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

                                                  Aos dezesseis dias do mês de janeiro 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 
Extraordinária, 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: José Rodrigues, José Mário 
Castaldi e Márcio Barioni, solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento 
das seguintes pessoas: Profª. Aime Gonso Alves dos Santos; Inês Dainesi 
Conradi; Carolina Canali; Antonio José Sinesi; Otávio Ferronato; Paschoalina 
S. Pereira; Idalina Conceição Borer e Ana Delsin Reato, ocorrido 
recentemente. Logo após, solicita ao 1º Secretário da Mesa, Ver. Paulo César 
Missiatto, para que proceda a leitura da Moção de Apoio nº 001/2.008, 
Dispondo sobre diretrizes a serem adotadas pelo Poder Executivo Municipal, 
para um melhor aproveitamento das instalações do CAIS – Centro de 
Atendimento Integral à Saúde, solicitando ao Governador do Estado de São 
Paulo, apoio no sentido de que sejam concedidas as tão almejadas 
autorizações. O Sr. Presidente coloca em Discussão a referida Moção e após 
ser amplamente discutida, o Sr. Presidente coloca a mesma em Votação 
Única, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, solicita, para que 
proceda a leitura do material referente à ORDEM DO DIA, constante no Edital 
de Convocações, sendo: Discussão e Votação Única do Projeto de Lei, do 
Executivo nº. 072/2.008, Criando vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro.  Submetido em Discussão, solicitou 
a Palavra os Srs. Vereadores: Maria Rita de Cássia F. M. de Oliveira, para 
manifesta o seguinte: “Eu verifiquei que nem na mensagem nem no Projeto e 
até mesmo nas Comissões que apresentaram seu Parecer, fizeram menção a 
verba destinada ao Orçamento Municipal, onde seria empenho, está dentro 
do percentual para contração de pessoal, à Lei de Responsabilidade Fiscal, 
apenas faço uma ressalva se não seria bom colocarmos isto, para que fique 
perfeitamente correto”; José Mário Castaldi, para manifestar o seguinte: 
“Quero cumprimentar o Sr. Prefeito pela preocupação em realizar este 
concurso para médico e principalmente, explicitando qual a especialidade 
deste médico, a rede tem apenas um médico cirurgião e todos os concursos 
anteriores não constavam médicos por especialidade, foi muito importante 
esta preocupação, pois, sabemos que o profissional irá exercer a função 
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citada”; Após ser amplamente discutido o referido Projeto de Lei, o Sr. 
Vereador Paulo Henrique de Melo, solicita que seja anexado ao Projeto de 
Lei em pauta, cópia do Impacto Financeiro e Orçamentária, estando de 
acordo todos os Srs. Vereadores; Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: 
“Quero deixar aqui registrado que, caso o Executivo contrate o Empresa 
“Conatec” para a realização deste concurso, irei repudiar esta atitude, pelo 
fato de que, no ano de 2005, esta Empresa prestou um péssimo serviço ao 
nosso Município, quando da realização de um concurso que trouxe 
conseqüências ruins para nosso Município”;  Terminada a Discussão, o Sr. 
Presidente coloca em Votação Única o Projeto de Lei nº 072/2.007, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar na 
presente Sessão, o Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 1ª Sessão 
Ordinária  à ser realizada no dia 07 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: 07 de fevereiro de 2.008.    
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
                                                          Presidente 

 
 
 
 

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