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

                                                  Aos sete dias do mês de outubro 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 Quinta 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 Rodrigues solicitam um 
minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Sr. Antonio de 
Oliveira do Nascimento; Sr. José Nicolau Barbosa; Sr. Salvador Fioroni; Sr. 
Mário Ferronato; Srª. Olívia Antonia do Nascimento; Srª. Maria das Dores Pazini 
Missiato; Sr. João Rodrigues e Sr. Luiz Vencel, 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)- Ofício nº. 045/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando 
Projeto de Lei nº. 052/2.008, o qual Autoriza a alienação de imóvel que 
especifica, por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo. O referido Projeto de Lei será encaminhado 
às Comissões de Justiça e Redação e de Política Urbana Rural e de Meio 
Ambiente, para estudos e manifestações; 2)- Ofício nº. 046/08, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 053/2.008, o qual Altera § 2º 
do Artigo 1º da Lei nº. 2.771, de 08 de julho de 2.008. O referido Projeto de Lei 
será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, para estudos e 
manifestações; 3)- Ofício nº. 047/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº. 054/2.008, o qual Estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Santa Rita do Passa Quatro, para o exercício de 
2.009, em R$.49.500.000,00 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil reais). 
O referido Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Finanças 
Orçamento Economia e Administração Pública para estudos e 
manifestações; 4)- Ofício nº. 048/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, 
referente ao mês de Julho e Agosto de 2.008. Os referidos Balancetes ficarão 
arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos Senhores Vereadores; 
5)- Requerimento apresentado pelo Sr. Vereador José Rodrigues nº. 
029/2.008, Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de 
Aplauso e Congratulações aos dignos e ilustres Mestres da rede de ensino de 
nosso País, pelo dia 15 de outubro, consagrado aos Professores pelo que 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Câmara Municipal  da Estância de Santa Rita do Passa Quatro 
Estado de São Paulo 

CNPJ – 50.719.681/0001-10 
Rua José Rodrigues Palhares, 117 - Fone/Fax (019) 582-2441 - CEP 13.3670-000 

 

 2 

representa na formação educacional de cada um dos cidadãos, dando 
tudo de si para a formação do alicerce cultural de nosso Brasil. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 6)- 
Indicação  apresentada pelo Sr. Vereador José Rodrigues, número: 
074/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
através dos órgãos competentes, seja determinada a  construção de um 
Parque de Diversões ao lado da Praça, em construção, no Bairro Jardim 
Planalto. 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: “Sr. Presidente; Nobres Colegas e Platéia presente, boa noite. 
Quero cumprimentar os candidatos eleitos, pela brilhante votação e 
esperamos um ótimo trabalho dos mesmos; Quero, também, cumprimentar 
os Senhores: Antonio Carlos da Silva, conhecido por Bia; Mauro Fischer e 
todos os funcionários do Ginásio de Esporte, pelos Jogos da Integração 
Municipal, que esteve bem organizado, estão todos de parabéns”; Maria 
Rita de Cássia F. M. de Oliveira, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; 
Mesa, Nobres Colegas e Platéia presente: Quero, inicialmente, cumprimentar 
os colegas reeleitos, os novos Vereadores aqui presente, como alguns que 
não foram eleitos; Eu, também, saio desta campanha não eleita, mas, 
apesar da derrota, nós entramos num pleito esperando uma vitória, até 
mesmo pelo motivo de que temos propostas sérias, foi isto que aconteceu 
conosco, mas, de certa forma somos todos vitoriosos, primeiro porque Deus 
nos dá saúde vida e disposição para o trabalho e participar de uma 
campanha é sempre um rico, temos a oportunidade de conhecer mais de 
perto a nossa cidade, as pessoas, seus problemas, é uma campanha intensa, 
muito rica, portanto, fica aqui nosso cumprimento ao Prefeito reeleito e a 
responsabilidade que recai sobre ele no segundo mandato e espero que 
agora sim, se faça obras e se pense em desenvolvimento para nossa cidade, 
pois, neste primeiro mandato vimos justificativas de pagamento de dívidas, 
portanto, espero que possamos ver isto; O resultado do pleito nos mostra 
que, nós políticos, estamos sofrendo um desgaste muito grande, tivemos um 
número de abstenção altíssimo e isto reflete que as pessoas estão 
contestando; Quero desejar a todos eleitos e reeleitos, uma boa sorte, que 
podem contar conosco; Finalizando, quero fazer um agradecimento público 
ao Vereador Paulo Missiato que abriu as portas de sua Empresa e ao 
Vereador Marcelo, que em inúmeras reuniões realizadas fez questão de nos 
convidar, agradeço pelo apoio e atenção recebida; Está entrando nesta 
Casa, um Projeto de Lei dispondo sobre alienação de imóveis para a CDHU, 
com fins de construção de casas populares, acompanha o Projeto um laudo 
de avaliação do imóvel, assinado pelo Engenheiro Agrimensor, Márcio 
Tadeu Morandi, neste laudo é feita algumas anotações, mas, se fixa no valor 
total da terra, acredito que precisamos de um relatório de órgãos 
competentes, antes de votarmos este projeto, pois, uma vez autorizado a 
alienação em doação, se este local for impróprio para construção de casas 
isto irá nos trazer sérios problemas”; José Rodrigues, para manifestar o 
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seguinte: “Quero agradecer a população Santarritense, por ter permitido 
que este Vereador permanecesse nesta Casa por seis mandatos, muito 
obrigado a todos”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Boa noite, 
Sr. Presidente; Nobres Colegas e Platéia presente: “Quero externar minha 
tristeza pela não reeleição de vários colegas, são pessoas que aprendemos 
a gostar e conviver e farão muita falta nesta Casa; Desejo ao Sr. Prefeito 
muito sucesso, que ele possa à partir de agora arrumar a Casa, rever seus 
conceitos, melhorar sua equipe, assumir, realmente, um compromisso com o 
Município, realizar obras e abrir os olhos, ver a situação que se encontra o 
Município, portanto, fica aqui nosso desejo que possamos melhorar esta terra 
querida; Esta lei que doa a área para a CDHU para a construção de casas 
populares, acredito que precisamos nos reunir com o Sr. Prefeito, antes da 
doação, para discutir quais são os critérios que serão adotados para a 
doação destas Casas, portanto, antes de aprovarmos este Projeto 
precisamos de uma reunião com o Sr. Prefeito, para termos certeza dos 
critérios que serão discutidos para a distribuição das casas, considero isto 
fundamental para o nosso Município e temos uma responsabilidade imensa 
nesta questão”; Maria Rita, para manifestar o seguinte: “Sr. Vereador, na 
verdade, quanto a entrega das casas, estas exigências serão do órgão 
financeiro, acredito que temos que deixar bem claro, pois, a população 
mais carente, necessita entender que ela passa por um clivo do agente 
financeiro, as casas não serão doadas, serão compradas, financiadas e este 
é um trabalho que exige muita transparência, sendo assim, sugiro que 
quando da entrega, se faça da forma mais clara e transparência e como 
Assistente Social na cidade, já assisti alguns núcleos habitacionais, as casas 
sendo entregues e causando muitos problemas e insatisfações, portanto, 
acredito na preocupação no estabelecimento de critério para inscrição, em 
um primeiro momento esta reunião se faz necessária para discutirmos melhor 
esta área que me pareceu comprometedora, diante do laudo do 
agrimensor”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Obrigado pela 
correção, eu me expressei mal, não seria doação e sim compra, mas, estes 
critérios, que dependem do agente financeiro, também, acredito que 
dependam do Executivo e Legislativo, portanto, não podemos nos ater as 
questões financeiras para que o agente tenha sua satisfação e seu retorno”; 
José Mário Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres 
Colegas e platéia presente. Parabéns aos colegas Vereadores, não eleitos e 
aos colegas eleitos, espero que continuem prestigiando nossa Casa; Gostaria 
de me redimir perante a Senhora Vera Carnieli, que é uma Santarritense, que 
esteve quarenta anos fora de Santa Rita e agora retorna depois de limitar na 
saúde, na capital, seja bem vinda; Gostaria de fazer uma correção com 
relação a mortalidade infantil de Santa Rita, que algum tempo atrás 
mencionei que teria sido zero, mas, não foi, pois, perdemos uma criança no 
Município, numa saúde que está muito criticada, mas, nesta área, estamos 
muito bem; Com relação ao pleito eleitoral, em termos de falta de Juízo de 
algumas pessoas, já melhoramos muito, pois, este ano foi uma eleição muito 
mais tranqüila que nos anos anteriores; Gostaria de acrescentar que saiu o 
comentário que os candidatos: Castaldi, Heraldo e Paulo Missiato haviam 
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acusado o colega Paulo Henrique de Melo e eu digo agora que mau 
caráter nós não temos”; Paulo César Missiato, para manifestar o seguinte. 
“Gostaria de parabenizar os candidatos eleitos e reeleitos, nos quais me 
coloco entre eles e parabéns, também, aqueles que não se elegeram, mas, 
estão de parabéns pelo trabalho que fizeram, pois, não é fácil colocarmos 
nosso nome para ser avaliado pela população, pois, muitas vezes somos até 
mesmo desrespeitados; Quero, também, parabenizar o amigo Marcelo, pela 
votação, seu trabalho foi aprovado pela população; Quero me dirigir a 
Colega Maria Rita, que foi de um estilo maravilhoso como política, parabéns 
por ter encarado esta campanha com dignidade e respeito, não venceu 
esta eleição, mas, é uma vitoriosa, trago aqui os votos de carinho de todos 
os funcionários de minha empresa; Quero, também, me dirigir ao Colega 
José Rodrigues, que merece toda nossa, homenagem e carinho, por ser um 
fenômeno na política de Santa Rita, por tudo que fez, continua fazendo e 
com certeza, ainda fará pelas pessoas carentes; Ao nosso amigo Carlos e ao 
Atílio que estarão deixando a Câmara, podem sempre contar conosco e 
aos eleitos parabéns”; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: 
“Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Vereador José 
Rodrigues, pelos seus longos seis mandatos e gostaria de solicitar aos 
companheiros, quebrando o protocolo, de uma salva de palmas a este 
brilhante homem público, que desenvolveu uma lindo trabalho nestes longos 
anos, é uma justa homenagem”; José Rodrigues, para manifestar o seguinte: 
“Agradeço a todos pela homenagem, não continuarei a ser Vereador mais 
continuarei a ajudar a todos que precisarem de meus serviços”; O Sr. 
Presidente manifesta o seguinte: “Gostaria de parabenizar a todos os 
candidatos, principalmente, os eleitos e os que fizeram uma campanha 
totalmente limpa e transparente, à todos os meus aplausos”. 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 da Emenda, 
apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº. 
047/2.008, o qual Altera o Artigo 1º da Lei nº. 2.218, de 20 de fevereiro de 
1.998. Submetida em Discussão, solicitou a Palavra o Sr. Vereador José Mário 
Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, como Relator desta 
Comissão, quero esclarecer que esta alteração do seu artigo 1º, conflitava 
com o artigo 2º, quando dizia que ficaria por três anos, e no artigo 1º, 
mudávamos para tempo indeterminado, por isso que foi apresentado esta 
Emenda e esperamos que seja aprovada”. Terminada a Discussão, o Sr. 
Presidente coloca em Votação Única a referida Emenda, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente coloca em 
Discussão e Votação Única o Projeto de Lei nº. 047/2.008, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade, com Emenda; Discussão e Votação Única do 
Projeto de lei nºs: 048/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade; 049/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Dá nova 
redação à Lei nº. 1.887, de 09 de março de 1.991. Submetido em Discussão e 
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Votação Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 051/08, de autoria 
do Sr. Vereador Márcio Barioni, o qual torna obrigatório a colocação de 
orientações sobre o DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Causados por 
veículos Automotores de Vias Terrestres), em estabelecimentos de prestação 
de serviços de saúde públicos ou privados, funerárias e despachantes do 
Município de Santa Rita do Passa Quatro.  Submetido em Discussão solicitou 
a Palavra o Sr. Vereador José Mário Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, parabenizo-o, por este Projeto, pois, é uma vergonha o que as 
companhias de seguro arrecadam em cima dos acidentados, poucas 
pessoas sabem o que é DPVAT, falo, também, como profissional as Saúde, 
pois, quando estamos em um plantão, chega um acidentado, a primeira 
coisa que querem fazer é a ficha do SUS e este convênio paga mais esta 
fatura sendo que a companhia de seguro é obrigada, pois, é lei, ela tem 
que pagar pela assistência médica do acidentado, o hospital, o profissional 
que atende, independente do valor, portanto, esperamos que este Projeto 
de Lei esclareça muito bem, pois, todo acidentado tem este direito. 
Terminada a Discussão, o Sr. Presidente coloca em Votação Única, o referido 
Projeto de Lei, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo para tratar, o Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 7ª 
Sessão Extraordinária à ser realizada à seguir, para ser discutido e votado o 
Projeto de Lei nº. 053/2.008, o qual Altera § 2º do Artigo 1º da Lei nº. 2.771, de 
08 de julho de 2.008, 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: 
20 de outubro de 2.008.   
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 

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