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

 
                                       Aos quinze dias do mês de outubro 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 Sexta 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, 
os Srs. Vereadores José Rodrigues e Márcio Barioni solicitam um minuto de 
silêncio pelo falecimento dos Senhores: João Manoel Boarato, Onofre da 
Fonseca e Srª Jandira Pavani Tofanim, 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)- Projeto de 
Lei nº 049/2.007, de autoria do Sr. Vereador Marcelo Simão, Proibindo a 
queima de Lixo de qualquer material orgânico ou inorgânico na zona 
urbana, no período que especifica e dá outras providências. 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; 2)- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Mesa  da 
Câmara Municipal, número: 003/2.007, Dispondo sobre a concessão de 
Licença Saúde ao Senhor Prefeito Municipal da Estância Climática de Santa 
Rita do Passa Quatro-SP., Dr. Agenor Mauro Zorzi, 35 (trinta e cinco)  dias de 
afastamento de seu cargo, para tratamento de saúde, no período entre 
15/10/2007 à 18/11/2007, nos termos do Artigo 67, inciso II, da L.O.M.; 3)- 
Ofício 074/07, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando os Balancetes 
da Receita e Despesa desta Municipalidade, referentes aos meses de julho e 
agosto de 2.007.  Os referidos Balancetes ficarão arquivadas na Secretaria 
desta Casa à disposição dos Senhores Vereadores; 4)- Requerimento 
apresentado pelo Sr. Vereador José Rodrigues, número: 022/2.007, 
Requerendo à Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso e 
Congratulações a esses dignos mestres da Rede de Ensino de nosso País, 
pelo que representam 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, o Sr. Vereador José Rodrigues usa da 
Palavra para justificar o referido requerimento. Logo após, o Sr. Presidente 
coloca em Votação o Requerimento de nº 022/2.007, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade; 5)- Requerimento apresentado pelo Sr. 
Vereador Paulo César Missiato, número: 023/2.007, Requerendo à Mesa, após 
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as formalidades regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações à Diretoria 
Pedagógica, Diretoria Administrativa, bem como, a todos os organizadores 
do Projeto “Alunos atores” da Cooperativa de Ensino e Cultura – COC, de 
nossa cidade, pela brilhante apresentação do Grupo de teatro “Néflins”, 
realizada recentemente, no Centro Cultural “Mário Covas”. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 6)- 
Requerimento apresentado pela Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia F. M. de 
Oliveira, número: 024/2.007, Requerendo à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido  Plenário, com fundamento nos Artigos 7º , IX, da Lei 
Orgânica do Município e 105, VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
informações ao Chefe do Executivo Municipal, sobre parecer do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Santa 
Rita do Passa Quatro, no que se refere à implantação do Centro de Apoio 
ao Caminhoneiro – ABCAM em nosso município.  Submetido em Votação, foi 
o mesmo aprovado por unanimidade; 7)- Requerimento apresentado pelo 
Sr. Vereador Carlos Alberto dos Santos, número: 025/2.007, Requerendo à 
Mesa, após as formalidades regimentais, Votos de Aplauso e Congratulações 
ao Sr. Antonio Palmarino Cestenário, alcunhado carinhosamente “Teco” por 
desenvolver com extrema habilidade a profissão de luthier, consistente em 
fabricar e restaurar, artesanalmente, instrumentos de corda. Submetido à 
apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 8)- 
Indicação apresentada pelo Sr. Vereador José Rodrigues, número: 073/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude as 
possibilidades junto ao Departamento competente, no sentido de ser 
arborizada o canteiro  central da Avenida Formoso, em toda sua extensão, 
plantando árvores floridas para dar uma aparência mais alegre nessa 
importa via pública. A Indicação acima referida será encaminhada ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 9)- Indicação 
apresentada pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, número: 074/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude as 
possibilidades de realizar o asfaltamento das Ruas: Messias Franco Abreu e 
José Ferreira Rezende, ambas localizadas no Distrito de Santa Cruz da Estrela, 
neste Município. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 10)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 075/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, providências junto ao 
departamento competente, para levar água encanada até o cruzeiro do 
Cemitério Municipal; 076/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, solicitar ao departamento competente, estudos para eliminar a 
cobrança de taxa mínima na conta de água, para os imóveis que não 
tiverem nenhum consumo no período da medição. As Indicações acima 
referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as 
providências cabíveis. Terminado o Material do Expediente, Sr. Presidente 
manifesta o seguinte: “Eu Gostaria de fazer uma rápida explanação sobre 
um fato que teve uma grande repercussão em Santa Rita, nos últimos dias, 
quanto dos gastos com o Advogado de Prefeitura Municipal, Dr. Sérgio 
Hannas Salim, através da prestação de contas que foi encaminhada a este 
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Legislativo, já determinamos uma auditoria através do Procurador desta 
Casa, que fará um apanhado geral destes gastos, devo ressaltar que alguns 
deles me surpreenderam e creio que todos os demais, alguns gastos são no 
mínimo escandalosos, enquanto que o Sr. Prefeito Municipal em suas 
viagens, faz questão de economia, estes gastos estão indo na contra mão 
de direção do que é determinado pelo Sr. Prefeito Municipal, estamos, 
também, solicitando ao Procurador desta Casa, para que encaminhe ofício 
ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando os demais gastos, concernente a 
telefonemas e, também, hospedagem, alguns fatos nos chamam a 
atenção, dando-se a impressão que este Nobre Advogado, se dirigi com 
uma certa freqüência a cidade de Ribeirão Preto aparentemente, de 
acordo com os números, sem necessidades maiores; O Sr. Vereador Marcelo 
Simão, solicita uma aparte para manifestar o seguinte: “Nós tomamos 
conhecimento deste assunto através do Jornal a “Gazeta”, neste último final 
de semana, tivemos na Prefeitura quando houve esta denúncia, solicitamos 
a documentação da Prefeitura, esta documentação chegou nesta Casa, o 
Sr. Presidente ao invés de nos passar este documento, se dirige ao Jornal, faz 
uma ampla reportagem e, neste momento, não temos nenhum material 
sobre o assunto, são fatos e denúncias graves, estamos ouvindo sua 
explanação sem nenhum documento, acredito que está havendo um 
grande equívoco”; O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Sr. Vereador, por 
se tratar de documentos públicos, está a disposição de todos os Srs. 
Vereadores e de qualquer cidadão; Esta documentação não foi enviada a 
Vereadores, pois, é um complexo muito grande e não têm como enviar a 
todos, mas, está á disposição nesta Casa”; Marcelo Simão, manifesta o 
seguinte: “Eu entendo que Vossa Excelência deveria, em primeiro lugar, se 
dirigir aos seus Colegas, para que tivéssemos conhecimento dos fatos e 
depois ir até a Imprensa, pois, desta forma, fomos pegos de surpresa, com 
perguntas de cidadãos pelas ruas, não estamos discutindo sobre a 
gravidade dos fatos, que é uma outra coisa que temos que apurar, estamos 
falando sobre a condução do assunto, que entendo que Vossa Excelência 
esta equivocado”; Logo após, solicita a Palavra aos Srs. Vereadores: José 
Rodrigues para manifesta o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Platéia 
e demais presentes; Com relação a festa em Homenagem ao Dia das 
Crianças, oferecida pela Prefeitura Municipal, está de parabéns os 
organizadores, embora acredito que houve um número pequeno de 
crianças, mas, o importante é que estas crianças foram lembradas, que Deus 
abençoe sempre nossas crianças; Quero cumprimentar o Funcionário 
Marcos Barbatana, pelo serviço realizado na Praça da “Aparecidinha” e 
aproveitando, volto a lembrar da Praça José Carlos Missiato, a qual 
encontra-se esquecida; Quero agradecer o Sr. José Oneli, que, prontamente  
atendeu os Membros do CCI, que estavam com uma viagem marcada e 
tiveram um problema com o transporte, sendo atenciosamente atendido 
pelo Sr. José Oneli; Quero reiterar uma Indicação apresentada, dispondo 
sobre os problemas das ruas de nossa cidade, que são de paralelepípedos e 
se encontram soltos, causando problemas para os motoristas”; Paulo 
Henrique de Melo, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres 
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Colegas, Imprensa e demais presentes; Falando sobre os paralelepípedos, 
informo que eu cheguei a perder um pneu nestes paralelepípedos; Gostaria 
de solicitar, através do Sr. Presidente, ao Procurador desta Casa, para que 
verificasse a possibilidade de aproveitar nestes cargos criados, através do 
Projeto de Lei nº. 044/07, as últimas pessoas inscritas no último concurso, 
portanto, meu questionamento é que se estamos criando cargos, serão 
aproveitados as pessoas habilitadas no último concurso? Quero parabenizar 
todos os Professores pelo seu Dia; Quero parabenizar, também, os 
organizadores da FAPIS-2007, que muito fizeram para que esta festa 
acontecesse, estão todos de parabéns, inclusive, o Sr. Prefeito Municipal 
pela iniciativa”; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente 
Nobres Secretários, Colegas, Platéia presente, boa noite; Quero parabenizar 
o Sr. Prefeito Municipal, o Muti, o Sr. Milton, Júnior Zanirato, que representam 
o Asilo e a Santa Casa, pela brilhante festa realizada em Santa Rita, que foi a 
FAPIS 2.007, mas, um aspecto que deixou a desejar foi a limpeza, com 
poucos latões de lixo, mas, é algo que se pode corrigir no próximo evento; 
Com relação ao Projeto proibindo queimadas urbanas, o clima está muito 
ruim, o índice de umidade muito baixo, e fazer queimadas nesta época do 
ano, é muito inadequado, portanto, este Projeto cria uma educação 
ambiental, educando e, também, na incidência e reincidência, pune com 
multas; Quero ser solidário ao Colega José Rodrigues, quando colocou sobre 
os paralelepípedo, pude presenciar os funcionários da Prefeitura 
trabalhando na sua recuperação, mas, eles estão numa situação lastimável 
e requerem uma atuação mais séria, como, também, os pernilongos, que é 
uma questão unânime no Município, a gravidade dos pernilongos em nossa 
cidade, portanto, espero que o Senhor Prefeito, providencie uma 
dedetização no Município, com venenos que são permitidos; Quero solicitar 
ao Sr. Presidente, para que encaminhe o assunto do Centro Olímpico a ser 
construído, para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Social, pois, trata-se de uma obra importantíssima, que deve ser analisada 
por este novo Conselho, que saberá definir os parâmetros, condições e 
detalhes desta Obra, que hoje é muito polêmica, prevista para ser 
construída no Jardim Itália, apesar da rejeição; Quero colocar sobre o caso 
do Advogado da Prefeitura Municipal, Dr. Sérgio Hannas, muito me 
estranhou ver a matéria em uma página de Jornal, com uma fartura de 
informações, eu entendo que faltou ética da parte do Sr. Presidente ao 
receber este conjunto de informações, pois, nós todos fomos até a Prefeitura 
buscar estas informações e o Senhor se dirigiu, primeiramente, a Imprensa do 
que aos Srs. Vereadores, acredito que Vossa Excelência deveria ter 
agendado uma reunião com os Srs. Vereadores e apresentado as 
informações, mas, tivemos conhecimento, somente através do Jornal A 
Gazeta de Santa Rita, deste grave fato e isto me deixou profundamente 
triste, pois, sempre lutei pela legalidade nesta Casa, expus da minha 
consideração pelo Advogado, no passado, mas, em nenhum momento 
deixei de me manifestar que iria apurar, portanto, entendo que Vossa 
Excelência tomou uma atitude isolada, sem participar nenhum colega, eu 
pergunto o motivo pelo qual Vossa Excelência não teve a mesma atitude, 
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no caso do Sr. Guido José da Costa, que assumiu publicamente que 
cometeu um crime, que acabou em uma multa de R$.25,00 (vinte e cinco 
reais), crime este, onde usou a máquina pública, para distribuir um jornal que 
fazia propaganda da Administração Municipal”; O Sr. Presidente  manifesta 
o seguinte: “Os documentos são públicos e estão à disposição, Vossa 
Excelência poderá vir à esta Casa mais vezes e terá acesso, não somente a 
este documentos, com todos os outros”; Maria Rita de Cássia F. Mondin de 
Oliveira, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas e Platéia 
presente: “Com relação a este assunto, acredito que Vossa Excelência sabe 
de sua obrigação, na condição de Presidente da Casa; Esta Vereadora, 
realmente, tomou conhecimento do material pela Imprensa, analisando, 
nosso Regimento Interno, diz que quando recebemos pedido para apurar 
fato determinado, podemos propor abertura de uma Comissão Especial de 
Inquérito, em vários outros assuntos esta Vereadora se posicionou favorável a 
abertura de Comissão Especial de Inquérito, sem querer julgar 
antecipadamente, mas, que uma CEI, fosse formada e que apurássemos as 
situações que nos foram apresentadas; Eu entendo que Vossa Excelência 
deve ter razões, mas, entendo que antes de divulgar na Imprensa, 
deveríamos ter ética e respeito para com as pessoas envolvidas, da mesma 
forma que esta Casa procede desde o início do mandato, mas, é o Senhor 
que responde atualmente pela Presidência e acredito que iremos tomar os 
caminhos corretos”. O Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Caso, no mínimo, 
três Vereadores queiram assinar a abertura de uma CEI, esta Presidência 
estará apoiando, evidentemente, mas, enquanto não seja criada, estamos 
levantando todos os documento, com a máxima cautela possível”; Maria 
Rita de Cássia F. Mondin de Oliveira para manifestar o seguinte: “Quero 
solicitar ao Líder do Sr. Prefeito, para que solicite informações sobre uma 
pesquisa habitacional, que está sendo entregue nas casas e causando uma 
expectativa muito grande, estamos em outubro de 2.007, último ano de 
mandato até as próximas eleições, esta pesquisa tem como responsáveis, a 
Prefeitura, a Empresa “Construir” e o Sindicato, portanto, gostaria que fosse 
esclarecido, publicamente, qual a intenção desta pesquisa habitacional, se 
é que haverá tempo hábil para se propor algo, temos, inclusive, a questão 
das Casas, através da CDHU, que ainda aguardamos a liberação para 
construção e isto está causando uma expectativa grande”; Márcio Barioni, 
para manifestar o seguinte: “Esta pesquisa já está nas ruas e trata-se de um 
empreendimento junto a Caixa Econômica Federal e o valor não é muito 
pequeno, em torno de R$.280,00 (duzentos e oitenta reais) a R$.300,00 
(trezentos reais) a mensalidade destas habitações, num total de cem casas”;  
Maria Rita de Cássia F. Mondin de Oliveira, para manifesta o seguinte: 
“Aproveito, também, para que possamos pedir informações sobre a 
liberação do convênio das casas populares; Com relação ao Requerimento 
que esta Vereadora apresentou, solicitando Parecer do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Social, a respeito da implantação da 
ABCAM, acredito que o Requerimento foi bastante claro, este tema foi 
apresentado já para estudo e apreciação do referido Conselho, quando de 
sua implantação em 21 de setembro, do corrente ano e nós recebemos o 
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Projeto de Lei do Executivo, propondo desapropriação do local, para 
implantação da ABCAM, me preocupa pelo motivo de que nós não temos, 
no Projeto, em nenhum momento, a contrapartida da ABCAM, ou seja, é um 
valor alto da Prefeitura, para compra e desapropriação desta área, nos foi 
apresentado apenas um laudo de avaliação de imóvel, acredito que para 
dirimir qualquer duvida, deveríamos ter mais avaliação do valor, este Projeto 
coloca o Sr. Prefeito, na possibilidade de se criar até dois mil empregos, 
quando concluído o Projeto e nós não temos o Projeto da ABCAM, onde ela 
se compromete a fazer, se nos vintes anos que nós estaríamos aprovando, o 
que vai acontecer, se nada for feito? portanto, é muito sério um Município 
receber, realizar uma desapropriação num preço altíssimo, sem amarrar a 
contra partida da ABCAM, é por este motivo que o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento pode nos ajudar, pois, é muito sério criarmos expectativas e 
não darmos respostas”; Carlos Alberto dos Santos, usa da Palavra para 
justificar seu Requerimento de nº. 025/2.007 e, também, para manifestar o 
seguinte: “Quero agradecer o Sr. Prefeito Municipal, os Funcionários Público, 
Marcos Barbatana, Mário Leoni, pelos reparos realizados na Praça 
“Aparecidinha”, deixando os moradores daquele bairro muito satisfeitos; 
Quero, também, agradecer o Sr. Júnior Riz, que tem nos atendido com 
grande presteza, como foi solicitado para que fosse feita uma faixa de 
pedestre, em frente a “Igreja Fonte de Vida”, localizada no Jardim do lago; 
Quanto a Indicação apresentada pelo Ver. José Rodrigues, dispondo sobre 
os canteiros da Av. Formoso, esta semana estará iniciando as obras neste 
local; Com relação a Praça José Carlos Missiato, já está programado para o 
início do próximo ano a reforma do Ginásio de Esportes e, também, a Praça; 
Com relação as denúncias apresentadas, esta Casa não está aqui para 
inocentar e nem mesmo culpar ninguém, estaremos realizando as 
investigações e, com certeza, iremos convidar o Dr. Sérgio para nos prestar 
esclarecimento, Obrigado”; Paulo César Missiato, Usa da Palavra para 
justificar e agradecer a aprovação de seu Requerimento de nº. 023/2.007 e, 
também, para manifestar o seguinte: “Quero parabenizar todos os 
Professores pelo seu dia; Quero, também, informar que consegui junto ao 
Padre Tadeu, Presidente da Santa Rita FM e ao Cloves Camargo, Vice-
Presidente, a transmissão gratuita de nossas Sessões Legislativas, ficando a 
cargo desta Presidência os contatos para o início deste trabalho; Quero 
parabenizar os Organizadores da FAPIS e todos os seus colaboradores, pelo 
maravilhoso evento, que foi de grande sucesso; Com relação às denúncias 
feitas no Jornal sobre o Advogado Dr. Sérgio, não queremos discutir o fato 
da denúncia realizada e sim, o fato de nós interarmos de assuntos de grande 
seriedade, através de jornais; Acredito que este fato que está acontecendo 
é muito grave, para não tomarmos nenhuma atitude; Nós Vereadores, não 
estamos aqui para sermos a favor ou contra a nada, mas, desde que fomos 
empossados, estamos, solicitando que o Sr. Prefeito Municipal agende, 
mensalmente, uma reunião com todos os Senhores Vereadores para 
discutirmos juntos as necessidades do Município e isto ainda não ocorreu”; 
José Rodrigues, para manifestar o seguinte: “Tenho a informação de que a 
Sra. Nair, esposa do Saudoso Brasil Paulista, está indo embora de nossa 
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cidade, junto a seus filhos, devido à sua idade, esta senhora trabalhou muito 
em prol dos necessitados, portanto, a ela todo o nosso Carinho e 
reconhecimento, que Deus a acompanhe”; Maria Rita de Cássia F. Mondin 
de Oliveira, solicita uma aparte, para manifestar o seguinte: “Fica aqui uma 
sugestão, D. Nair já foi homenageada por esta Casa, mas, seria muito justo 
se fizermos um agradecimento especial a D. Nair que, realmente, por muitos 
anos, exerceu um trabalho social de um valor imenso; portanto, fica aqui 
registrado todo o meu apoio”. 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 dos Projetos de Lei, do Executivo, 
números: 042/2.007, Alterando Artigo e acrescenta parágrafo na Lei nº 2.599, 
de 18 de julho de 2.007. Submetido em Discussão, solicitou a Palavra a Srª 
Vereadora Maria Rita, para manifestar o seguinte: “Sabemos que não há o 
que discutir quanto à necessidade e merecimento da aprovação do 
referido Projeto de Lei e ficamos mais tranqüilos quanto ao Parecer da 
Comissão, que justifica que tal alteração já está prevista e pode ser inserida 
como uma alteração prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária e no PPA, 
não constou do Projeto de Lei, mas constando do Parecer, ficamos 
amparados, no sentido de estar plenamente de acordo com o que 
apregoar a Legislação tributaria”. Terminada a Discussão, o Sr. Presidente 
coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 042/2.007, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade; 044/2.007, Criando vagas no Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Submetido em 
Discussão, solicitou a Palavra a Srª Vereadora Maria Rita, para manifestar o 
seguinte: “A Comissão apresentou, em seu Parecer, a Justificativa de que 
está de acordo com o PPA e Lei de Diretrizes Orçamentária e a colocação 
do Ver. Paulo H. Melo, de que sejam contratadas as pessoas aprovadas no 
concurso, é mais do que justo”. Terminada a Discussão, o Sr. Presidente 
coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº. 044/2.007, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade; Discussão e Votação Única do Projeto  de  
Decreto Legislativo nº. 003/2.007, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, 
Dispondo sobre a concessão de Licença Saúde ao Senhor Prefeito Municipal 
da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro-SP., Dr. Agenor Mauro 
Zorzi, 35 (trinta e cinco)  dias de afastamento de seu cargo, para tratamento 
de saúde, no período entre 15/10/2007 à 18/11/2007, nos termos do Artigo 67, 
inciso II, da L.O.M. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido 
Projeto de Decreto Legislativo aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente convoca Srs. 
Vereadores para a 17ª Sessão Ordinária  à ser realizada no dia 05 de 
novembro de 2.007, às 20:00 horas, para serem Discutidos e Votados os 
Projetos de Lei, números:  033/2.007, do Executivo, 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;  Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei nº: 
041/07, da Mesa da Câmara, Dispondo sobre a revisão e alteração da Lei 

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) 3582-2441 - CEP 13.3670-000 

 

 8 

Orgânica da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro, conforme 
especifica; 045/2.007, da Mesa da Câmara, Dispondo sobre denominação 
de área de lazer, passando a denominar-se Área de Lazer Jovelino Augusto 
Braga, a área de lazer localizada na Av. José Ribeiro de Oliveira, esquina 
com a Rua Caetano Barioni, no Bairro Jardim São Luiz; 046/2.007, Dispondo 
sobre denominação de área de lazer, passando a denominar-se, Área de 
Lazer Antonio Rodrigues Neto, a área de lazer localizada na Rua Durvalina 
Leal, no Bairro Jardim Alvorada; Parecer do Tribunal de Contas do Estado de 
S. Paulo, referente à prestação de contas do exercício de 2.005. 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: 05 de novembro 
de 2.007.   
 
 
 

                  Ver. Márcio Barioni 
    Presidente 

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