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

 
                                       Aos seis dias do mês de agosto 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 Primeira 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 das Senhoras: Márcia Moraes 
Menegassi, Maria Aparecida Boneti Marino, Ana Aparecida C. Osório e do 
Jovem Lucas Martins de Castro, 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 059/07, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 032/2.007, 
Autorizando o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de 
cooperação mútua com a Associação Comercial Empresarial de Santa Rita 
do Passa Quatro – ACE – na forma que especifica e dá outras providências. 
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; 2)- Ofício 060/07, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, enviando Projeto de Lei nº 033/2.007, Dispondo sobre o controle 
das populações animais, sobre a prevenção e controle das zoonoses, da 
responsabilidade dos proprietários de animais, bem como sobre o controle 
dos animais sinantrópicos, no Município de Santa Rita do Passa Quatro e dá 
outras providências. 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 061/07, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 034/2.007, Acrescentando-se 
metas e prioridades a Lei nº 2.658/06 “Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2.007. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões 
de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração 
Pública para estudos e manifestações; 4)- Ofício 062/07, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 035/2.007, Acrescentando-se 
metas e prioridades a Lei nº 2.611/05 “Lei do Plano Plurianual de 
Investimentos” para o período de 2.006 a 2.009. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, 
Orçamento, Economia e Administração Pública, para estudos e 
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manifestações; 5)- Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2.007, Dispondo 
sobre a concessão de Título de Cidadania Santarritense Honorário ao 
Reverendíssimo  Padre Giorgio Masin, pelos relevantes e inestimáveis serviços 
prestados a nossa comunidade e ao nosso Município. 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)- Requerimentos apresentados pelo Sr. Vereador José 
Rodrigues, números: 016/2.007, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações ao Sr. Hélcio Pires dos 
Santos, pela forma brilhante como desempenhou, por muitos anos, a função 
de Diretor Administrativo da Santa Casa local, com  muita dedicação, amor, 
sem medir esforços, sempre voltado às necessidades do hospital e, 
principalmente, dos pacientes. Submetido à apreciação do Plenário, foi o 
mesmo aprovado por unanimidade; 017/2.007, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações ao Sr. Mário 
do Nascimento Lira Júnior, que vindo de Lençóis Paulista, assumiu a Diretoria 
Administrativa de nossa Santa Casa local. Submetido à apreciação do 
Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Indicação 
apresentada pela Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia  F. Mondin de Oliveira, 
número: 047/2.00, Indicando ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja 
estudada junto ao Departamento competente, a possibilidade de ser 
firmado contrato de serviço com o SESI – Serviço Social da Indústria através 
do Departamento Regional de São Paulo-SP, visando promover cursos breves 
de culinária, desenvolvidos através do Programa “Alimente-se bem”, 
considerando  o sucesso obtido na edição realizada em nosso Município no 
ano de 2.006. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicação apresentada 
pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, número: 048/2.00, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, a retirada do telefone público localizado na Rua Antonio 
Jacinto, defronte a Lanchonete “Avaranda” e colocado em outro ponto, 
nesta mesma rua. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- Indicação apresentada 
pelo Sr. Vereador Atílio Aparecido Juliati, número: 049/2.007, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, para juntamente com o Departamento 
competente da municipalidade, estudem as possibilidades de ampliar um 
dos “campos de boche”, localizado na área de Lazer do Trabalhador, no 
CAIC, o qual o piso é de asfalto, substituindo-o para sintético. A Indicação 
acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis; 10)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo 
Henrique de Melo, números: 050/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, novamente, para que seja iluminada, com urgência, toda 
a extensão da Avenida Lauro Zanirato, entre a Avenida José Rodrigues de 
Oliveira até a continuação da Rua João Carli, rua esta que interliga  os 
Bairros, Lagoinha, Serra e adjacências;  051/2.007, Indicando, na forma 
regimental, ao Prefeito Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, Institua um 
projeto, visando a implantação de “Padaria Comunitária” no Bairro São Luis, 
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destinada a atender os moradores do referido bairro e adjacências; 
052/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, que 
proposto o incluso projeto de Resolução em que cria a Galeria de Fotos dos 
Presidentes. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 11)- Ofício nº 054/07 de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando cópias do desfecho da 
Sindicância Administrativo nº 002/07. As referidas informações ficaram 
arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos Senhores Vereadores; 
12)- Ofício nº 056/07 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando resposta à 
Indicação de nº 040/07, encaminhada ao Departamento de Educação. As 
referidas informações ficaram arquivadas na Secretaria desta Casa, à 
disposição dos Senhores Vereadores; 13)- Ofício nº. 058/07, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa 
desta Municipalidade, referente ao mês de março e abril de 2.007. Os 
referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Srs. Vereadores; 14)- Ofício nº. 063/07, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesa 
desta Municipalidade, referente aos meses de maio e junho de 2.007. Os 
referidos Balancetes ficarão arquivados na Secretaria desta Casa à 
disposição dos Srs. Vereadores. Terminado o Material do Expediente, o Sr. 
Presidente oferece a Palavra aos oradores inscritos e fazem uso da mesma os 
Srs. Vereadores: Márcio Barioni, para manifestar o seguinte: 
“Gostaria de registrar, que tivemos no último dia 29 de julho, pela 
manhã, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol 
Máster Antonio Missiato, foi um grande evento e os responsáveis 
pelo Esporte Santarritense estão de parabéns; Falando em 
Esportes, gostaria de solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, para que 
intercedesse junto ao mesmo, a fim de que as obras da piscina 
do Centro de Lazer sejam concretizadas, o mais breve possível, 
pois, a população já tem cobrado, sendo que as obras tem 
caminhado em ritmo bastante lento”; Maria Rita de Cássia F. 
Mondin de Oliveira, para manifestar o seguinte: “Boa noite a 
todos, Mesa, Nobres Colegas e Platéia presente: Gostaria de 
solicitar ao Sr. Presidente, com o apoio de todos os Colegas, que 
seja oficiado  o Departamento Municipal de Esportes, 
incentivando cada vez mais o Esporte em nossa cidade, pois, o 
incentivo ao Esporte, assim como a Educação de uma forma 
geral, deve ser meta prioritária de todos os Governos e, com 
certeza, teremos muito menos problemas sociais, reforço este 
pedido, pelo fato de que recentemente, fomos procurados por 
um atleta local, que teve sua categoria não inscrita para 
participar dos jogos regionais, que aconteceram no mês de julho, 
próximo passado; Sabemos que esta Casa não tem autoridade 
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para estar interferindo diretamente nas decisões do Poder 
Executivo, mas, acredito que, o estímulo a todos os atletas, de 
todos as categorias, devem sempre ser feito, portanto, quero 
agradecer ao Atleta Ariston, que nos procurou , pois, serve como 
alerta e espero que possamos estar juntos com o Executivo, 
fortalecendo toda a política de nosso Município, voltada ao 
Esporte de nossa cidade e espero poder contar com o apoio de 
todos; Quero passar as mãos do Sr. Presidente, um CD da 
Orquestra Harmônica de Curitiba, em uma das faixas está o “Tico- 
Tico no fubá”, de autoria do nosso Compositor Zequinha de Abreu 
e este CD nos foi enviado para que faça parte do acervo desta 
Casa e foi enviado pelo Sr. Eduardo Pereira, que é o Maestro 
Regente e quem nos trouxe foi a Sr. Leia de Abreu, neta de 
Zequinha de Abreu, Solicitando que fosse feita esta entrega e 
gostaria que fosse enviado um oficio ao Sr. Eduardo Pereira, 
acusando o recebimento deste CD e agradecendo a gentileza 
deste tão importante CD”;  Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Secretários e Platéia 
presente; Quero em primeiro lugar, parabenizar o Jornal “A 
Gazeta de Santa Rita”, pelos trinta e três anos de existência, 
completados no último dia 03 de agosto; Quero, também, 
parabenizar o Sr. Luiz Antonio Menegassi, pelo aquisição do Jornal 
“O Farol”; Quero cumprimentar o Funcionário Público Marcos 
Barbatana, que está aniversariando no dia de hoje; Parabenizo, 
também, o Sr. Carlos Marino, pelo Livro “Novos Caminhos”, um 
belíssimo livro; onde propõe alternativas para quem está com 
uma vida difícil, são novos caminhos oferecidos para medicação, 
escrito pelo sogro do Atleta Ariston; Quero solicitar que esta Casa 
oficie o Instituto Santa Rita Prev, que fez uma auditoria, solicitando 
informações sobre o resultado deste trabalho, para que todos nós 
tenhamos conhecimento do mesmo; Quero cumprimentar a 
Mesa, pelo Projeto de Decreto Legislativo, dispondo sobre a 
concessão de Título de Cidadão Santarritense ao Padre Jorge 
Masin, que é uma pessoa lutadora, realizadora, que está 
aproximadamente à dez anos em nossa cidade, fazendo a 
mesma crescer em todos os sentidos e me sinto muito feliz pela 
homenagem que será concedida ao nosso amigo Padre 
Jorginho; Quero agradecer  o Assessor Jurídico do Sr. Prefeito 
Municipal, Dr. Sérgio, pois, através dele, o Projeto de Lei de 
Controle de Zoonoses, teve futuro na Administração, é uma 
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Indicação que apresentamos em junho de 2.005, com o apoio de 
todos os Srs. Vereadores, o Dr. Sérgio encaminhou e hoje temos 
este Projeto de Lei, que irá cobrir uma lacuna grande que é o 
animal abandonado em nossa cidade, maus tratos, as doenças 
e, principalmente, irá educar nossos Jovens a cuidar dos animais; 
Quero cumprimentar os moradores do Bairro Jardim Itália, que 
estão aqui presente nesta noite, estamos prestes a realizar uma 
obra, do Centro Olímpico, no Bairro Jardim Itália, sendo assim, 
solicito encarecidamente ao Líder do Sr. Prefeito, ao Sr. Presidente 
e a todos os Srs. Vereadores, em nome dos moradores daquele 
Bairro, que este Centro Olímpico, que é extremamente 
importante, não seja construído no Bairro Jardim Itália, pois, pelo 
que entendi, foi escolhido este bairro para a realização desta obra, 
apenas pelo fato de ter uma área que comporte esta obra, mas, não faz 
parte do Jardim Itália uma boa localização para este fim, ele é um bairro 
estritamente residencial, onde os moradores compraram seus imóveis em 
volta de uma grande praça, para usufruírem da mesma, o Centro Olímpico, 
é muito importante e o local adequado para o mesmo, seria próximo das 
áreas de grande população, sendo assim, solicito que o mesmo seja 
realizado em outro local, como por exemplo, Bairro, Jardim São Luiz, Jardim 
Boa Vista, Jardim Alvorada, Jardim Nova Santa Rita, Jardim do Lago, Jardim 
Lagoinha, ficando assim, este Centro Olímpico próximo de uma área de 
grande população, para que não ocorra o mesmo que ocorreu na 
Administração passado, que foi a construção da Biblioteca Municipal e o 
Auditório “Mario Covas” em um Bairro muito distante da população, 
portanto, vamos apoiar a construção desta obra que é extremamente 
importante, mas, em uma região de grande população, para que seja mais 
útil; Quero, deixar registrado nesta noite que recebi um oficio, do Sr. Luiz 
Fernando Ticher, fazendo sérias acusações a Administração Municipal, onde 
cita que avistou, por diversas vezes, veículos Municipais realizando serviços 
que não era de grande necessidade, para pessoas de nossa cidade, 
portanto, agradeço o Sr. Luiz Fernando, pela iniciativa e coragem em assinar 
este oficio, sendo assim, solicito ao Líder do Sr. Prefeito e Vereadores, para 
que reivindique ao Sr. Prefeito e seus Diretores, maior seriedade no trato com 
a Administração Pública; Quero agradecer o Deputado Roque Barbieri, pela 
liberação das Verbas no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para o 
Asilo e R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para a Vila João Lázaro, à qual irá 
beneficiar muitas pessoas”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Com 
relação ao Centro Olímpico, quero informar que nos próximos dias, 
estaremos agendando uma reunião  com o Sr. Prefeito Municipal, a fim de 
obtermos maiores explicações sobre este caso e quero convidar, na 
ocasião, todos os Srs. Vereadores para nos acompanharmos”; José Rodrigues 
manifesta o seguinte: “Realmente o Centro olímpico ser construído no Jardim 
Itália, satisfaz alguns moradores e outros não e, particularmente, o que 
caberia muito bem no Bairro Jardim Itália, servindo o Bairro Planalto seria 
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uma creche, pois muitas mães precisam trabalhar e não podem pela falta 
deste benefício”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Quero parabenizar 
o trabalho de todos envolvidos no Projeto de Zoonose, Vereadores, Marcelo, 
José Rodrigues, sendo que este Projeto começou a ser transitado nesta 
Casa, a mais de seis anos e agora está prestes a se tornar uma feliz 
realidade”; Paulo Henrique de Melo, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas, Imprensa presente, quero parabenizar o Sr. 
Marco Barbatana que tem feito companhia para nós em quase todas as 
Sessões; Com relação ao Projeto de lei dispondo sobre zooneses, 
recentemente, participei de uma reunião com o pessoal do CAIS, que estão 
fazendo uma coleta de cachorros, que estão sendo presos dentro de um 
chiqueiro, desativado, existente dentro do CAIS e a população do CAIS está 
fazendo uma coleta interna de rações, a fim de prenderem estes animais, 
para tirá-los das ruas e até mesmo de dentro do próprio CAIS, que, também, 
são muitos e esta lei de controle de zoonese virá consolidar esta atitude 
dentro desta entidade. Logo após, usa da Palavra para apoiar a Indicação 
dispondo sobre a galeria de Presidentes e suas Indicações apresentadas 
nesta Sessão; Foi introduzido através do Projeto de Lei nº. 030/07, do Sr. 
Prefeito Municipal, no âmbito do Legislativo Municipal, no ano passado, nas 
Prioridades e Metas da Lei do Plano de Diretrizes, no Plurianual de  
Investimento, é interessante que a Câmara pudesse tomar a iniciativa de 
criar um veículo de divulgar o trabalho da Câmara, pois, um cidadão 
comum, desinformado, não tem noção do que se passa aqui dentro, 
portanto, fica aqui indicado à Mesa Diretora, pois, já foi introduzido, em 
junho do ano passado, a inclusão da divulgação de atos oficiais e matérias 
de interesse público do Legislativo, inclusive, juntamente com o Programa de 
Implantação de Atendimento a População, é interessante que possamos 
fazer uso disto, uma divulgação do que a Câmara faz internamente, para 
que a população possa tomar conhecimento e, isto é de interesse de todos 
nós Vereadores, Quero parabenizar a Mesa Diretora, pela iniciativa de 
oferecer o Titulo de Cidadão Santarritense ao Padre Jorge Masin, o qual é 
merecedor de todo reconhecimento; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: 
“Gostaria de solicitar ao Ver. Carlos, Líder do Executivo nesta Casa, no Bairro 
Recanto da Colina, na última rua, onde logo se vê a estrada da Cana, não 
existe nenhum obstáculo e nada indicando que ali é uma ribanceira e, 
recentemente, quase que um veículo caiu naquele local, portanto, seria 
importante que o Executivo colocasse neste local alguma cerca ou placas 
indicativas de que a rua não tem fim, sentindo decida que, também, é uma 
solicitação dos moradores daquele local. Paulo César Missiato, manifesta o 
seguinte: “Gostaria de estender ao Atleta Ariston todo o nosso apoio; Quero 
solicitar ao Sr. Presidente que seja enviado ofício ao Departamento de 
saúde, a fim de ser estudado o caso da DIR, que está saindo de Araraquara 
para Ribeirão Preto, isto é, está saindo de um lugar que está ruim e indo para 
outro que está péssimo e isto muito nos preocupa, em Ribeirão Preto a 
situação da Saúde está muito complicada, portanto, temos que analisar a 
fundo esta mudança; Com relação ao Centro Olímpico, o Ver. Marcelo tem 
todo o meu apoio, pois, recebemos um abaixo assinado dos moradores do 
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Jardim Itália, que se manifesta contrários a Construção do Centro Olímpico e 
logo em seguida recebemos um abaixo assinado com assinaturas de 
pessoas que não tem nada a ver com o Bairro Jardim Itália, moradores de 
outros Bairros e isto nos causou estranheza, e acreditamos que aquele bairro 
carece  muito mais de uma creche, gostaria, também, que nos fosse 
esclarecido pelo Departamento de Educação o motivo que levou a perda 
do repasse da Merenda Escolar para nosso Município”. 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 12ª 
Sessão Ordinária  à ser realizada no dia 20 de agosto de 2.007, às 20:00 horas, 
para ser Discutido e Votado os Projetos de Lei números: 032/2.007, 
Autorizando o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de 
cooperação mútua com a Associação Comercial Empresarial de Santa Rita 
do Passa Quatro – ACE – na forma que especifica e dá outras providências; 
034/2.007, Acrescentando-se metas e prioridades a Lei nº 2.658/06 “Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.007; 035/2.007, 
Acrescentando-se metas e prioridades a Lei nº 2.611/05 “Lei do Plano 
Plurianual de Investimentos para o período de 2.006 a 2.009; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 002/2.007, Dispondo sobre a concessão de Título de 
Cidadania Santarritense Honorário ao Reverendíssimo  Padre Giorgio Masin, 
pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados a nossa comunidade e ao 
nosso Município. 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: 20 de agosto de 2.007.   
 
 
 

                  Ver. Márcio Barioni 
      Presidente 

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