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

                                                  Aos quinze dias do mês de dezembro 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 Vigésima 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, solicita um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes 
pessoas: Sr. José Fázio e Srª. Neuza de Lourdes Fardim Aguilar, 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. 074/08, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 072/2.008, o qual Altera 
Tabelas I e II, fixadas pelo Artigo 17 da Lei nº. 2.523, de 18/12/2.003. 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)- Ofício nº. 076/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº. 073/2.008, o qual Modifica dispositivos da Lei nº. 
2.521, de 18 de dezembro de 2.003 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; 3)- Ofício nº. 073/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta Municipalidade, 
referente ao mês de outubro de 2.008. Os referidos Balancetes ficarão 
arquivadas na Secretaria desta Casa à disposição dos Senhores Vereadores. 
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 e Nobres Colegas; 
Quero cumprimentar todos os Colegas Vereadores e dizer da importância 
desta amizade que foi conquistada nestes quatro anos; Sinto perder alguns 
colegas no próximo exercício, colegas que fizeram um grande trabalho, 
estiveram lutando pela cidade, portanto, deixo aqui meu reconhecimento 
ao companheiro Atílio, Vereador José Rodrigues, que há vinte e seis anos 
trabalha pela nossa cidade, somente nesta Casa e mais de cinqüenta anos 
trabalha pela nossa cidade; O Sr. Presidente, Ver. Márcio, que conduziu 
muito bem esta Câmara e fez um grande trabalho, Ver. Carlos, que 
trabalhou com muito decência e louvor; Maria Rita, grande companheira, 

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 

portanto, deixo aqui o meu respeito e admiração por todos; Estaremos aqui 
nesta Casa, trabalhando no próximo ano e muito do que faremos, será o 
que aprendemos com vocês,  que nos deixaram grandes lições”; Logo após, 
o Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Quero agradecer o apoio dos colegas 
dos funcionários desta Casa e lembrar que tudo o que foi feito por este 
Presidente, foi no sentindo de buscar o melhor e fortalecer, ainda mais, o 
Poder Legislativo em nossa cidade”; José Mario Castaldi, para manifestar o 
seguinte: “Quero, também, cumprimentar a todos, e deixar aqui um 
conselho para os não eleitos, para que continuem trabalhando 
brilhantemente, lá fora, como trabalharam aqui, pois, o futuro, a Deus 
pertence e quem sabe possamos amanhã estarmos juntos novamente”; José 
Rodrigues, para manifestar o seguinte: “Fico muito agradecido pela 
companhia de todos e espero que nossa amizade seja mantida e quero 
desejar a todo o povo de Santa Rita um Feliz Natal e um Santo Ano Novo”; 
Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Quero agradecer o 
nosso Deus, que nos concedeu a oportunidade de conviver com pessoas 
honestas como todos aqui”; Maria Rita, para manifestar o seguinte: 
“Participar da política é muito importante, as pessoas que ficam distantes, 
muitas vezes, possuem idéias muito erradas, de como a política funciona e 
representar o povo Santarritense, como nós fizemos nestes quatros anos é de 
uma responsabilidade muito grande, podemos ter errado, também, pois, 
somos humanos, mas, sempre na busca de melhorar, auxiliar, inclusive, o 
Executivo, pela forma respeitosa e pelo carinho que me trataram, quero 
agradecer todos os funcionários que sempre estiverem prontos a nos 
auxiliarem e que possamos continuarmos sempre juntos, lutando por uma 
Santa Rita melhor, que é o nosso principal objetivo”; O Sr. Presidente 
manifestar o seguinte: “Gostaria de agradecer e cumprimentar o Conselho 
de Pastores de Santa Rita do Passa Quatro, que realizou no dia de ontem, na 
Praça da Bíblia, uma comemoração em homenagem ao Dia da Bíblia, 
inclusive, nesta ocasião, foi chamada a atenção da população, de um 
modo geral, com relação ao alto índice de suicídio em Santa Rita do Passa 
Quatro, portanto, é uma iniciativa extremante salutar e fica aqui registrado 
os parabéns desta Presidência”. 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 Lei nº. 056/2.008, de 
autoria dos Srs. Vereadores Marcelo Simão e Paulo César Missiato, o qual 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela 
ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais, pelo sistema de 
posteamento de rede de Energia Elétrica e de iluminação Pública, de 
propriedade da concessionária de Energia Elétrica que os utiliza e dá outras 
providências. Submetido em Discussão, solicitou a Palavra o Sr. Vereador 
Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Eu entendo que este projeto 
precisa de um Decreto regulamentando a Lei, detalhando as necessidades 
que o Projeto demanda, portanto, quero solicitar urgência neste estudo, que 
a Prefeitura o faça ainda este ano, para que possamos incrementar estes 
valores para 2.009”. Terminada a Discussão, o Sr. Presidente coloca em 
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Votação Única o referido Projeto de Lei, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade; 058/2.008, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o qual Autoriza 
o Executivo Municipal a adquirir, de forma amigável ou litigiosa, uma área 
de terras localizada nesta Município, destinada à ampliação de área verde. 
Submetido em Discussão, solicitou a Palavra o Sr. Vereador Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Quero valorizar a iniciativa do referido Projeto 
de Lei, esta aérea fica nos fundos do Bairro Jardim Planalto, entrada onde 
procria-se muitos insetos e sobem para as residências, estivemos solicitando 
ao Sr. Prefeito a limpeza daquele terreno, ou uma construção de muros que 
barrassem aqueles insetos e por fim optou-se pela compra da área, 
portanto, esta área irá ajudar muito o Jardim Planalto, se a Prefeitura 
mantiver em ordem, sendo assim, é uma grande aquisição, parabéns ao 
Executivo pela compra da área e a toda a população do Bairro Jardim 
Planalto, que trouxe esta reivindicação, diversas vezes da qual pude ser 
portador ao Sr. Prefeito”. Terminada a Discussão, o Sr. Presidente coloca em 
Votação Única o referido Projeto de Lei, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade; 069/2.008, 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 referido Projeto de Lei 
aprovado por unanimidade; 070/2.008, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato de locação, destinado 
à instalação da Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Passa Quatro. 
Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei 
aprovado por unanimidade; 071/2.008, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, o 
qual Autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato de locação, ficando 
autorizado a prorrogar o contrato de locação do prédio sito à Av. Padre Pio 
Corso, nº. 2.248, Jd. São Vicente, nesta cidade, destinado à residência do 
Juiz de Direito Titular da Comarca. Submetido em Discussão e Votação 
Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente informa que à partir 
do dia 16 de dezembro, esta Câmara Municipal entrará em recesso, de 
acordo com o Artigo 28 da L.O.M. 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 dezembro de 2.008.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 

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