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

                                                  Aos dezessete dias do mês de novembro 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 Oitava 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, Maria Rita e José Rodrigues, 
solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes pessoas: Srª. 
Helena Macedo Pereira, Sr. Benedito Moreira da Silvia, Srª. Ilene Vizioli 
Pimenta, Srª. Elidia Furlete e Srª. Maria do Carmo de Oliveira, 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. 052/08, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 055/2.008, o qual Dispõe sobre 
autorização para devolução de recolhimento previdenciário de carga 
suplementar dos professores municipais. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças Orçamento 
Economia e Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo para estudos e manifestações; 2)- Projeto de Lei nº. 
056/2.008, de autoria do Sr. Vereador Marcelo Simão e subscrito pelo Sr. 
Vereador Paulo César Missiato, Autorizando 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. 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)- Projeto de Lei nº. 057/2.008, de autoria de todos os Srs. 
Vereadores, Dispondo sobre  a denominação da Sala de Imprensa da 
Câmara Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro – SP, 
ficando denominada Sala de Imprensa “José Rodrigues”, a Sala de Imprensa 
da Câmara Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro - 
SP. O referido Projeto de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e 
Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para 
estudos e manifestações; 4)- Ofício nº. 051/08, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, enviando os Balancetes da Receita e Despesa desta 
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Municipalidade, referente ao mês de setembro de 2.008. Os referidos 
Balancetes ficaram arquivados na Secretaria desta Casa à disposição dos 
Srs. Vereadores; 5)- Ofício nº. 058/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº. 058/2.008, 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. O referido Projeto 
de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças 
Orçamento Economia e Administração Pública e de Política Urbana, Rural e 
de Meio Ambiente para estudos e manifestações; 6)- Ofício nº. 060/08, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 059/2.008, o qual 
Fixa o Valor de Referência e dá outras providências, sendo que o valor que 
servirá de base para aplicação do indexador de tributos e taxas 
estabelecido no artigo 2º  da Lei nº. 1.952, de 27/12/1991 e posteriores 
alterações, passando a ser de R$.67,03 (sessenta e sete reais e três centavos). 
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; 7)- Ofício nº. 061/08, de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 060/2.008, o qual Institui a Planta de 
Valores Imobiliários do Município de Santa Rita do Passa Quatro, para o 
exercício de 2.009. 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; 8)- Ofício nº. 062/08, de autoria do Sr. 
Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 061/2.008, o qual Altera ao 
Artigos 16 e 19 da Lei nº 2.679, de 20 de dezembro de 2.006, modificados 
pela Lei nº. 2.687, de 13 de fevereiro de 2.006. 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; 9)- Ofício nº. 063/08, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
enviando Projeto de Lei nº. 062/2.008, o qual Autoriza  o Poder Executivo a 
celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE, de Santa Rita do Passa Quatro - SP. O referido Projeto de Lei será 
encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, de Finanças Orçamento 
Economia e Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo para estudos e manifestações; 10)- Ofício nº. 064/08, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº. 063/2.008, o qual 
Acrescenta parágrafo único ao Artigo 12, da Lei nº. 1.507, de 05 de 
dezembro de 1.983. 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; 11)- Indicações  
apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 077/2.008, 
Indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, para solicitar ao departamento 
competente providências para construção de mesa de granilite com seis 
lugares para jogo de baralho, na Praça Juliana Rozante; 078/2.008, 
Indicando ao Exmo. Senhor Prefeito, para solicitar ao departamento 
competente para abrir o posto médico do CAIC aos medicamentos tipo 
Insulina; 079/2.008, Indicando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 
seja criado a Guarda Municipal em Santa Rita do Passa Quatro, conforme 
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modelo de Projeto de Lei em anexo. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
12)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, número: 
080/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
seja providenciada, com a maior urgência possível, a pintura das faixas 
laterais da Av. Prof. Oscar de Oliveira Alves, bem como, a colocação de 
redutores de velocidade ao longo da referida Avenida. 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: Carlos Alberto dos Santos, o qual usa da palavra para justificar 
seu Projeto de Lei nº. 057/08 e, também, para manifestar o seguinte: “No 
último sábado, à noite, fui solicitado por um casal de amigos para ir até uma 
farmácia comprar um medicamento e tive uma dificuldade muito grande 
para encontrar a farmácia que estava de plantão naquela noite, consegui 
encontrar uma farmácia aberta, após ter passado por quase todas as 
farmácias da cidade”; O Sr. Vereador Marcelo Simão; solicita uma aparte 
para manifestar o seguinte: “ Faz alguns meses que as farmácias não fazem 
mais plantão aos finais de semanas, elas se desentenderam e não fazem 
mais plantão; Carlos Alberto; para manifestar o seguinte: “Neste caso, temos 
que rever este problema e tomarmos medidas cabíveis”; Maria Rita; para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente; Srs. Secretários; Nobres colegas e 
platéia presente. Hoje tivemos mais uma tempestade em Santa Rita e quero 
trazer um pedido ao Líder do Sr. Prefeito quanto à algumas árvores 
localizadas em frente da Igreja Aparecidinha, moradores solicitam 
providências, no sentindo de que as mesmas sejam cortadas, pois, se sentem 
muito inseguros, devido as tempestades que tem ocorrido; Outra solicitação, 
é quanto a merenda escolar, pois, me chegou a informação de que está 
havendo problemas quanto a falta de recheio para os pães, etc., nem sei se 
isto procede, mas, já tivemos, anteriormente, problemas como atraso na 
licitação, entrou nesta casa, hoje, o Projeto de Lei de n°. 058/08, dispondo 
sobre aquisição de gleba de terra e podemos observar que justifica-se a 
abertura de créditos adicional para compra e tem ali citado anulação 
parcial escolar, precisamos  entender tudo isto e hoje entra nesta casa, mais 
sete Projetos de Lei, alguns deles, não houve nem mesmo tempo hábil de 
serem xerocados e nos foram entregues, e isto nos preocupa, O Poder 
Legislativo é um poder autônomo, independente, e uma das atribuições 
nossa é fiscalizar e até  ajudar o Prefeito e, mais uma vez, chegando no final 
do exercício vejo tantos projetos polêmicos, e ocorre acordos e mais 
acordos que não se cumpri, infelizmente, se confirmou minha preocupação, 
hoje nós recebemos o Projeto com uma alteração, sem, se quer, ter tido 
reunião das Comissões. O Prefeito foi eleito tanto quanto nós Vereadores, nós 
temos que dar satisfação a esta população, nós temos que trabalhar juntos 
com o Executivo, mas, cobrando, pois, também, somos cobrados; Apresentei 
nesta Casa, um Requerimento, no dia 08 de agosto e até hoje não 
recebemos resposta; Vejo, também, várias indicações apresentadas, sem 
nenhum retorno, portanto, fica aqui um alerta a nova Câmara que toma 
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posse em 1°. de janeiro; Esta Casa tem que criar um mecanismo, de que 
todas as Indicações sejam encaminhadas e que possamos estar 
acompanhando tudo isto; O Legislativo não é um departamento da 
Prefeitura, nós merecemos respeito e devemos resposta a nossa população; 
Quero solicitar ao Sr. Presidente, que verifique com relação a este 
Requerimento de que forma vamos obter respostas, ou se terei que 
encaminhar ao Ministério Publico, como uma cidadã, pois muito 
provavelmente é o que irei fazer”; Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas e demais presentes. Quero, em 
primeiro lugar, parabenizar o Ver. Carlos, pela indicação dispondo sobre a 
denominação de José Rodrigues a sala de Imprensa da Câmara Municipal, 
ficando o Sr. José Rodrigues imortalizado nesta Casa, não somente pelo 
período que passou aqui, mas, pelo nome que levará para sempre, que 
muito nos honra. Quero falar um pouco do mato que tomou conta da 
cidade, eu gostaria que a imprensa se manifestasse mais, pois, precisamos 
parar de esconder Santa Rita dos Santarritense; Hoje esta Casa foi traída 
pelo Executivo, estou aguardando uma resposta do Executivo para 
discutirmos a Planta de Valores, IPTU, etc; faz um ano que estamos 
aguardando isto do Executivo; Gostaria que o Líder do Sr. Prefeito levasse 
para aquela Casa, minha opinião que deve ser de todos nós; Estamos com 
um pacote de Projetos para aprovarmos, nós que vamos aprovar, fomos 
ignorados, traídos, ridicularizados; Nas próximas Sessões, estaremos 
aprovando os Projetos que solicitamos para conversarmos antes e não nos 
atenderam”; Paulo César Missiato usa da palavra para comentar e justificar 
suas solicitações feitas anteriormente, dispondo sobre a colocação de 
obstáculos na Av. Prof. Oscar de Oliveira Alves, bem como, pintura das 
laterais da referida Avenida, reforma do Ginásio de Esporte, para que seja 
refeito o Jardim da Praça da Matriz; Esperamos que venham respostas destas 
solicitações; O Sr. Presidente manifesta o seguinte; “Gostaria de reiterar a 
solicitação ao Nobre Vereador Carlos, para que solicite do Executivo 
resposta do requerimento da Vereadora Maria Rita”; Marcelo Simão; para 
manifestar o seguinte: “Gostaria que fosse solicitado, também, respostas 
quanto à reunião com a comissão, que ele formou e não cumpriu”. 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 
Decretos Legislativos nºs: 008/2.008, de autoria da Srª. Vereadora Maria Rita 
de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira e subscrita pelos demais Vereadores, 
Dispondo sobre a concessão de Título de Cidadania Santarritense Honorário 
a Srª. Profª. Creusa Vaz de Souza, pelos relevantes  e inestimáveis serviços 
prestados a nossa Comunidade e ao nosso Município. Submetido em 
Discussão, solicitou a Palavra a Srª. Vereadora Maria Rita; para manifestar o 
seguinte: “Eu entendo que esta Câmara está tendo a oportunidade, mais 
uma vez, de fazer justiça ao conceder este título de cidadania à Profª. 
Creuza que, sem dúvida alguma, já é Santarritense de fato, quero receber o 
apoio de todos e, antecipadamente, dizer que a Profª. Creuza está muito 
emocionada por isto”. Terminada a Discussão, o Sr. Presidente coloca em 
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Votação Única o referido Projeto de Decreto Legislativo, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade; 009/2.008, de autoria do Sr. Vereador Carlos 
Alberto dos Santos e subscrita pelos demais Vereadores, Dispondo sobre a 
concessão de Título de Cidadania Santarritense Honorário ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual José Bittencourt, pelos relevantes  e inestimáveis 
serviços prestados a nossa Comunidade e ao nosso Município. Submetido 
em Discussão e Votação Única, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 
Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº: 057/2.008, de autoria de 
todos os Srs. Vereadores, Dispondo sobre a denominação da Sala de 
Imprensa da Câmara Municipal da Estância Climática de Santa Rita do 
Passa Quatro - SP, ficando denominada Sala de Imprensa “José Rodrigues”, 
a Sala de Imprensa da Câmara Municipal da Estância Climática de Santa 
Rita do Passa Quatro - SP. As Comissões da Justiça e Redação, de Polícia 
Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo apresentam parecer favorável 
verbal, ao referido Projeto de Lei.  Submetido em Discussão e Votação Única, 
foi o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar na 
presente Sessão, o Sr. Presidente anuncia a Ordem do Dia da próxima Sessão 
Ordinária que será: Discussão e Votação Única do Projeto de Lei nº. 054/08, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 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) e convoca 
os Srs. Vereadores para a 19ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 1º. 
dezembro de 2.008, às 20:00 horas e declara a mesma encerrada. Aprovada 
em: 15 de dezembro de 2.008.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 

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