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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, realizada 
no dia vinte de agosto de dois 
mil e sete, sob a Presidência do 
Sr. Ver. Márcio Barioni. 
 

 
                                       Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e sete, às vinte horas, nas dependências da Câmara Municipal, Palácio “Prof. 
Oscar de Oliveira Alves”, localizada na Rua José Rodrigues Palhares, número 
cento e dezessete, foi realizada a Décima Segunda Sessão Ordinária, com a 
presença dos Senhores Vereadores: Atílio Aparecido Juliati, Carlos Alberto 
dos Santos, José Mário Castaldi, José Rodrigues, Maria Rita de Cássia 
Ferreira Mondin de Oliveira, Marcelo Simão, Paulo César Missiatto e Paulo 
Henrique de Melo. O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, após verificar em Plenário a existência de número legal. Logo após, 
solicita um minuto de silêncio pelo falecimento dos Senhores: Antonio 
Rodrigues Delfort; Antonio Janini; Victor Caldas de Souza Meirelles e da Sra. 
Maria Barbosa Gaviolli, ocorrido recentemente. Em seguida, solicita ao Sr. 
Ver. Paulo César Missiatto, 1º Secretário da Mesa, para que proceda a 
leitura do material referente ao Expediente, sendo: 1)- Ofício 064/07, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, enviando Projeto de Lei nº 036/2.007, 
Alterando o Artigo 2º da Lei nº 2.696, de 08 de maio de 2.007. 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; 2)- Projeto de Lei nº 037/2.007, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal, Declarando de Utilidade Pública a “Associação de Pais e 
Esportistas  Maria Eliza Comin Diniz, a Ressaca Futsal”. O referido Projeto 
de Lei será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Política 
Urbana, Rural e de Meio Ambiente, para estudos e manifestações; 3)- Ofício 
encaminhado pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, Sr. Aurélio Módulo 
Filho, enviando Cópia do Relatório da Auditoria realizada neste Instituto. A 
referida documentação ficará arquivada na Secretaria desta Casa, à 
disposição dos Srs. Vereadores; 4)- Indicação apresentada pelo Sr. Vereador 
José Rodrigues, número: 054/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que junto ao Conselho Municipal de Trânsito de 
nossa cidade, seja estudada a possibilidade de permitir o estacionamento de 
veículos, apenas do lado esquerdo da Rua Cel. Joaquim Victor de Souza 
Meirelles, trecho compreendido entre a Avenida Severino Meirelles e a Rua 
José Bonifácio, parte central da cidade. A Indicação acima referida será 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 5)- 
Indicações apresentadas pelo Sr. Vereador Marcelo Simão, números: 
055/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que 
determine a instalação de lixeiras por toda a cidade, principalmente, nos 
lugares de grande trânsito de pedestres, acompanhado de ampla campanha 
educativa nas escolas, orientando as crianças quanto a usar a lixeira 
adequada para cada tipo de lixo; 056/2.007, Indicando ao Excelentíssimo 
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Senhor Prefeito Municipal que determine a pintura nas plataformas da 
rodoviária, destacando os desníveis existentes, bem como a instalação de 
corrimão na rampa já existente; 057/2.007, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal para solicitar mudança da mão preferencial na 
esquina da Rua Antonio Vieira de Andrade de Palma com a Rua Antonio 
Jacinto. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao Senhor 
Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 6)- Indicação apresentada 
pelo Sr. Vereador José Mário Castaldi, número: 058/2.007, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que seja realizada a 
construção de Rede de Esgoto nas Ruas Honorato G. de Campos e Messias 
Franco Abreu, localizadas no Distrito de Santa Cruz da Estrela, desta 
cidade. A Indicação acima referida será encaminhada ao Senhor Prefeito 
Municipal para as providências cabíveis; 7)- Indicações apresentadas pelo 
Sr. Vereador Paulo Henrique de Melo, números: 059/2.007, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja feito um trabalho 
junto as Empresas Transportadoras, existentes, não só no Estado de São 
Paulo, mas, em todo o Brasil, para que transfiram sua sede para nosso 
Município, como incentivo para tal mudança, o Município oferece a redução 
de 50% de sua cota parte do IPVA dos veículos dessas empresas, ainda uma 
área e até uma construção dentro do Distrito Industrial de nossa cidade; 
060/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que sejam estudadas as possibilidades junto ao setor competente, no sentido 
de proceder com a redução para 2% a 5% de cobrança de ISS, em tabela 
progressiva pelo faturamento, de todos os prestadores de serviços inscritos 
em nosso município. As Indicações acima referidas serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis; 8)- Indicações 
apresentadas pelo Sr. Vereador Paulo César Missiato, números: 061/2.007, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine 
ao Departamento competente, providências, urgentes, no sentido de realizar 
reparos no asfalto da Vicinal SP. 328, denominada de Luiz Pizetta, a qual 
serve de acesso a várias propriedades agrícolas de nosso Município, além de 
ser usada, também, para chegar à vizinha cidade de Porto Ferreira; 
062/2.007, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que estude junto ao Departamento competente, as providências urgentes e 
necessárias, no sentido de proceder à reforma do Ginásio de Esportes “Celso 
Sintoni”, o qual está em péssimo estado de conservação, principalmente, a 
pintura externa do mesmo. As Indicações acima referidas serão 
encaminhadas 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: Marcelo Simão, 
para manifestar o seguinte: “Boa noite Sr. Presidente, Nobres colegas e 
platéia presente; Quero cumprimentar o Sr. Gilberto Girotto, reeleito para 
presidir o COMTUR por mais um biênio, onde está fazendo um belíssimo 
trabalho; Na semana passada, fomos informados da reunião da Saúde que 
acontecerá no dia de amanhã, para apresentação das Contas da Saúde, eu 
gostaria de solicitar que esta reunião fosse adiada, pois, neste mesmo dia, 
haverá uma reunião no Centro Cultural Mário Covas, para discutirmos sobre 
a Intermed e é de extrema importância que todos nos estejamos lá, esta 
reunião será com a Policia Militar, Delegado e com as forças controladoras 
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da segurança do Município, nós queremos que, os estudantes venham para 
o nosso Município, é muito satisfatório para a cidade, mas trazem excesso, 
portanto, esta reunião irá preparar os estudantes universitários para coibir 
estes excessos, vamos solicitar junto aos representantes da Intermed que 
eles tenham lazer, um desenvolvimento normal, mas, que moderem os 
excessos; Recebi o Relatório da Auditoria do Santa Rita Prev, vamos analisá-
los e esperamos que esteja muito bem; Quero cumprimentar o Ver. Carlos, 
pela iniciativa do Projeto de Lei que Declara de Utilidade Pública o grandioso 
“Ressaca”, dos abnegados amigos, Jaime, Cleber, Fernando, parabéns a 
todos, tenho certeza que o Município muito poderá ajudar, que muito traz 
resultado para Santa Rita do Passa Quatro, que  possamos através deste 
Projeto abraçar todos os Projetos relacionados ao Esporte, levando a 
juventude para um caminho de saúde, educação, longe das drogas e 
bebedeira; Quero lembrar o colega Paulo César Missiatto, que a indicação nº. 
062, dispondo sobre a pintura do Ginásio de Esporte Celso Sintoni, também, 
foi solicitada por este Vereador, pois, realmete, está muito ruim o estado de 
conservação, portanto, esperamos que o Líder do Sr. Prefeito possa fazer esta 
reivindicação”; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o seguinte: “Com 
relação à Indicação do Ver. Paulo César, dispondo sobre a reforma do 
Ginásio de Esportes, somente neste mandato foram apresentadas várias 
indicações sobre este assunto, iremos agendar uma reunião com o Sr. 
Prefeito Municipal, o mais breve possível, e entre outros assuntos iremos 
tratar sobre este caso. Achei, também, muito interessante a indicação do 
Ver. Paulo Melo, dispondo sobre a redução do ISS, esperamos que 
retomemos este assunto para podermos levar esta carga tributária mais 
abaixo, como várias cidades da região”; José Rodrigues usa da palavra para 
justificar suas Indicações apresentadas nesta Sessão e, também, para 
manifestar o seguinte: “Quero reivindicar uma solicitação apresentada, há 
dois anos, ao Executivo, que é um cômodo para dispensa, no CCI, do Bairro 
Vila Kenedy; Quero deixar registro, um acontecimento, muito sério, que foi 
um acidente ocorrido com a Sra. Abigail Gasparino, atingida por uma 
bicicleta que estava transitando em cima da calçada e esta senhora sofreu 
sérios ferimentos; Marcelo Simão, manifesta o seguinte: “Quanto a este 
acontecimento registrado pelo colega José Rodrigues, quero dizer que 
estamos alertado este sério problema das bicicletas à mais de dois anos. O 
colega vem alertando a cinco anos nessa Casa e até o momento, nada foi 
feito neste sentido, creio que pelo menos uma campanha educativa poderia 
surtir em algum efeito”; Carlos Alberto dos Santos, para manifestar o 
seguinte: “Sr. Presidente, Nobres Colegas, Nobres Secretários, e platéia 
presente: São inúmeros os pedidos enviados ao Sr. Prefeito e com isso, 
estarei agendando uma reunião com o Sr. Prefeito, a fim de podermos 
discutir estes assuntos; Em contato, com o Sr. Prefeito Municipal à respeito 
do pedido do Ver. Marcelo Simão, dispondo sobre a solicitação de moradores 
do Bairro Jardim Itália, o Sr. Prefeito se mostrou bastante interessado em 
atender; Quero agradecer ao Sr. Presidente por ceder esta Casa, no último 
sábado, para a realização da convenção de nosso Partido, foi uma convenção 
bastante democrática, tivemos a presença do Deputado Bitencourt, que tem 
sido muito presente em nossa cidade e, em conversa com o Deputado sobre 
a DIR, a transferência de Araraquara para Ribeirão Preto, já está 
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concretizada, apenas estamos, no momento, em fase de transição, mas, já é 
uma realidade; Gostaria de agradecer à todos os Srs. Vereadores, pelo apoio 
dado para a realização do Projeto de Lei “Ressaca Futsal” e declararmos de 
Utilidade Pública o Ressaca Futsal, é uma grande satisfação para todos nós 
e desejamos que esta utilidade cresça cada vez mais, estão de parabéns 
todos envolvidos neste benefício a muitas crianças”; Paulo Henrique de Melo, 
para manifestar o seguinte: “Boa noite, Sr. Presidente, Nobres Colegas e 
platéia presente; Com relação a DIR, acredito ser interessante que mude 
para Ribeirão Preto, talvez se concretize uma reivindicação antiga, inclusive, 
deste Vereador, que é a colocação de mais horários de ônibus para Ribeirão 
Preto; Com relação a vinda da Intermed para Santa Rita, é muito 
interessante para todo o nosso comércio, que tem nesta época um aumento 
de renda bastante considerável, mas, solicito ao Líder do Sr. Prefeito 
Municipal, para que se proceda, pelo menos, a pintura de determinadas ruas 
com o sinal de “pare”, pois, os acidentes são evidentes e estes acidentes o 
Município é responsável por todos eles”. Logo após, justifica suas Indicações 
apresentadas nesta Sessão e, manifesta o seguinte: “Eu gostaria de requerer 
uma cópia do Relatório do Instituto de Previdência Municipal, para que 
possamos fazer vistas nesta auditoria que ocorreu; Quero parabenizar o 
Subtenente Marcelo, Comandante do Tiro de Guerra, em nossa cidade, pela 
explanação que fez a esta Casa, nesta noite e gostaria de solicitar ao 
Presidente desta Casa para que pudéssemos propor ao Governo Federal o 
pagamento de um saldo de salário, a todos jovens que ingressar no Tiro de 
Guerra, pois, quando o jovem está em um período de ingresso ele não tem 
condições de trabalhar, é interessante enviarmos esta proposta a todas as 
Câmaras Municipais que forem possíveis esta iniciativa junto ao Governo 
Federal, para que todos saibam que esta iniciativa partiu daqui”; Paulo 
César Missiatto para manifestar o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Secretários, 
Nobres Vereadores e Platéia presente, boa noite, Quero parabenizar os 
responsáveis pelas festividades realizadas no “Barro Preto” arrecadando 
fundos para a reforma de nossa Igreja Matriz e nesta oportunidade, muito foi 
comentado sobre o estado precário que se encontra a estrada  Luiz Pizeta, 
Vicinal Santa Rita do Passa Quatro – Porto Ferreira e esperamos que 
medidas sejam brevemente tomadas, evitando assim, sérios acidentes; Quero 
parabenizar os Srs. Antonio Carlos da Silva e Mauro Ficher, Diretores de 
Esporte de Santa Rita, pelo final do campeonato de Futsal, realizado na 
semana passada; Quero parabenizar nosso amigo Cleber do “Ressaca 
Futsal”, pelo grandioso trabalho que realizam; Quero manifestar meu apoio 
ao colega José Rodrigues, quanto a Praça José Carlos Missiato, que está em 
péssimo estado de conservação, inclusive, estamos prontos para adotar esta 
Praça, mas, até o momento não fizemos isto, devido ao seu estado, como 
também, o Ginásio de Esportes, no seu geral; Quanto ao problema das 
bicicletas nas calçadas, percebemos que no momento que uma bicicleta 
matar um pedestre, talvez, o Executivo tome alguma providência e acredito 
que a culpa não é somente do Prefeito, pois, cabe aos seus assessores 
tomarem providências também;  Tem faltado ao Sr. Prefeito agendar 
reuniões periodicamente, para discutirmos assuntos  concernentes  ao 
Município, pois, é necessário uma aproximação maior entre Executivo e 
Legislativo, sendo que esta distância pode gerar ruínas irreparáveis. 
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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 Lei, do Executivo, números: 032/2.007, Autorizando o Poder 
Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação mútua com a 
Associação Comercial Empresarial de Santa Rita do Passa Quatro – ACE – 
na forma que especifica e dá outras providências.  Submetido em Discussão 
e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por unanimidade; 
034/2.007, Acrescentando-se metas e prioridades a Lei nº 2.658/06, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.007. Submetido em 
Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade; 035/2.007, Acrescentando-se metas e prioridades a Lei nº 
2.611/05 “Lei do Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2.006 
a 2.009”. Submetido em Discussão e Votação Única, foi o referido Projeto de 
Lei aprovado por unanimidade; Discussão e Votação Única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 002/2.007, de autoria de todos os Srs. Vereadores, 
Dispondo sobre a concessão de título de Cidadania Santarritense Honorário 
ao Reverendíssimo Padre Giorgio Masin, pelos relevantes serviços prestados 
a nossa Comunidade e ao nosso Município. Submetido em discussão, 
solicitou a Palavra os Srs. Vereadores: Carlos Alberto dos Santos, para 
manifestar o seguinte: “Quero deixar registrado meu apoio a esta iniciativa, 
fui questionado por algumas pessoas por ser Pastor e estar homenageando 
um Padre, mas, não estou homenageando um Padre e sim um homem, que é 
merecedor pelo trabalho que vem realizando, em nosso Município, portanto, 
estamos aqui como homem público prestando esta justa homenagem”; 
Marcelo Simão para manifestar o seguinte: “É importante ressaltar não 
somente o homem Padre Giorgio, mas, também, o Pastor de almas, pois, 
todas as igrejas têm um maravilhoso trabalho junto à formação espiritual 
das pessoas, estão de parabéns todos os líderes religiosos e como construtor 
de Santa Rita do Passa Quatro, construtor de idéias, de sonhos, Padre 
Giorgio é uma figura impar”; Márcio Barioni para manifestar o seguinte: 
“Quero informar que a iniciativa é deste Presidente, mas, assim que 
apresentei a esta Casa fui prontamente atendido por todos os demais 
integrantes da Mesa, apoiando esta iniciativa, obrigado a todos”. Nada mais 
havendo para tratar na presente Sessão, 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: 03 de setembro de 2.007.   
 
 
 
 

                  Ver. Márcio Barioni 
        Presidente 

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