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

                                                  Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 Segunda 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, José Mário Castaldi e José 
Rodrigues, solicitam um minuto de silêncio pelo falecimento das seguintes 
pessoas: Maria de Souza Sardo, Triná Pedro de Souza, Oswaldo dos Santos, 
Sebastiana Crema Guerreiro, José Francisco Ignácio, Maria Joana Delsin 
Fioroni, Paulino Terrasi, 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 
006/08, de autoria do Diretor Presidente do Santa Rita Prev, Sr. Aurélio Módulo 
Filho, o qual encaminha cópia dos documentos contábeis do exercício de 
2.007, para apreciação e consolidação das contas desta Autarquia. O Sr. 
Presidente informa que o referido material encontra-se à disposição dos Srs. 
Vereadores na Secretaria desta Casa; 2- Requerimento nº. 002/2.008, de 
autoria da Mesa Câmara Municipal, Requerendo à Mesa, após as 
formalidades regimentais, votos de aplausos e congratulações a 
“Associação Comitiva Chico Lopes”, pela realização da primeira Romaria 
religiosa com destino a Aparecida-SP, terra da Padroeira do Brasil. Submetido 
à apreciação do Plenário, foi o mesmo aprovado por unanimidade; 3)- 
Moção de Agradecimento nº. 002/2.008, de autoria do Sr. Vereador Paulo 
Henrique de Melo, Apresentando à Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as 
formalidades regimentais, Moção de Agradecimento ao Ilustríssimo Senhor 
Prefeito Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, pela iluminação de toda a 
extensão da Avenida Lauro Zanirato (ao lado da Empresa Pedreira do Adão 
Valente). Submetida à apreciação do Plenário, foi a mesma aprovado por 
unanimidade; 4)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador José Rodrigues, 
números: 005/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine os estudos necessários, no sentido de ser realizado o 
recapiamento asfáltico no final da Rua João Michelan, cruzamento com a 
Frederico Ozanan, bem como, na Rua Marechal Deodoro, próximo ao 
depósito da Construtora Moda; 006/2.008, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao Departamento competente da 
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Municipalidade, sejam estudadas as possibilidades de ser construída uma 
“praça rotatória”, na Avenida Formoso, cruzamento com a Rua Carlos 
Augusto Monteiro de Barros, para facilitar o tráfego de veículos; 007/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja 
colocada uma lixeira defronte a EMEI “Profª Yolanda de Freitas Sant’Ana, 
situada na Vila Kennedy, nesta cidade. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
5)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, número: 
008/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, 
juntamente com o Departamento competente, estudem as possibilidades 
de serem realizados os reparos necessários na Quadra de Esportes da Praça 
do Jardim 22 de maio, melhorando sua aparência, uma vez que se trata de 
um próprio público municipal. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
6)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, número: 
009/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
solicite ao Departamento competente melhorias nas sinalizações das 
esquinas das Ruas do Jardim Itália, em especial, no cruzamento da Rua José 
Barbatana com a Rua Octávio Zanardo. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
7)- Indicações apresentadas pela Srª. Vereadora Maria Rita de Cássia 
Ferreira Mondin de Oliveira, número: 010/2.008, Indicando ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que seja estudada junto ao Departamento 
competente, a possibilidade de mudança da porta de acesso ao sanitário 
feminino do Velório Municipal, para a parte interna do referido recinto, 
considerando que, da forma como está, ou seja, com a porta de entrada do 
lado externo do prédio e voltada para a rua, deixa o local devassado 
causando desconforto a quem necessita utilizá-lo; 011/2.008, Indicando ao 
Chefe do Executivo Municipal, para que seja dada a denonimação de 
“Profª. Elza Daldegan” ao próprio municipal que será construído no Jardim 
Itália, com recursos governamentais. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 
8)- Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, 
números: 012/2.008, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
visando a colocação de veículos (ônibus) gratuitos, aos Estudantes 
Universitários, para as cidades vizinhas, até os respectivos cursos; 013/2.008, 
Indicando ao Excelentíssimo  Dr. Agenor Mauro Zorzi, Digníssimo Prefeito 
Municipal, para que viabilize junto ao Setor Competente, a instalação de 
Câmeras de segurança monitoradas em frente as escolas e praças públicas 
de nosso Município, com monitoramento ligado diretamente a base da 
Polícia Militar. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis. Terminado o Material do 
Expediente o Sr. Presidente manifesta o seguinte: “Quero fazer uma 
colocação sobre uma denúncia feita pelo Jornal “A Gazeta de Santa Rita”, 
onde diz que o Grupo da terceira Idade, o CCI ficou sem o ônibus que toda 
semana vai buscá-los em suas residências e, também, afirmando que 
comeram pão puro, se isto, realmente, for verdade seria, na minha opinião, 
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um escândalo contra estes idosos, trata-se de um trabalho vitorioso na qual 
devemos ressaltar o bom trabalho das Assistentes Sociais, Sandra e Andréia, 
mas, não podemos admitir este tipo de falha por parte de funcionários, sei 
que não seria vontade do Sr. Prefeito Municipal, mas, entendo que ele, deve 
tomar as devidas providências com relação a estes fatos; Quero colocar, 
também, uma  reclamação de moradores e pessoas que transitam pela 
Vicinal Zequinha de Abreu que se queixam de que a grama não esta sendo 
cuidada como deveria”; Logo após, oferece a Palavra aos oradores inscritos 
e fazem uso da mesma os Srs. Vereadores: José Rodrigues, o qual usa da 
Palavra para Justificar suas Indicações apresentados nesta Sessão e, 
também, para manifestar o seguinte: “Como enfermeiro do CCI, é a primeira 
vez que presencio uma situação destas, inclusive, quero elogiar as 
Nutricionistas, responsáveis em enviar o lanche para o CCI, sempre com 
muito capricho e profissionalismo, portanto, estou bastante surpreso com 
esta situação; Quero agradecer o Sr. Fernando Jordão pela atenção que 
tem dispensado às nossas Indicações e, quero agradecer, também, o 
funcionário Marcos Barbatana, que muito tem colaborado, atendendo em 
tudo que solicitamos”; José Mário Castaldi, para manifestar o seguinte: “Sr. 
Presidente, Nobres Colegas e Platéia presente: Venho, novamente, 
comentar sobre os obstáculos existentes nas ruas de nossa cidade, a muito 
tempo tenho falado dos obstáculos das Ruas Alberto Del’bel de Luz e Misael 
Alves de Araújo, estes obstáculos são muito perigosos, podendo provocar 
acidentes; Como crítico destas lombadas, venho elogiar duas lombadas 
recentemente construídas, uma na Praça Mário Matoso e outra em frente ao 
Posto Roseira, na Av. Severino Meireles; Recentemente aconteceu de um 
veículo estar trafegando no sentido Santa Cruz da Estrela - Tambaú, vieram a 
colidir com a traseira de um trator, à noite e o Jovem veio a falecer, hoje, 
voltando deste local, tive a oportunidade de ultrapassar um trator em uma 
curva, que vinha numa velocidade de 10 a 15 km por hora, numa 
velocidade perigosíssima, portanto, faço esta denúncia pelo fato de que à 
seis anos me dirijo para Santa Cruz das Estrelas, diariamente, e é difícil o dia 
que não encontramos trator na pista, o trator não possui retrovisor pelo fato 
de que não é veículo para trafegar na pista e quem é responsável para 
fiscalizar isto? Acredito que podemos tomar esta iniciativa por aqui; 
Finalizando, ainda não é oficial, mas, recebi a informação de que a 
mortalidade infantil de Santa Rita do Passa Quatro em 2.007 foi zero e isto é 
algo muito significativo para todos nós; Paulo Henrique de Melo, usa da 
palavra para Justificar suas Indicações apresentadas nesta Sessão e, 
também, para manifestar o seguinte: “Com relação à reforma que foi feito 
no prédio da Câmara Municipal, ficou muito boa, e até mais cômodo para 
todos nós; Em uma outra oportunidade fiz uma solicitação de um Assessor, 
pois, entendo que a parte burocrática esta muito bem atendida, quero até 
mesmo, parabenizar todos os funcionários desta Casa, mas, a parte política 
não; Estamos no final de mandato, mas, passamos três anos sem eficiência 
na parte política, portanto, reivindico, novamente, um Assessor, que seja até 
mesmo um estagiário, volto a falar, que a eficiência hoje, inclusive, 
introduzido pelo código civil em 2.002, foi introduzido o princípio da 
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eficiência, o Poder Público tem que ser eficiente e nós não estamos sendo; 
Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Nobres 
Colegas e Platéia presente; Quero fazer algumas reivindicações ao Líder do 
Sr. Prefeito e espero que na próxima Sessão possamos ter respostas; Quando 
aprovamos o Código de Obras do Município, aprovamos uma anistia que 
ajudará centenas de famílias na cidade, mas, para que aconteça esta 
anistia, precisamos de uma foto aérea da  cidade, para que possa por um 
delimitador de prazo e se o Sr. Prefeito não fizer esta foto, teremos uma 
bagunça Jurídica muito grande; Quando aprovamos o IPTU nesta Casa, o Sr. 
Prefeito assumiu o compromisso de criar, em noventa dias, uma Comissão de 
Engenheiros e Servidores Municipais, para, junto conosco, desenvolvermos 
novas regras para os padrões de acabamentos dos imóveis e já se passos 
mais de 45 dias e, até o momento, nada foi feito, portanto gostaria que o Sr. 
Líder o lembrasse que isto é um compromisso do Sr. Prefeito, para que 
aprovássemos o IPTU naquela data, Gostaria que fosse verificado, que a 
pessoa que preparou o exemplar do Diário Oficial, do último dia oito, fez 
uma propaganda, que não sei de qual instituto de pesquisa foi tirado esta 
informação, em sua última página está uma propaganda que diz que a 
Prefeitura volta a realizar o melhor carnaval da região, portanto, gostaria de 
saber quem escreveu está matéria, pois, este tipo de informação é ilegal, isto 
não é verdadeiro, quem garante que foi o melhor carnaval, isto foi uma 
propaganda e o Diário Oficial  tem que se ater a notícias, informações; Em 
conversa com o Dr. Arquelau, no Departamento de Engenharia, fui 
informado que ele não assinou as Leis aprovadas nesta Casa, do 
Parcelamento e Código de Obras, pois, considerava que possuía mais erros 
do que acertos; Fizemos em média trinta reuniões, onde corrigimos centenas 
de erros, na melhoria do Código de Obras, na Lei do Parcelamento 
corrigimos dezenas de erros, isto me chamou a atenção pela consideração 
do Dr. Arquelau, um Diretor do Município, em recusar de assinar esta Lei, 
portanto, gostaria que o Sr. Líder, verificasse quanto nós pagamos por este 
serviço ao Escritório Oliver, pelo Plano Diretor, por estas Leis Complementares 
e pelo Código Tributário, Código de Postura, que Empresas são esta; Posso 
entender o Diretor do Departamento, que possui critérios para assinar um 
documento, mas, me espantou muito, depois de um grande trabalho que 
tivemos, ainda sim, o mesmo considera que possui mais erros do que acertos, 
inclusive, o Dr. Arquelau estava aqui, no dia 21 de maio, quando fez parte do 
aniversário de Santa Rita e nesta ocasião, foi feita a entrega destas Leis, 
nesta Casa, foi uma das programações do Aniversário de Santa Rita, diante 
de tudo isto, gostaria, que fosse esclarecido se o trabalho da Empresa Oliver, 
mereceu toda a remuneração que foi paga”; Carlos Alberto dos Santos, 
para manifestar o seguinte: “Com certeza, estarei agendando uma reunião, 
com o Sr. Prefeito, juntamente com todos nós Vereadores e estaremos 
esclarecendo todas estas dúvidas, mas, a mim, também, estranha o Sr. 
Diretor de Departamento, Dr. Arquelau não assinar estes documentos e 
Vossa Excelência, Vereador Marcelo Simão, e seus demais Colegas, 
Engenheiros, também enxergaram erros na Lei, mas, se reuniram e corrigiram 
vários erros, entendo que vocês criticaram, mas, apontaram um caminho, 
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sendo assim, me admiro que um Diretor de Departamento, apenas aponta 
erros e não mostra um caminho, portanto, é importante esta reunião com o 
Sr. Prefeito e que o Dr. Arquelau, também, esteja presente, para que 
possamos resolver estas questões”; Marcelo Simão, para manifestar o 
seguinte: “Agradeço o Vereador Carlos, mas, estou muito preocupado com 
esta frase dita pelo Dr. Arquelau, pois, nós debruçamos sobre este Projeto de 
Lei e o melhoramos na medida do possível, assumimos na época, que o 
Projeto ainda tinha erros pelo fato de que não somos perfeitos, mas, me 
preocupa pela consideração dele, quanto ao que pagamos, e que Leis são 
estas que poderiam ter sido feitas, da qual ele até se recusou a assinar”; 
Maria Rita, para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Membros da Mesa, 
demais Vereadores e Platéia presente, boa noite, Quero deixar aqui 
registrado, mais uma vez, minha opinião de que podemos e devemos contar 
com profissionais, que atuam em nossa cidade; Com relação às nossas 
Indicações o Sr. Presidente está sempre cobrando do Executivo, respostas 
das proposituras e quanto a Moção de Agradecimento do Ver. Paulo, 
acredito que seja uma obrigação do Chefe do Executivo, mas, cabe, 
também, o agradecimento, pois, esta iluminação é uma reivindicação de 
todos nós, que atendemos pessoas que moram naquela região e que 
estavam padecendo com a escuridão; Quero aproveitar para agradecer o 
atendimento de uma Indicação apresentada por esta Vereadora, em 
março de 2.006, sugerindo ao Executivo a implantação da bolsa eletrônica 
de compras que facilitaria na transparência e para minha surpresa, o Sr. 
Prefeito, através de um Decreto de n° 2.092 de dezembro de 2.007, 
regulamenta o pregão na forma eletrônica”, Logo após Justifica suas 
Indicações apresentadas nesta noite e, também, manifesta o seguinte: “Na 
Praça Mário Mattoso, onde foi realizado o Carnaval, deve ser tomado certos 
cuidados com os pinheiros existentes naquele local, pois, estão causando 
desconforto, sendo que são grandes, permitindo que pessoas utilizam até 
mesmo como sanitários ou para outras atividades constrangedoras, sendo 
assim, solicitado ao Líder do Sr. Prefeito, que fosse verificado a possibilidade 
da remoção destes pinheiros e a colocação de plantas rasteiras e flores; 
Quero aproveitar a presença do funcionário público, Marcos Barbatana, 
para informar que na Avenida Padre Pio Corso, em frente, ao Hotel São 
Paulo, as árvores estão morrendo, sendo assim, gostaria que fosse 
verificando o que causou este dano”; Paulo César Missiato, usa da Palavra 
para Justificar sua Indicação  presenteada nesta Sessão e, também, para 
manifestar o seguinte: “Gostaria de sugerir que antes de ser iniciada a 
construção do Centro Olímpico, fosse feito melhoramentos nas guardas 
Municipais de Esporte de nossa cidade, para que nossas crianças e jovens 
aproveitassem primeiro nossas guardas e depois o Centro Olímpico; Quero 
agradecer o Sr. Prefeito Municipal pelo atendimento a uma Indicação 
apresentada por este Vereador no passado, que foi a retirada dos troncos 
de eucaliptos, que oferecia um perigo muito grande e, também, a 
continuação do asfalto da Av. Padre Pio Corso – Av. Prof. Oscar de Oliveira 
Alves, onde várias pessoas caminham; Quero parabenizar o Ver. Carlos, pela 
matéria publicada no Jornal, neste último final de semana, junto ao Dep. 
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Bitencourt, solicitando a manutenção da Rodovia Santa Rita – Porto Ferreira; 
Seria interessante que sugeríssemos ao Sr. Prefeito para que trafegue neste 
local caminhões com um limite máximo de carga, para que fosse sanado 
este problema definitivamente”. Ninguém mais desejando fazer uso da 
Palavra, o Sr. Presidente suspende a Sessão pelo prazo regimental de dez 
minutos. Reaberta a Sessão e não havendo material para a Ordem do Dia, o 
Sr. Presidente convoca Srs. Vereadores para a 3ª Sessão Ordinária  à ser 
realizada no dia 03 de março de 2.008, às 20:00 horas, para Primeira 
Discussão e Votação Única dos Projetos de Lei Complementares nºs.  
066/2.007, o qual Dispõe sobre o Zoneamento, o Uso do Solo e a Ocupação 
do Solo do Município de Santa Ria do Passa Quatro e dá outras providências; 
067/2.007, o qual Dispõe sobre os Instrumentos da Política Urbana no 
Município de Santa Rita do Passa Quatro e 068/2.007, o qual Dispõe sobre a 
Hierarquização do sistema Viário de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras 
providências. Logo após, 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: 
03 de março de 2.008.   
 
 
 
 

Ver. Márcio Barioni 
Presidente 

 
 
 

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