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

 
                                       Aos cinco 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 Primeira Sessão Ordinária, com a 
presença dos Senhores Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, Carlos Alberto 
dos Santos, José Mário Castaldi, José Rodrigues, Marcelo Simão, Paulo 
César Missiatto, e Paulo Henrique de Melo. Deixou de comparecer a Srª 
Vereadora Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira. O Sr. 
Presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão, após verificar 
em Plenário a existência de número legal. Os Srs. Vereadores José Rodrigues 
e José Mário Castaldi solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento do 
menino Gabriel Prado, das Sras. Marli dos Santos Beltrame, Ilda Barbatana, 
Amélia Piasa Paduan, Maria de Lourdes Perez e dos Srs. Aguinaldo Leme e 
Osmar Moda, ocorridos 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)- Ofício nº 001/07, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando os Balancetes da Receita e 
Despesa da Municipalidade, referente ao mês de novembro de 2.006. Os 
referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Srs. Vereadores; 2)- Ofício nº 210/06 de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 058/06, o qual autoriza 
o Executivo Municipal a firmar contrato de locação destinado à instalação da 
Casa Esperança. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões 
de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento Economia e Administração 
Pública e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para 
estudos e manifestações; 3)- Ofício nº 002/07, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 001/2.007, o qual Autoriza o 
Executivo Municipal a conceder subvenção social às Entidades 
Filantrópicas, APAE – Associação de Pais e Amigos dos   Excepcionais; Lar 
São Vicente de Paulo; Instituto das Filhas de São José – Lar D. Luiz 
Carbulotto; Recanto Juvenil Santa Rita; Centro Espírita Amor e Caridade; 
Associação de Convivência de Amigos Santarritense, Casa de Apoio ao 
Drogado e ao Alcoólatra – Casa Dia; Coral Prof. Octávio Bueno de Camargo e 
APED – Associação dos Portadores de Deficiência de Santa Rita do Passa 
Quatro. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça 
e Redação, de Finanças, Orçamento Economia e Administração Pública e de 
Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e 
manifestações; 4)- Ofício nº 003/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei nº 002/2.007, o qual Autoriza o Executivo 
Municipal  a conceder subvenção social à Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro. O referido Projeto de Lei será 
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encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento 
Economia e Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 5)- Ofício nº 004/07, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 003/2.007, 
o qual Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social para a 
Associação dos  Estudantes  Universitários Santarritenses – AEUS. 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; 6)- Projeto de Lei nº 004/2.007, de autoria do Sr. Vereador  
José Rodrigues, 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. 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; 7)- 
Ofício nº 004/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto 
de Lei nº 005/2.007, o qual Dá nova redação ao Artigo 25 da Lei nº 2.340, de 
20/06/00, ficando criado no Quadro de Pessoal do Executivo, o cargo em 
comissão de Diretor  de EMEI das instituições públicas. 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; 
8)- Ofício nº 006/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei nº 006/2.007, o qual Dá nova redação ao Artigo 1º da Lei nº 
2.514 de 16/12/2.003 e artigo 39 da lei nº 2.243/98. O referido Projeto de 
Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, 
Orçamento Economia e Administração Pública e de Política Social, 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para estudos e manifestações; 9)- 
Ofício nº 007/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto 
de Lei nº 007/2.007, o qual Dá nova redação à Lei nº 2.679, de 20 de 
dezembro de 2.006, reduzindo a sobre taxa nos imóveis que se beneficiam 
com mais dias de coleta e, também, para os que geram mais resíduos. 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; 10)- Projeto de Lei nº 008/2.007,  de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, Alterando a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 
2.666, de 09/10/2.006. O referido Projeto de Lei será encaminhado à 
Comissão de Justiça e Redação, para estudos e manifestações; 11)- Projeto 
de Lei nº 009/2.007, de autoria de todos os Srs. Vereadores, o qual Declara 
de Utilidade Pública a “Casa Esperança de Santa Rita do Passa Quatro”. 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; 12)- Requerimento nº 001/2.007, de autoria do Sr. Vereador 
José Mário Castaldi, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, 
Votos de Aplauso e Congratulações ao Maratonista Ariston Pereira da Silva, 
pela sua participação na Corrida Internacional de São Silvestre. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 13)-  
Requerimento nº 002/2.007, de autoria do Sr. Vereador José Mário Castaldi, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso e 
Congratulações a atleta Fátima Aparecida da Silva Siqueira César, pela sua 
participação na Corrida Internacional de São Silvestre, ocorrida no dia 31 de 
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dezembro, p. passado, na cidade de São Paulo. Submetido à apreciação do 
Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 14)- Requerimento nº 
003/2.007, de autoria do Sr. Vereador Marcelo Simão, Requerendo à Mesa, 
após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso e reconhecimento ao Dr. 
Renato Esper Saliba, médico dermatologista, sua Esposa Maria Rita Kopke 
Ramos Saliba,  bióloga e seus filhos Tiago Ramos Saliba e Juliana Ramos 
Saliba, que freqüentemente dividem o espaço em seu carro com mudas, 
adubos e outros insumos que a família traz ou aqui adquire para embelezar 
a praça em frente a sua casa no bairro Recanto da Colina. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 15)- 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Carlos Alberto dos Santos, número: 
001/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, a possibilidade de ser construído um 
“obstáculo” do tipo lombada na Rua João Figueiredo com a Rua Francisco 
Mantelo, localizada na Vila Kennedy, nesta cidade. A Indicação acima 
referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 16)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José 
Rodrigues, números: 002/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que seja construído uma lombada larga na Rua Dr. 
Milton de Souza Meirelles, em frente ao nº 388; 003/2.007, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente seja efetuada, de uma maneira mais rápida, a poda das árvores 
da Praça dos Operários nesta cidade. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
17)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, nº 004/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para solicitar 
estudos junto ao departamento competente para desenvolver no Parque 
Turístico Municipal um espaço  para ciclovia e local para caminhada, 
iluminados, com serviços de monitoramento de saúde, tais como, teste de 
glicemia,  medição de pressão arterial e outros. A Indicação acima referida 
será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências 
cabíveis; 18)- Indicações apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal, 
números: 005/2.007, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, estudos quanto ao fornecimento de chapéus, 
filtro solar, etc, aos funcionários públicos municipais, que em virtude de 
suas funções são obrigados a ficarem expostos ao sol praticamente o dia 
todo; 006/2.007, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que realize 
no mês de fevereiro, evento comemorativo no Distrito de Santa Cruz da 
Estrela em razão do aniversário de fundação do mesmo e que a data passe a 
fazer parte do calendário de datas oficiais do Município. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 19)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Atílio 
Aparecido Juliati e subscrita pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, 
números: 007/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que seja viabilizado a melhoria da iluminação da área 
central de nosso Município, em especial, na Av. Severino Meirelles e na Rua 
Victor Meirelles, com a troca de lâmpadas mais eficientes, 008/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que viabilize a 
aquisição de ônibus para a frota Municipal, para atender os Estudantes 
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Universitários  de nosso Município; 20)- Indicações apresentadas pelo Sr. 
Vereador Paulo Henrique de Melo, números: 009/2.007, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que viabilize um Projeto de 
Lei específico para obrigar os supermercados, estabelecimentos bancários e 
congêneres, situados no Município, a dotarem suas agências de instalações  
sanitárias para o uso de seus clientes, em especial pessoas portadora de 
deficiência física, dando um prazo para suas adequações; 010/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
juntamente com o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, viabilize, 
urgente, a colocação de redutores de velocidade (lombadas) nas 
proximidades e dentro do trevo Mario Papa Jr., em frente ao Bairro Jardim 
Planalto, bem como, nas proximidades do Posto Roseira, uma sinalização 
mais eficiente tanto de solo quanto aéreo; 010/2.007, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente com o 
Jurídico do Município, viabilize um Projeto de Lei, para conceder um 
benefício de horário especial para o servidor municipal, estudante, 
independente de ser efetivo ou em comissão ou estagiário, no período letivo, 
ou seja, em tempo de aula. 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, Srs. Secretários, Nobres Colegas, 
Dr. Adão e Dr. Daniel, novos membros desta Casa, sejam bem vindos; Quero 
parabenizar, também, o Dr. Edson Viviane, pelo brilhante trabalho que 
realizou todos esses anos neste Legislativo, um dos maiores Jurídicas de 
Santa Rita do Passa Quatro, muito bem substituído  pelo Dr. Daniel 
Lencione; Gostaria de lembrar da doação de instrumentos musicais doados 
pelo Deputado Arnaldo Jardim, gostaria, também, que a imprensa escrita 
pudesse divulgar isto, pois, o Deputado doou estes instrumentos vindo da 
Secretaria da Cultura e isto não foi divulgado, sendo assim, considero uma 
injustiça para como o Deputado; Quero cumprimentar o Dr. Renato Esper 
Salibre e seu a Esposa Maria Rita, pelo excelente trabalho que vem 
realizando no Recanto da Colina, trazendo mudas de árvores de São Paulo, 
plantando aos finais de semana, limpando, colhendo, enfim, ajudando a 
cuidar de nosso Município, um Médico e sua Esposa Bióloga, vem de São 
Paulo para fazer este trabalho maravilhoso; Quero solicitar ao líder do Sr. 
Prefeito, que nos traga a informação do motivo pelo qual os padrões que 
foram colocados na praça não foram terminados, uma construção simples, 
necessitam ser rebocadas as estruturas que ali foram construídas e, 
também, tem um tanque na Praça, da Avenida Formoso, que há anos  se 
encontra ali e com o problema do perigo da dengue que enfrentamos, seria 
necessário que este tanque fosse removido da Av. Formoso, em frente a 
praça de Skate; Quero cumprimentar o Ver. José Rodrigues pela iniciativa do 
Projeto de Lei, denominando Hermínio Cassago a Área de Lazer localizada no 
Jardim Planalto, meu único receio é esta área de lazer não existir, pois, se 
esta área for a quadra 26 do Jardim Planalto ela não exista, no Projeto ela 
existe e um dia vai ter que existir, e nada mais justo que o saudoso Hermínio 
Cassago receba esta homenagem, mas ela ainda não existe, fiz uma 
denúncia ao Ministério Público, ao Sr. Prefeito Municipal e recentemente 
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fiquei sabendo que foi feito um abaixo assinado no Jardim Planalto, onde as 
pessoas foram enganadas, pensando que estavam assinando uma solicitação 
para melhorias no bairro e na verdade estavam assinando algo contra minha 
pessoa, pelo fato de que eu estava me envolvendo nesta questão e a 
Construtora Pagano se dizia com trinta anos de experiência e sem dever 
nada ao Município, que aquilo que este Vereador estava fazendo era uma 
injustiça e pude verificar que a quadra 26 do Jardim Planalto não existe e 
quero que a Imobiliária Pagano justifique a não existência desta quadra 26; 
Quero lembrar que foi feito uma denúncia no Jornal A Gazeta de Santa Rita 
das vassouras no Município, fui verificar e soube que as vassouras foram 
adquiridas pelo nosso Departamento de Compras de forma de legal, 
parabenizo a forma como foi adquirida pelo funcionário Luiz Aparecido 
Corrêa, o qual tem tido o cuidado de comprar aqui em nosso Município 
coisas de são produzidas em Santa Rita, sendo assim, é digno de elogio este 
funcionário, pelo brilhante trabalho que realiza; Parabenizo o Jornal  A 
Gazeta, pelo levantamento da questão, agradeço aos funcionário do 
Almoxarifado e, principalmente, o funcionário Luiz Aparecido Corrêa”; Carlos 
Alberto dos Santos; para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente Nobres 
Colegas, Platéia presente, boa noite; São várias as solicitações dos Srs. 
Vereadores dispondo sobre lombadas e redutores de velocidade, portanto, 
gostaria de solicitar  que fosse enviado ofício ao Presidente da Comutran, de 
nossa cidade, solicitando uma reunião, a fim de discutirmos este assunto; 
Estive em Santa Cruz da Estrela e pude ver que na Praça deste Distrito 
existe um Parque onde as crianças brincam, mas, pude notar que não há 
brinquedos naquele parque, sendo assim, solicito que  fosse enviado ofício ao 
Sr. Prefeito Municipal, indicando melhorias naquele parque, bem como 
colocação de bancos na referida praça; Quero Parabenizar o Sr. Presidente 
desta Casa, que Deus o abençoe de forma grandiosa sua vida e lhe conceda 
sabedoria, entendimento, para que possa fazer o melhor por esta Casa e pela 
nossa cidade”; Paulo Henrique de Melo, o qual usa da Palavra para Justificar 
suas Indicações apresentadas nesta Sessão e, também, para manifestar o 
seguinte: “Desejo sucesso a esta nova Mesa Diretora e me coloco à 
disposição, com a pouca experiência que tenho, mas, para que possa 
contribuir com esta Mesa”; José Rodrigues, para manifestar o seguinte: Sr. 
Presidente Secretários; Nobres Colegas e Platéia presente: “Gostaria de 
Solicitar ao Sr. Presidente, sei que o Nobre Colega Carlos tem trabalhado 
neste sentido, mas, que possamos lutar para que o DIR voltasse para 
Ribeirão Preto como o IAMSP, pois, como nosso centro comercial e médico é 
Ribeirão Preto e a facilidade de transporte, ao contrário de São Carlos, que é 
um transtorno o transporte, ou, também, seria indicado Araraquara; 
Recentemente foi realizada uma reunião no CAIS, com a participação da 
Diretora, Dra. Elaine e Presidentes de Associações de Bairros, onde foi 
discutido e decidido que será elaborado um abaixo assinado para que seja 
construído um Mini hospital, dentro do CAIS, para realização de alguns 
exames e com isto poderemos ter novos médicos ali trabalhando, bem como 
estudantes realizando estágios; Logo após, justifica sua indicação dispondo 
sobre a construção de lombada próxima a APAE, apresentada nesta Sessão; 
Paulo César Missiato, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. 
Secretários, Nobres Colegas, platéia presente; Quero em primeiro lugar, 
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desejar ao nosso Presidente, sucesso neste biênio; Desejo nossas boa vinda 
ao Dr. Adão e Dr. Daniel, que realizem um ótimo trabalho, contando sempre 
conosco; Quero solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, para que levasse nossa 
reivindição de que fosse construído um velório em Santa Cruz das Estrelas e, 
também, que o Ginásio de Esportes Municipal recebe uma pintura, pois, este 
Ginásio se localiza em uma dos principais entradas de nossa cidade, sendo 
que merece este melhoramento; O Sr. Presidente Márcio Barioni manifesta o 
seguinte: “Eu quero completar a solicitação de Vossa Excelência, de que não 
somente faça a pintura, mas, também, que seja concluída a lavanderia que 
já inicio-se a quase dois anos; Paulo César Missiato, para manifestar o 
seguinte: “Quero, também, que seja dada uma atenção especial no 
prosseguimento dos trabalhos da renovação da Lei Orgânica do Município e 
do Regimento Interno e que nessa renovação seja estipulado um prazo um 
pouco maior na palavra livre, pois, apenas cinco minutos é muito pouco 
para expormos nosso trabalho”. O Sr. Presidente, manifesta o seguinte: 
“Quero informar que já foi providenciada a licitação vamos dar nos próximos 
dias uma ordem de serviço para esta fundação, para que ela comece a 
trabalhar, fiz uma opção para esperarmos os Srs. Vereadores voltarem do 
recesso para que juntos com a Fundação, com o Dr. Adão e Dr. Daniel 
possamos fazer uma revisão correta do Regimento Interno e da Lei Orgânica 
do Município”; José Mário Castaldi; para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas Platéia presente; Com relação ao ofício do Sr. 
Prefeito, enviando Projeto de Lei concedendo subvenção, à Santa Casa, este 
ofício tem algumas falhas, quando diz que a Santa Casa atende todos 
independente de classe social, de convênios ou não funcionando, vinte e 
quatro horas por dia e que no pronto socorro atende, inclusive, urgência, a 
fundação primordial de um pronto socorro é atender urgência e emergência, 
realmente, nosso pronto socorro não funciona como tal, porque existe uma 
demanda muito grande de pessoas que lá comparecem, sem serem urgência, 
mas, que são atendidas indistintamente como manda o ofício, a urgência 
deveria ter sido colocada em primeiro lugar; Com relação a verba, volto a 
dizer que continua pequena, como falei no ano passado, pois, este trabalho é 
árduo e exige muito; A Prefeitura precisa realmente valorizar este trabalho já 
que ela não tem um pronto socorro próprio, como seria o correto”. Logo após, 
Justifica seus requerimentos apresentados nesta Sessão. 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 os Srs. Vereadores para a 1ª 
Sessão Extraordinária  à ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2.007, às 
20:00 horas, para serem Discutidos e Votados os Projetos de Lei números: 
058/2.006, do Executivo, Autorizando o Executivo Municipal a firmar 
contrato de locação, para instalação da Casa Esperança; 001/2.007, do 
Executivo, Autorizando a Municipalidade a conceder subvenção social as 
Entidades Filantrópicas; 002/2.007, do Executivo, Autorizando o Executivo 
Municipal a conceder Subvenção Social à Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro; 007/2.007, do Executivo, 
Dando nova redação à Lei nº 2.679, de 20 de dezembro de 2.006; 
009/2.007, do Executivo, Declarando de Utilidade Pública a “Casa 
Esperança de Santa Rita do P. Quatro”. Logo após, convoca os Srs. 
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Vereadores  para a 2ª Sessão Ordinária,   a ser realizada  no    dia 22 de   
fevereiro   de 2.007, às 20:00 horas 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: 22 de fevereiro de 2.007.   
 
 
 

 
Ver. Márcio Barioni 

     Presidente 
 
 
 

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