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

                                                  Aos sete dias do mês de fevereiro 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 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, José Mário Castaldi e Maria Rita, solicitam um minuto de silêncio pelo 
falecimento das seguintes pessoas: Narciso Barioni, Sabina Rosa Botelho 
Bocamino, Angelina Bernadochi Marcondi, José Delsin, Andréa Santos e Walter 
Cassoli, ocorrido 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)- Projeto de Resolução nº. 001/08, 
Dispondo sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito – 
CEI. O referido Projeto de Resolução será Discutido e Votado na Ordem do Dia da 
presente Sessão; 2)- Ofício nº 003/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, referente ao 
mês de novembro de 2.007. Os referidos Balancetes ficarão arquivados na 
Secretaria desta Casa à disposição dos Srs. Vereadores; 3)- Requerimento nº. 
001/2.008, Requerendo Votos de Aplausos e Congratulações à Diretoria da “Casa 
Transitória Santa Rita”, em especial a Presidente, Srª. Iná Benedita N. 
Francischi e ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Dr. Alexandre A. da 
Cruz Feliciano, pelo lançamento do Projeto Observatório Uni Duni Te, ocorrido no 
último dia 24 de janeiro de 2.008, no Auditório do CAIC. Submetido à apreciação 
do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 4)- Indicações apresentadas 
pelo Sr. Vereador José Rodrigues, números: 001/2.008, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através do Departamento 
responsável, seja determinada a sinalização, com placas, até onde vai o Perímetro 
Urbano e onde se inicia a parte rural, nas vicinais de nosso Município;  
002/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, em 
entendimento com a Paróquia de Santa Rita de Cássia, seja colocado um guarda 
noturno em nossa Igreja Matriz; 003/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que seja estudado pelo Departamento de Obras da 
Municipalidade, a realização do escoamento das águas fluviais, bem como, 
residenciais, defronte a EMEI “Madre Carmelita”, na Rua Prof. José Gonso, à 
direita, sentido bairro-centro e, também, na Rua José Rodrigues Palhares, nº. 82, 
centro, até a esquina do Senhor Sintoni. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 5)- 
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Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Márcio Barioni, nº. 004/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, em contato 
com a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações seja permitido que a 
Prefeitura Municipal crie, em nosso Município, redes sem fio de acesso à internet 
(wifi) e ofereça o serviço à população, sem a necessidade de constituírem uma 
empresa especificamente para esse fim, desde que o serviço não seja cobrado do 
usuário. A Indicação acima referida será encaminhada 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: José Rodrigues, para manifestar o seguinte: “Quero parabenizar 
o Sr. Presidente, pela reforma realizada nesta Câmara Municipal, deixando nosso 
prédio muito adequado para os trabalhos e para o atendimento da população”; 
Márcio Barioni, para manifestar o seguinte: “Quero agradecer o Sr. Prefeito 
Municipal, através do Líder do Sr. Prefeito nesta Casa, Ver. Carlos, pelo 
atendimento a solicitação de aquisição de Camisas, chapéus e protetores faciais 
aos funcionários que trabalham com serviços perigosos e vejo que algumas coisas 
foram adquiridos, mesmo aos poucos, mas, protegendo sobremaneira os 
funcionários; Maria Rita, para manifestar o seguinte: “Sou portadora de um 
abaixo assinado, encaminhado a nós Vereadores, que é sobre o barulho e tumulto 
no Bairro Jardim, por pessoas que freqüentam os estabelecimentos comerciais, 
localizados neste bairro e estão solicitando que seja aplicada a fiscalização, pois, 
existe a lei do silêncio; Tive contato com alguns proprietários dos 
estabelecimentos comerciais, neste bairro, e eles disseram que estão procurando 
cumprir o que exige a lei e colocam que o problema maior é com os Jovens, que 
ficam pelas ruas e não propriamente dentro dos estabelecimentos comerciais; 
Gostaria de colocar como sugestão, que discutíssemos juntos com o Executivo, no 
sentido de evitar uma ocorrência séria e se os estabelecimentos comerciais 
estiverem de acordo com o que a lei estabelece, não há nem um problema da parte 
deles, mas caberia um trabalho educativo e até os proprietários de 
estabelecimentos comerciais, estão dispostos a discutir o problema, uma vez que 
não querem ser prejudicados”. 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 Resolução, número: 001/2.008, Dispondo sobre a 
conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito – CEI. Submetido em 
Discussão, solicitou a Palavra o Sr. Vereador Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Como Presidente desta CEI, que muito me honrou fazer parte, 
Juntamente com os Nobres Colegas, os quais quero agradecer imensamente, 
pelos trabalhos prestados, Dr. Daniel Lencioni que não mediu esforços, a todos 
meu profundo agradecimento pela seriedade como foi conduzido os trabalhos; 
Houve um questionamento por parte da Imprensa, se acabaria em pizza ou não 
esta CEI, eu não sei se o resultado irá agradar a toda população, mas, foi um 
trabalho muito sério, que expôs os problemas levantados e na limitação de uma 
CEI, creio que nos aprofundamos bastante, portanto, acredito que isto é muito 
importante ressaltar; Estamos encaminhando a conclusão deste trabalho para a 
Imprensa e nós não nos furtamos em mostrar as falhas através da Comissão, 
mostramos um abuso nos valores, uma falha parte da Comissão de Licitação na 
inclusão da Clausula IV, a necessidade dos Diretores estarem fiscalizando o 
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trabalho por prestadores de serviço, contratados pela Prefeitura, mostramos a 
falha do Ordenador de Despesas, no caso, Dr. Agenor Mauro Zorzi, em apresentar 
mecanismos de controle destas despesas; Quero propor a todos que possamos 
incluir uma Emenda na Lei Orgânica do Município, para que esta Diretoria possa 
estar, futuramente, amparando o Prefeito Municipal, neste mecanismo de 
controle, para que não mais ocorra estes fatores, sendo assim, entendo que esta 
Comissão realizou um trabalho sério, silencioso e agora apresentaremos este 
trabalho a Imprensa e a todos, muito obrigado pela colaboração”; Paulo Henrique 
de Melo, para manifestar o seguinte: “Quero parabenizar a Comissão pela 
iniciativa e por todo trabalho realizado, Gostaria de passar a informação de que o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, disponibilizou em seu Site, um 
sistema que se chama Sizadi, Sistema de Adiantamento, todos os órgãos públicos, 
autarquias, Prefeituras, Câmaras, hoje é obrigado a prestar contas ao Tribunal 
de todos os adiantamentos que foram feitos durante o exercício”; Maria Rita, para 
manifestar o seguinte: “Peço licença ao Presidente da CEI, acredito que ficou bem 
claro, em minha opinião, esta CEI incitaria outras CEIS; Surpreendeu-me 
verificar que um profissional contratado, o advogado, cometeu irregularidades, 
isto ficou comprovado e fico preocupada que o Executivo deixa acontecer situações 
como esta, que apenas veio à tona, pelo fato de ter havido desentendimento entre 
pessoas do Executivo, portanto, acredito que temos que estar atentos, pois, nos 
desmoraliza se não tomarmos atitudes”; Paulo César Missiato, para manifestar o 
seguinte: “Quero parabenizar a todos que fizeram parte desta Comissão, em 
especial o Ver. Marcelo, Presidente e Carlos, como Relator e ao Dr. Daniel, pelo 
apoio”; Márcio Barioni, para manifestar o seguinte: “Gostaria de parabenizar a 
todos pelo trabalho, que muitas vezes deixaram seus afazeres profissionais para 
darem atenção a esta CEI”; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o 
seguinte: “Gostaria de agradecer a todos os Colegas que fizeram, parte desta CEI, 
foi um trabalho difícil, cauteloso onde buscamos informações no tribunal de 
Contas que muito nos foi útil; Queremos agradecer o Dr. Daniel Lencioni, que 
muito nos apoiou. Terminada a Discussão, o Sr. Presidente coloca em Votação 
Única o Projeto de Resolução nº. 001/2.008, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. 
Presidente convoca Srs. Vereadores para a 2ª Sessão Ordinária,  à ser realizada 
no dia 18 de fevereiro de 2.008, às 20:00 horas e 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: 18 de fevereiro de 2.008.    
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
                                                        Presidente 

 
 
 

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