Governo do Estado e as 
residências daquele local, que possuem um valor histórico, também, estão 
abandonadas e merecem de forma urgente, uma restauração, também, propormos 
um grupo de estudos para o melhor aproveitamento do nosso Colégio Agrícola, 
entendo que ali carece de cursos técnicos e, principalmente, de nível superior 
através da FATEC, entendo que o Governo do Estado está apto a oferecer todos 
estes cursos beneficiando, sobremaneira, a população de Santa Rita do Passa 
Quatro”. 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 número: 031/08, o qual Dispõe sobre a instituição do Ensino 
Fundamental de 9 anos no Município de Santa Rita do Passa Quatro - SP. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca Srs. 
Vereadores para a 12ª Sessão Ordinária  à ser realizada no dia 01 de  setembro de  
2.008, às 20:00 horas e anuncia a sua Ordem do Dia da próxima Sessão que será: 
1ª Discussão e Votação da Proposta de Emenda nº. 001/08, à Lei Orgânica do 
Município, Dando nova redação ao inciso VI do Artigo 150 da Lei Orgânica do 
Município – capítulo II; Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei nºs: 
033/2.008, o qual Dispõe sobre denominação de Bairro no Município de Santa 
Rita do Passa Quatro – SP, ficando denominado de “Bairro Jardim Água 
Espraiada”, a área compreendida entre a Rua Reinaldo Lorenceti até a Vicinal 
“Túlio Ribeiro Meirelles (Estrada da Cana); 039/2.008, de autoria do Sr. 
Vereador Márcio Barioni, o qual Dispõe sobre denominação de  próprio 
Municipal, ficando o imóvel de propriedade deste Município, localizado no 
Morro do Itatiaia, onde se encontra a Estátua do Cristo Redentor, passando a 
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chamar-se Complexo Turístico Morro do Itatiaia Wladmir de Freitas; 041/2.008, 
de autoria do Sr. Vereador Márcio Barioni, o qual Dispõe sobre denominação de 
via pública, ficando denominado de Rua Dulce Rodrigues de Campos, o atual 
logradouro  público denominado Rua Sete de Setembro, localizado no Distrito de 
Santa Cruz da Estrela, neste Município; Projetos de Decreto Legislativo nºs. 
004/2.008, de autoria de todos os Srs. Vereadores, dispondo sobre a concessão de 
Título de Cidadania Santarritense Honorário a Srª. Maria Elisabeth Von Gossler 
Ribaldo; 005/2.008, de autoria de todos os Srs. Vereadores, dispondo sobre a 
concessão de Título de Cidadania Santarritense Honorário ao Tenente Coronel 
Antonio José Rodrigues Gonçalves de Almeida;  006/2.008, de autoria de todos 
os Srs. Vereadores, dispondo sobre a concessão de Título de Cidadania 
Santarritense Honorário ao Reverendíssimo Padre Hélio Tadeu da Silva. 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: 18 de agosto de 2.008.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 

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