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ATA DA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, realizada no dia 
dezenove de março de dois mil e 
sete, sob a Presidência do Ver. 
Márcio Barioni.  

 
 
 
   Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e 
sete, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal Palácio Prof. 
Oscar de Oliveira Alves, localizada à Rua José Rodrigues Palhares, número 
cento e dezessete, foi realizada a Quarta Sessão Ordinária com a presença 
dos Senhores Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, Carlos Alberto dos Santos, 
Dr. José Mário Castaldi, José Rodrigues, Dr. Marcelo Simão, Márcio Barioni, 
Maria Rita de Cássia Ferreira Mondin de Oliveira, Dr. Paulo César Missiatto e 
Paulo Henrique de Melo. O Senhor Presidente declara aberto os trabalhos da 
presente Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal. Em 
seguida, o Senhor Presidente consulta os Senhores Vereadores Líderes de 
Bancadas se concordam com a dispensa da leitura da Ata da Terceira 
Sessão Ordinária desta Casa de Leis. Havendo a concordância de todos, a 
mesma foi dispensada, sendo aprovada pela Mesa da Câmara. 
Prosseguindo o Senhor 1º. Secretário da Mesa, Ver. Paulo César Missiatto 
procede a leitura do material do Expediente, sendo: 1)-Ofício nº: 019/06 do 
Executivo, enviando a esta Casa o Projeto de Lei nº: 011/07, o qual Autoriza o 
Executivo Municipal a conceder subvenção social à APAE, no valor de 
R$=10.000,00 (dez mil reais), para realização dos Programas de Geração de 
Renda e Treinamento e Capacitação em Libras (linguagem de sinais). 
Referido projeto será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento, Economia e Adm. Pública, para apreciação; 2)- Ofício 
nº: 015/07 do Executivo, enviando respostas das proposituras dos Vereadores 
José Rodrigues e Marcelo Simão; 3)- Indicações apresentadas pelo Ver. José 
Rodrigues, números: 018/07 – Indicando ao Sr. Prefeito Municipal para 
juntamente com o departamento competente, estudarem as possibilidades 
de ser consertado parte do “alambrado” ao redor do Centro de 
Convivência do Idoso, no Jardim Nova Santa Rita; 019/07 – Indicando ao Sr. 
Prefeito Municipal, para determinar os estudos necessários para viabilizar a 
construção de uma “boca de lobo” na Rua Visconde do Rio Branco, esquina 
com a Rua Inácio Ribeiro, com a finalidade de jogar as águas pluviais no 
Córrego Marinho (Córrego da Biquinha), resolvendo de vez o problema da 
água empossada nas proximidades do Centro de Saúde II, nesta cidade. As 
Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 4)- Convite do Sebrae aos Srs. 
Vereadores para participarem do Fórum Regional sobre a Lei das Micro e 
Pequenas Empresas, à ser realizado no próximo dia 23 de março, em 
Ribeirão Preto. O Sr. Presidente convida os nobres Vereadores e a todos os 
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presentes, que quiserem participar da  reunião com o Deputado José 
Bittencourt, no próximo dia 21 de março, às 16:30 hs., aqui na Câmara 
Municipal, cujo assunto será a possível transferência do D.I.R. para Ribeirão 
Preto. Quero também agradecer a dedicação do Senhor Antonio Carlos 
Fadel, que está empenhado num assunto bastante polêmico, que é a lei 
sobre o trânsito das bicicletas, solicito ao Sr. Líder do Prefeito para agendar 
uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal e os Vereadores para tratamos 
desse assunto que já foi debatido várias vezes nessa Casa pelos Colegas. 
Terminado o material do Expediente, o Senhor Presidente oferece a Palavra 
aos oradores inscritos, e fazem uso da mesma, os Senhores Vereadores: 
Marcelo Simão, para manifestar o seguinte: “Boa noite a todos Sr. 
Presidentes, Secretários, platéia presente, primeiramente, quero homenagear 
a Escola Nelson Fernandes, através da Diretora Rosa Maria Gasparini Nazar, 
pelo brilhante trabalho que vem realizando nesse estabelecimento de ensino 
e pelos 60 anos de atividade em nossa cidade, inclusive, amanhã, a escola 
estará sendo homenageada em São Paulo, no Instituto da Cidadania Brasil, 
com a presença do Governador, Secretário da Educação, e demais 
autoridades, pelo brilhante trabalho que vem realizando no ano passado fez 
o “Projeto Mananciais 2.005-2006, e agora o Projeto Almanaque”, faço o 
convite à todos para participar, amanhã às 14:45 horas, na Estação Julio 
Prestes, para a cerimônia do Premio Construindo a Nação 2006-2007. É a 
primeira escola da cidade a ser homenageada com esse premio. Há pouco 
tempo homenageamos os alunos do COC - Cooperativa de Ensino e Cultura 
e hoje, com muita honra salientamos aqui o trabalho da escola Nelson 
Fernandes. Nesse momento difícil até, pois há poucos dias o “Presidente 
Lula” disse que o ensino no Brasil está péssimo, depois de mais de 4 anos de 
seu mandato ele reconhece isso, e nós em Santa Rita, através de uma 
escola publica e de outra particular, estamos tendo o reconhecimento do 
Estado e de outros setores. Portanto, está de parabéns  a direção da escola 
Nelson Fernandes. Quero informar sobre os requerimentos que entraram na 
sessão passada, um sobre o jornal, foi aberto uma Comissão de Sindicância 
na Prefeitura Municipal onde fui chamado para prestar depoimento, e 
estamos aguardando o resultado dessa Comissão. Fiquei sabendo que o 
Ministério Público instaurou inquérito sobre esse fato e o Promotor está 
ouvindo as pessoas, não sei  do andamento por que não fui chamado, mas 
estou à disposição. Quero finalmente, pedir ao Líder do Sr. Prefeito este 
Vereador e outros Colegas, na 1ª Sessão solicitamos ao Sr. Prefeito 
providências sobre o “reboco” no padrão de energia das Praças, foram 
feitos esses padrão em várias Praças, para calcular os gastos com energia e, 
estão lá sem acabamento precisando ser rebocados e pintados para dar 
melhor aparência nas nossas Praças Públicas, e também, quero parabenizar 
o nobre Colega Ver. José Rodrigues pela indicação nº019/07, sobre a 
captação das águas pluviais na Rua Inácio Ribeiro”. Solicita aparte o Ver. 
José Rodrigues - para dizer que se a água for direcionada para o Córrego da 
Biquinha, irá diminuir bastante o fluxo de água nas proximidades do Posto de 
Saúde, o que vem ocasionando sérios transtornos aos moradores. Em 
seguida, o Sr. Presidente, oferece a palavra ao Ver. Paulo Henrique de Melo- 
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para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, platéia presente, 
venho aqui simplesmente, para comentar  sobre um assunto já noticiado 
pela mídia , que foi a reunião que tivemos na quinta- feira  em Ribeirão 
Preto, digo até com empolgação, em virtude da iniciativa do Sr. Prefeito da 
amplitude e iniciativa do projeto em Santa Rita, tenho conhecimento de 
uma cidade na Bahia, chamada Luiz Eduardo Magalhães onde permaneci 
por 60 dias, eu tive oportunidade de ver um posto de gasolina avançado, o 
que não seria bem o caso aqui, mais sim de um “Porto Seco” em Santa Rita 
do Passa Quatro, fico muito feliz e quero transmitir ao Prefeito meu apoio, 
acredito que dos Colegas também, na instalação  desse “Porto Seco” em 
Santa Rita, imaginem os Senhores, a estrutura de uma cidade no local, com  
Posto de gasolina,  Estacionamento, Hotel, Entreposto, Câmara fria da Sadia 
e Perdigão, Despachante, Farmácia. O caminhoneiro poderá pernoitar, 
porque muitos viajam com a família e num local como esse, poderá obter 
toda a infra-estrutura de uma cidade. Isso empolga e seria notório no Brasil 
que não tem nada dessa natureza. Nós temos conhecimento de “postos de 
gasolina avançado” com ampla estrutura como o que já mencionei na 
Bahia onde funcionam cerca de 50 lojas de toda natureza, farmácia, 
médicos dentistas, banheiro, mecânico, etc. Amanhã, por exemplo, teremos 
uma estrutura dessa magnitude  dentro de Santa Rita do Passa Quatro, até 
uma mecânica da própria Scania como disse o Presidente da Associação 
Brasileira dos Caminhoneiros -ABCAM, as Companhias de Seguro fazem hoje 
um seguro que os caminhões teriam que pernoitar dentro da Santa Rita, 
para que a Seguradora possa cobrir, isso realmente é muito interessante e 
tem todo meu apoio, eu parabenizo o Sr. Prefeito por essa iniciativa e que o 
município possa absorver uma grande geração de empregos. No mesmo dia 
estivemos também nas Autovias e foi muito interessante, eu havia feito um 
pedido à Câmara Municipal sobre um relatório de impacto ambiental e 
outras informações para que nós conhecêssemos a administração da 
Autovias que vem se instalar dentro do município e o que ela poderá 
oferecer para o engrandecimento como o turismo, com placas alusivas na 
rodovia, enfim o que ela oferecerá para a nossa cidade, uma vez que terá 
um pedágio dentro do nosso município”. Ver. José Rodrigues – para 
manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, nobres Colegas, platéia presente, 
primeiramente, quero parabenizar o Sr. Presidente pela maneira brilhante 
que vem conduzindo as Sessões desta Casa. Quero informar que, na semana 
passada, estivemos em São Paulo, na Secretária da Saúde, cujo assunto foi a 
transferência do D.I.R. de Araraquara para a cidade de Ribeirão Preto, tudo 
indica que conseguiremos essa transferência pois irá facilitar muito a vida 
das pessoas que buscam atendimento médico fora de Santa Rita. Quero 
também, convidar os nobres colegas para a reunião, na próxima quarta- 
feira, dia 21, com o nobre Deputado José Bittencourt, ele esteve conosco na 
Secretaria da Saúde e, também, está dando todo seu apoio para que a 
D.I.R venha para Ribeirão Preto, pois será uma grande economia que o 
município irá fazer, tanto com relação à combustível, porque Ribeirão fica 
bem mais perto do que Araraquara e, também, no tocante ao desgastes 
das conduções e pagamento dos motoristas das ambulâncias. Tomara que 
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o Deputado já tenha alguma informação sobre esse assunto. Gostaria 
também, de pedir ao Ver. Carlos líder do Sr. Prefeito, para que leve ao 
conhecimento do mesmo, a solicitação da população para que a Prefeitura 
contrate, novamente, uma firma para proceder a poda das árvores, porque 
cada um está fazendo de um jeito, não está sendo seguido um padrão, uns 
cortam muito outros cortam pouco, as árvores estão ficando desiguais, 
dando um aspecto feio à cidade”. Obrigado! Essa Presidência  solicita o 
empenho do Sr. Líder do Prefeito nessa Casa, pois fomos procurados por 
alunos da Escola Profª Ignês Giaretta Sguerra, os quais reclamaram que a 
Prefeitura Municipal, já há algumas semanas deixou de distribuir os saquinhos 
de suco junto com a merenda nas escolas. Essa Presidência não entende o 
porque da atitude, já que o custo era pequeno, as crianças estão 
reivindicando para que a Prefeitura volte a distribuir o suco. Solicito a Vossa 
Excelência, todo empenho para que seja resolvido esse problema, em 
atenção aos alunos. Ninguém mais desejando fazer uso da Palavra, passou-
se à Ordem do Dia, constando: 1)- Discussão e Votação Única do Projeto de 
Lei nº: 010/07, de autoria do Sr. Prefeito, o qual Autoriza o Executivo Municipal 
a doar até 200 (duzentos) quilos de sementes da leguminosa ARACHIS 
PINTOE, para os citricultores do Município. Tendo recebido parecer favoráveis 
das Comissões encarregada de analisar o referido Projeto, o Sr. Presidente 
submete-o em discussão e em seguida em Votação Única, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. 2)- Discussão e Votação Única, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº: 001/07, apresentado pelo Ver. Marcelo Simão, 
Concedendo o Título de Cidadania Santarritense, ao nobre Deputado Roque 
Barbieri, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados a nossa 
comunidade e ao nosso município. Submetido em discussão,  solicitou a 
palavra o Ver. Marcelo Simão, para agradecer os colegas que integram as 
Comissões e que emitiram os pareceres  favoráveis à aprovação do referido 
Projeto de Decreto Legislativo e, mais uma vez, volta a ressaltar o trabalho 
desenvolvido pelo nobre deputado Estadual, no que se refere ao seu apoio 
junto ao Governo na liberação de verbas para os Municípios. Em Seguida, o 
Sr. Presidente submete em Votação Única o Projeto de Decreto Legislativo 
nº: 001/07, sendo o mesmo aprovado por unanimidade; Nada mais havendo 
para tratar, o Sr. Presidente agradece a presença de todos e, também da 
Sra. Marcilei Villar, representante do Conselho Tutelar, e convida os nobres 
Edis para a reunião com a ABCAM, no próximo dia 28 de março, às 14:00 
horas, na Usina Santa Rita e, também, convoca os Senhores Vereadores para 
a próxima Sessão Ordinária, à ser realizada no dia 02 de abril de 2.007, às 
20:00 horas, e declara encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta 
Ata que após ser lida, será aprovada e assinada pela Mesa da Câmara 
Municipal. Aprovada em: 02 de abril de 2.007. 
 
 
     Ver. Márcio Barioni 
      Presidente 
 
Ver. Paulo César Missiatto                                                 Ver.  José Rodrigues 
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 1º. Secretário                             2º. Secretário. 
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